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Voorwoord 

Onder (Amerikaanse) criminologen wordt sinds 
enige jaren een verhit debat gevoerd over de richting 
waarin de criminologie zich zou moeten ontwikkelen. 
Het gaat daarbij om de vraag of de aandacht van het 
vak niet primair uit zou moeten gaan naar het relatief 
kleine aantal personen — waarvoor de term 'career 
criminals' wordt gehanteerd — dat verantwoordelijk is 
voor een relatief groot deel van de totale criminaliteit. 
De meeste criminologische theorieen benaderen 
criminaliteit immers in termen van sociale controle, 
gelegenheid, etikettering en dergelijke, dat wil zeggen 
vanuit de veronderstelling dat iedereen tot crimineel 
gedrag zou kunnen komen als de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

Een belangrijke impuls voor deze `richtingenstrijd' 
vormde de publikatie van het 900 pagina's tellende 
rapport van Blumstein en anderen in 1986. Deze 
werkgroep, ingesteld door het National Institute of 
Justice, proclameert in dit werk een nieuw `carriere-
paradigma' in de criminologie. Een onderzoekspro-
gramma rond het begrip carriere-criminaliteit zou 
volgens de auteurs de criminologie vooruit helpen, en 
zou bovendien kunnen leiden tot belangrijke beleids-
opties. Het beleid zou zich immers kunnen gaan 
richten op de veronderstelde concentratie van een 
groot deel van de criminaliteit in een relatief klein 
aantal criminele loopbanen. Het 'breken' van deze 
loopbanen (bijvoorbeeld door selectieve vrijheidsbene-
ming) zou op efficiente wijze de criminaliteit kunnen 
terugdringen. 

In dit nummer van Justitiele Verkenningen wordt 
deze ontwikkeling gesignaleerd en becommentarieerd. 
In de thema-aanduiding is het Engelstalige begrip 
'career' letterlijk in het Nederlands omgezet, omdat in 
eventueel meer accurate begrippen als gewoontemis-
daad, chronische delinquentie of loopbaancriminaliteit 
de bovengenoemde Amerikaanse aanleiding voor dit 
thema verloren zou gaan. M.M. Kommer informeert 
in zijn artikel uitgebreid over het `carriere-paradigma' • 
van Blumstein c.s. en beoordeelt de houdbaarheid 
ervan aan de hand van de onderzoeksliteratuur. 
Bovendien bespreekt hij de wetenschappelijke, 
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politieke en ethische kanttekeningen die er bij te 	- 
plaatsen zijn. Hij concludeert dat het begrip carriere 
door de desbetreffende stroming in wezen van elke 
inhoud is ontdaan en daardoor vooral een technisch 
instrument voor beleid en onderzoek vormt. 

In het tweede artikel vragen C.R. Block en C. van 
der Werff zich af of er — althans in Nederland — 
inderdaad sprake is van groepen personen die bezig 
zijn met een, ,criminele loopbaan'. In een geavanceerd 
empirisch onderzoek hebben zij de recidivepatronen 
geanalyseerd van een groep van ruim 4000 personen 
die schuldig werden bevonden aan een in 1977 
gepleegd misdrijf. Op deze wijze kunnen zij twee 
groepen (plegers van diefstal met geweld en seksuele 
delinquenten) lokaliseren die zich onderscheiden van 
de overigen. Deze personen nemen overigens slechts 
een zeer beperkt aandeel van de totale criminaliteit 
voor bun rekening. Bij het voorspellen van toekomstige 
delicten zou bovendien naar hun idee een grote kans 
op fouten bestaan. 

Prof. Buikhuisen komt in het derde artikel tot een 
theoretische verklaring van chronisch delinquent 
gedrag. Hij gaat ervan uit dat aanpassing aan sociale 
regels een diepgewortelde veronderstelling is van elke 
samenleving. Om deze aangepastheid — en het 
afwijken ervan — te begrijpen ontwikkelt hij een model 
waarin biologische, sociaal-psychologische en 
culturele factoren zijn ondergebracht. Vanuit dit 
allesomvattende model, waarin straf en beloning de 
centrale mechanismen vormen, acht hij het zinvol om 
delinquentie in een vroeg stadium te onderkennen en 
zo mogelijk te corrigeren. 

H.G. van de Bunt traceert tenslotte het carrierebegrip 
en constateert dat het voortkomt uit een totaal andere 
benadering van crimineel gedrag. In deze interactio-
nistische benadering wordt een criminele loopbaan 
veeleer gezien als het resultaat van een keten van 
(afwijkende) gedragingen, sociale reacties en verande-
ringen in het zelfbeeld van de desbetreffende personen. 
Hij meent dat de reductie van het carrierebegrip tot 
een optelsom van criminele gedragingen dan ook 
vooral een crimineel-politiek belang dient. In dit 
verband bespreekt hij de ideeen over zogenaamde 
`selectieve onschadelijkmaking' van gespecialiseerde 
loopbaan-criminelen. Het (door vrijheidsbeneming) 
`onschadelijk' maken van personen die mogelijkerwijs 
opnieuw delicten zullen plegen is zijns inziens 
theoretisch en empirisch niet te verdedigen. 
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Criminele carrieres - van 

inhoudelijk concept tot 

analytisch instrument 

drs. M.M. Kammer* 

Dat een aan criminele carrieres gewijd nummer van 
Justitiele Verkenningen verschijnt, een paar maanden 
nadat de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie 
een studiemiddag over datzelfde onderwerp heeft 
gehouden, is een coIncidentie, maar geen toeval. Het 
kan veeleer symptomatisch genoemd worden voor de 
belangstelling die er zowel in de wereld van de 
academische als die van de beleidsgeorienteerde 
criminologie bestaat voor criminele carrieres. Vooral 
de Amerikaanse literatuur staat de laatste jaren bol 
van de resultaten van onderzoek naar het verschijnsel, 
van optimistische verhalen over de mogelijkheid om 
de criminaliteit nu eens effectief te bestrijden door de 
zogenaamde 'carriere criminelen' stevig aan te pakken 
— en, zij het in mindere mate, van uiterst kritische 
commentaren. 

In dit artikel zullen deze — en andere — aspecten aan 
de orde komen. De nadruk zal daarbij liggen op de 
vragen: 
— Wat wordt nu eigenlijk verstaan onder een criminele 
carriere? 
— Brengt aandacht voor criminele carrieres ons een 
stap verder bij het begrijpen van (de oorzaken van) 
criminaliteit? 
— Kan informatie over criminele carrieres zinvol 
gebruikt worden bij de bestrijding van de criminaliteit? 

Het antwoord op deze vragen maakt het ons 
tenslotte mogelijk om een conclusie te trekken ten 
aanzien van een vraag die, zeker gelet op de al 
aangeduide grote belangstelling, wellicht nog belang-
rijker is: 
— Proberen de hedendaagse propagandisten van het 
criminele carriere paradigma ons de afgedragen 
garderobe van de keizer te verkopen als nieuw en 
verrassend beter? 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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Net concept: een veelzijdige ontwikkeling 

Het concept 'criminele carriere' lijkt redelijk 
eenduidig: het gaat om het geheel van de (in een 
bepaalde periode) door een bepaald persoon gepleegde 
delicten, waarbij de term 'carriere' tevens lijkt te 
impliceren dat daarin een ontwikkeling aanwezig is 
naar andere (ernstiger) vormen van criminaliteit dan 
waarmee begonnen werd. Toch is er een vrij grote 
diversiteit aan invalshoeken van onderzoek naar en 
theoretische modellen van criminele carrieres. Ging 
het er oorspronkelijk (in de eerste decennia van deze 
eeuw) vooral om meer inzicht te krijgen in het 
verschijnsel als zodanig, in de loop der jaren is de 
term binnen de criminologie geassocieerd geraakt met 
belangstelling voor zulke zaken als het voorspellen 
van (later) crimineel gedrag, de invloed van 'life-events', 
de effectiviteit van strafrechtelijk ingrijpen en de 
mogelijke aanwezigheid van een leeftijdseffect in 
crimineel gedrag. De meer sociologische benadering 
van de interactionistische school (Becker, Goffman) 
hield zich onder andere bezig met de theoretische 
onderbouwing, waarbij de aandacht vooral werd 
gericht op de startfase van de carriere, en dan in het 
bijzonder op factoren als 'labeling', invloed van de 
'peer group' en socialisatie. 

Net onderzoek dat werd uitgevoerd of gebruikt om 
in deze zaken inzicht te krijgen loopt zeer uiteen. In 
de eerste plaats is er natuurlijk het longitudinale 
onderzoek, waarbij de ontwikkeling in de carriere van 
(jeugdige) delinquenten over een reeks van jaren 
wordt gevolgd. Reeds in 1930 publiceerden Glueck en 
Glueck hun Five Hundred delinquent careers, waarin 
zij trachtten aan de hand van longitudinaal onderzoek 
inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van die carrieres. Daarbij bestreken 
zij een breed scala: thuissituatie, schoolloopbaan, 
vriendenkring, woonomgeving, deviant gedrag, werk 
en dergelijke. Veel van de variabelen die volgens hen 
van invloed zijn op delinquentie worden nog steeds 
van belang geacht: slechte schoolprestaties, spijbelen, 
afgebroken opleiding, slecht gezelschap, drugsgebruik, 
gokken — het klinkt uitermate actueel. 

Naast longitudinaal onderzoek is ook veel gebruik 
gemaakt van cross-sectioneel onderzoek (onder andere 
naar recidive als effectmaat van sancties), van 
retrospectief self-report onderzoek (onder andere naar 
de invloed van life-events), en van analyses op officiOle 
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statistieken (onder andere om leeftijdseffecten vast te 
stellen). De laatste jaren is er wat betreft de onder-
zoekmethode steeds meer aandacht gekomen voor het 
cohort-onderzoek, waarbij een groep personen uit een 
bepaalde leeftijdsklasse geruime tijd wordt gevolgd, 
ongeacht het al dan niet vertonen van crimineel 
gedrag. 

Welhaast exemplarisch is het onderzoek van 
Wolfgang, Figlio & SeIlin (1972), dat daarom zo 
bekend is geworden omdat het het eerste grootscheepse 
cohort-onderzoek in de Verenigde Staten was. Hoewel 
het was opgezet als een beschrijvend onderzoek, 
leverde het veel verdergaande inzichten op — onder 
andere in de samenhang tussen een breed spectrum 
van achtergrondvariabelen en frequent crimineel 
gedrag, en in de mogelijkheid om een predictief 
model te ontwikkelen. Belangrijker is echter dat 
Wolfgang c.s. een directe lijn naar het beleid trekken: 
in feite leggen zij met hun onderzoek de basis voor de 
opvatting dat gebruikmaking van kennis over 
criminele carrieres kan helpen om strafrechtelijke 
interventies op de meest efficiente wijze toe te passen, 
door de juiste momenten in een zich ontwikkelende 
carriere te kiezen. 

Deze orientatie op het beleid is eveneens aanwezig 
in een artikel waarin de eerste resultaten worden 
gepresenteerd van een vervolgonderzoek. (Wolfgang, 
1983) Daarin betoogt Wolfgang dat het mogelijk is 
chronic offenders te identificeren op basis van hun 
criminele carriere als strafrechtelijk minderjarige; dit 
is volgens hem voldoende reden om bij het nemen van 
strafrechtelijke beslissingen na het 18e jaar ook 
gebruik te maken van gegevens over deze carriere als 
minderjarige. Het laatste is overigens in de Verenigde 
Staten, blijkens de in de literatuur voortdurende 
discussie, nog steeds een heet hangijzer. 

In Nederland heeft zich een dergelijke discussie 
voorgedaan rond het groots opgezette cohort-onder-
zoek van Nagel, waarin naast sociale ook medische 
gegevens werden verzameld. Dit opmerkelijke feit is 
er uiteindelijk de oorzaak van geweest dat het 
onderzoek nooit is gerapporteerd — het viel ten 
slachtoffer aan de opwinding die er rond de opvolging 
van Nagel door Buikhuisen ontstond over de ethische 
aanvaardbaarheid van biologische verklaringsmodel-
len. Dat ook in Nederland het pleit nog niet definitief 
is beslecht blijkt overigens uit de bijdrage van 
Buikhuisen aan dit nummer, waarin hij op basis van 
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een biosociaal verklaringsmodel voor de gevoeligheid 
van de mens voor straf en beloning concludeert dat 
het van het grootste belang is "vroegdelinquenten' 
tijdig te identificeren. 

Gedurende het laatste decennium is in het bijzonder 
belangstelling ontstaan voor de 'career criminal' in de 
ruimste betekenis van het woord. Daaronder wordt 
dan niet slechts verstaan degene die reeds op jeugdige 
leeftijd deviant gedrag vertoont en vervalt van kwaad 
tot erger, maar eenieder die frequent delicten pleegt. 
Deze aandacht vindt voor een niet onbelangrijk deel 
haar oorsprong in de voor de huidige stroming binnen 
het criminele carriere onderzoek al even exemplarische 
studie van Petersilia, Greenwood & Lavin (1978). Dit 
onderzoek, dat ook wel bekend staat als de Rand 
Inmate Survey, is een retrospectief self-report 
onderzoek: door middel van interviews met 49 
gedetineerden, allen veroordeeld wegens gewapende 
overvallen en tenminste voor de tweede maal tot een 
gevangenisstraf veroordeeld, werden bun criminele 
carritres in kaart gebracht. Dit leverde — in elk geval 
in de ogen van Petersilia — de bevestiging van de 
veronderstelling dat een disproportioneel groot deel 
van de criminaliteit (in casu roofovervallen) kan 
worden toegeschreven aan een relatief kleine groep 
'career criminals'. (Petersilia, 1980). 

De populariteit van het idee van selective incapacita-
tion, het door opsluiting uitschakelen van juist deze 
groep, berust in sterke mate op deze bevinding. 
Overigens concludeert Petersilia zelf dat de resultaten 
— althans tot op dat moment — onvoldoende betrouw-
baar zijn om de daarvoor benodigde voorspellingen 
mogelijk te maken. Dat is ook de conclusie van Van 
der Werff (elders in dit nummer) naar aanleiding van 
haar onderzoek naar carriere criminelen in Nederland. 
Opvallend aan dat onderzoek is dat op basis van een 
longitudinaal onderzoek onder ruim 4000 personen 
tegen wie in 1977 een zaak door de rechter of het 
openbaar ministerie werd afgedaan, dezelfde groep 
worth geidentificeerd als 'career criminal' als waarop 
Petersilia haar aandacht richtte: de roofovervallers. 
(Block & Van der Went, 1988) 

Een `eriminele carriere paradigma' 

Een gevolg van de diversiteit aan benaderingen, 
zowel wat belangstelling als methode betreft, is dat er 
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weliswaar gesproken kan worden van criminele 
carriere onderzoek, maar dat slecht valt af te bakenen 
wat daar wel en wat daar niet onder valt. Dit heeft 
weer tot gevolg dat het moeilijk is de resultaten van 
onderzoek op dit terrein met elkaar in verband te 
brengen. Geregeld lijken deze resultaten in lijnrechte 
tegenspraak met elkaar, al moet geconstateerd worden 
dat ze in een aantal gevallen eerder volstrekt onverge-
lijkbaar geacht moeten worden, omdat de gehanteerde 
definities en methoden niet overeenkomen. 

Het Panel on Research on Criminal Careers 
Een belangrijke bijdrage tot afbakening en unifor-

mering werd in 1986 geleverd. In dat jaar verscheen, 
onder de titel Criminal Careers and 'Career Criminals' 
(Blumstein e.a., 1986), het rapport van het Panel on 
Research on Criminal Careers. Dit is een in drie 
opzichten opmerkelijk werk. 

In de eerste plaats door zijn aard en omvang: het 
gaat hier om twee boekwerken van in totaal ruim 900 
pagina's, waarin Blumstein c.s. verslag doen van het 
werk van genoemd Panel, een breed samengestelde 
werk- en discussiegroep die werd ingesteld door het 
National Institute of Justice met als opdracht het 
verschijnsel criminele carriere te bestuderen. De 
feitelijke rapportage van dit Panel beslaat de eerste 
209 pagina's van het eerste deel. De resterende 600 
bladzijden (referenties en indexen niet meegerekend) 
bevatten twee uitgebreide bij!agen (een review van 
onderzoek naar de `deelname' en een van onderzoek 
naar `individuele frequentie ratio' en `ernse van de 
gepleegde delicten), alsmede de teksten van papers 
die werden gepresenteerd tijdens een workshop over 
criminele carrieres in 1984. 

Deze papers, waaronder zowel reviews van literatuur 
over specifieke onderwerpen als verslagen van eigen 
onderzoek, bestrijken een breed terrein. Zo wordt 
aandacht besteed aan meetproblemen, de accuraatheid 
van voorspellingen en de methodisch technische 
problemen die zich daarbij voordoen, de ethische 
problemen van het gebruik van voorspellingen in het 
strafrechtelijk systeem en de invloed op criminele 
carrieres van drugsgebruik, probleemdrinken en 
medeplegers. In twee papers wordt ingegaan op 
respectievelijk dynamische — zeg maar behavioristische 
en econometrische — modellen van criminele carrieres, 
en op hierarchische probabilistische modellen. 
Hoewel vooral deze laatste twee papers waarschijnlijk 
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maar voor een beperkt publiek toegankelijk zijn, kan 
van dit deel van het rapport gezegd worden dat het 
een rijke bron aan gegevens en gedachten biedt. 

Minstens even opmerkelijk als de omvang zijn de 
pretenties van het werk, want die gaan aanmerkelijk 
verder dan het bieden van een rijke bron. Het Panel 
claimt namelijk het bestaan van een criminele carriere 
paradigma. Nu is de term paradigma verre van 
eenduidig, en dat is waarschijnlijk ook de reden 
waarom hij nogal eens misbruikt lijkt te worden om 
aan een enigszins nieuwe invalshoek de status van een 
revolutionaire verandering te geven. Het Panel maakt 
de indruk dit ook te doen, door te stellen dat het 
criminele carriere paradigma meer dan de iclassieke' 
benaderingen van criminaliteit accumulatie van 
kennis te zien zou geven. Het lijkt hiermee een 
beslissende slag te willen slaan in een richtingenstrijd, 
maar het laat er in zijn rapport uiteindelijk geen 
twijfel over bestaan dat het ook — misschien we! 
vooral — een strijd om het geld is. Het paradigma is 
daarin een belangrijk wapen, vooral omdat het 
gepresenteerd kan worden als uiterst vruchtbaar en 
veelbelovend bij de ontwikkeling en uitvoering van 
beleid — en ook in de Verenigde Staten betekent dat 
een belangrijke voorsprong. 

Het derde opmerkelijke aspect van het rapport is de 
aanleiding tot het ontstaan ervan. Blumstein maakt, 
als voorzitter van het panel, in zijn inleiding tot het 
rapport duidelijk dat de (wetenschappelijke) belang-
stelling voor criminele carrieres voortkomt uit een 
interesse in 'career criminals', 'high-rate or long-dura-
tion offenders who contribute most to total crime 
rates'. Deze laatste belangstelling komt weer vooral 
voort uit het grote belang dat de overheid heeft in het 
terugdringen van de snelle groei van de gevangenispo-
pulatie. Een van de alternatieven zou kunnen zijn de 
selectieve uitschakeling van die `gewoontemisdadigers', 
en daarvoor is het natuurlijk noodzakelijk te beschikken 
over middelen om dezen te identificeren. Het is vanuit 
deze optiek dat het National Institute of Justice het 
Panel samenstelde, met als taut 'to evaluate the 
feasibility of predicting the future course of criminal 
careers, to assess the effects of prediction instruments 
in reducing crime through incapacitation (usually by 
incarceration), and to review the contribution of 
research on criminal careers to the development of 
fundamental knowledge about crime and criminals'. 
(Blumstein e.a., 1986, p. X) 
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Noch de wat dubieuze achtergrond van de paradig-
ma-claim, noch de duidelijke beleidsorientatie kunnen 
reden zijn om het rapport niet serieus te nemen. Als 
voorbijgegaan wordt aan de connotaties van de term 
`paradigma', en deze heel beperkt geinterpreteerd 
wordt als onderzoekstroming met een gezamenlijk 
begrips- en handelingsperspectief, dan rechtvaardigt 
de vooruitgangsclaim meer dan oppervlakkige 
aandacht voor de resultaten en het gebruik ervan. 

Dimensies 
In het rapport wordt allereerst ruim aandacht 

besteed aan de presentatie van een conceptueel kader, 
dat kan bijdragen aan de afbakening en uniformering 
op het, als gezegd zeer diverse, terrein van het 
criminele carriere onderzoek. Aan het concept 
criminele carriere zijn volgens het Panel vier `dimensies' 
te onderscheiden (Blumstein e.a, 1986, p. 1): een die 
betrekking heeft op het al dan niet ondernemen van 
criminele activiteiten (het Panel spreekt van 'partici-
pation in crime', dus deelname) en drie die betrekking 
hebben op de frequentie waarmee degenen die 
eenmaal begonnen zijn hun delicten plegen, de ernst 
van die delicten en de duur van de periode waarin de 
betrokkenen `actier blijven. Het criminele carriere-pa-
radigma verdeelt dus de samenleving in plegers en 
niet-plegers van delicten. De eersten, althans de 
actieven onder hen, zijn verantwoordelijk voor de 
criminaliteit, en de aard en omvang daarvan zijn een 
functie van de dimensies frequentie, ernst en duur. 

Het gaat hier ontegenzeggelijk om dimensies die 
zowel bij het begrijpen als bij het bestrijden van 
criminaliteit aantrekkelijke aangrijpingspunten 
bieden. De dimensie deelname bijvoorbeeld richt de 
aandacht op de heel wezenlijke vraag hoe het komt 
dat sommigen wet, en anderen geen delicten plegen. 
Het antwoord op deze vraag kan ofwel duidelijk 
maken wat gedaan moet worden om mensen ervan te 
weerhouden ooit een delict te plegen, Uwe' het 
inzicht bieden dat dit onbegonnen werk is. lets 
dergelijks geldt voor de duur van de actieve periode: 
de vraag wat mensen ertoe brengt om weer op te 
houden met het plegen van delicten heeft zich binnen 
de criminologie altijd in een warme theoretische en 
practische belangstel ling mogen verheugen. 

Duidelijk is overigens dat het voor de meting van de 
vier dimensies nogal wat uitmaakt welke definitie van 
criminaliteit men gebruikt: het meenemen van 
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(verkeers)overtredingen leidt bijvoorbeeld tot een veel 
grotere fractie deelnemers' in de samenleving, en 
waarschijnlijk ook tot een langere gemiddelde duur 
van de actieve periodes en een hogere frequentie van 
plegen. Het Panel baseert zich vooral op onderzoek 
waarin de definitie van delicten is beperkt tot de 
zogenaamde index crimes (dit zijn de delicten waarop 
de door de FBI gehanteerde crime index gebaseerd is: 
moord, doodslag;mishandeling, verkrachting, 
inbraak, (auto)diefstal en root). 

Dat het begrip carriere verwijst naar een eigenschap 
van individuen wil nog niet zeggen dat de belangstelling 
binnen het paradigma ook daadwerkelijk naar die 
individuen uitgaat: men lijkt veeleer gepreoccupeerd 
met de beheersing van de criminaliteit als zodanig. In 
het rapport van het Panel wordt steeds een relatie 
gelegd tussen individuele carrieres en geaggregeerde 
cijfers met betrekking tot de criminaliteit. Daarbij 
spelen twee begrippen een rol: de residuele carriEre-
lengte, oftewel de nog te verwachten duur van de 
carriere (bijvoorbeeld op het moment van een 
strafrechtelijke interventie), en de individuele delinquen-
tie-rano, het aantal delicten per persoon per jaar. Het 
aantal in een bepaalde periode gepleegde delicten per 
hoofd van de bevolking kan opgevat worden als het 
produkt van de fractie 'cleelnemers' en de gemiddelde 
individuele delinquentie-ratio. Langs dezelfde weg 
kan inzicht verkregen worden in de oorzaken van 
opvallende verschillen in delinquentie naar ras en 
sekse: zijn deze een gevolg van verschillen in deelname, 
frequentie, ernst of duur? 

Toepassingen 
Karakteristieker nog voor het door het Panel 

gepresenteerde criminele carriere paradigma dan het 
beschreven interpretatiekader is het handelingskader. 
Voor een deel is dit al even aangestipt: de vier 
dimensies van de criminele carriere bieden aantrekke-
lijke aangrijpingspunten voor de bestrijding van de 
criminaliteit. Dat geldt ook voor de Nederlandse 
situatie: veel van de (bestuurlijk) preventieve maatre-
gelen die bepleit worden in het rapport van de 
Commissie Kleine Criminaliteit en in het beleidsplan 
Samenleving en Criminalitea zijn vooral gericht op het 
tegengaan van de deelname, terwijI justitiele maatre-
gelen geacht worden juist de mate van deelname te 
beinvloeden (frequentie, ernst en duur). 

In het rapport van het Panel wordt geconstateerd 
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dat een beter inzicht in de resultaten van preventieve 
maatregelen en beInvloedingsstrategieen verkregen 
zou kunnen worden wanneer in het evaluatie-onder-
zoek meer gebruik gemaakt zou worden van de 
onderscheiden dimensies. Belangrijker echter is dat 
het huidige criminele carriere paradigma niet los 
gezien kan worden van de sterk toegenomen belang-
stelling voor een heel specifieke strategie om de mate 
van deelname te beinvloeden, en wel via de onschade-
lijkmaking (incapacitation). 

De welhaast onweerlegbare gedachte hierachter is 
dat een `crimineer — het gebruik van dit label hoeft 
nog niet gezien te worden als een suggestie van een 
geestelijke of lichamelijke predeterminatie tot 
delinquentie, doch kan ook gebaseerd zijn op de 
wetenschap dat de recidivepercentages voor sommige 
categorieen delinquenten nu eenmaal hoog zijn — die 
achter slot en grendel zit geen slachtoffers meer kan 
maken (zie Wilson, 1983, P.  145). Een belangrijk deel 
van het door het Panel verrichte onderzoek heeft dan 
ook tot doel vast te stellen hoe groot het effect is van 
deze strategie, waarbij weer onderscheid gemaakt 
wordt tussen de collectieve en de selectieve benadering 
— ruwweg tussen het (langer) opsluiten van alle 
delinquenten en het korter of helemaal niet opsluiten 
van degenen die waarschijnlijk toch geen delict meer 
zouden plegen en het zeer lang opsluiten van de echte 
'career criminals'. Op de resultaten zal hieronder 
worden ingegaan. 

Een laatste aspect van het handelingskader van het 
• criminele carriere paradigma is het gebruik van 

informatie over criminele carrieres bij het nemen van 
beslissingen op individueel niveau. Het rapport van 
het Panel neemt bij de behandeling hiervan een 
onverwachte wending: ging het tot dan toe vooral om 
de vraag wat gebruikmaking van het criminele carriere 
paradigma voor interessante informatie oplevert, hier 
wordt ineens geconstateerd dat er in de praktijk van 
het politiele en justitiele apparaat (tot nog toe) geen 
gebruik van wordt gemaakt. Echter, zo zeggen de 
auteurs, bij die beslissingen gaat het mede om het 
beschermen van de maatschappij, en dat betekent dat 
er op zijn minst impliciet belangstelling bestaat voor 
de criminele carriere van degene over wie beslist 
wordt. 

Omdat de beslissers helaas riiet kunnen beschikken 
over informatie over de meest relevante dimensies van 
de carriere (de individuele frequentie ratio en de 
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residuele carrierelengte), maken ze meestal gebruik 
van andere gegevens om een indeling te maken in 
risico-categorieen. De belangrijkste van die gegevens 
zijn de ernst van het huidige delict (op politie-niveau 
is dit vrijwel het enige gegeven dat een rol speelt) en 
de eerder als volwassene gepleegde delicten. Nu zijn 
dit zaken die, blijkens het in de voorgaande hoofd-
stukken van het rapport besproken onderzoek, sterk 
samenhangen met de `ernse van de criminele carriere. 
Andere factoren waarvan enige samenhang met de 
ernst van de carriere werd aangetoond (het hebben 
van werk, op jeugdige leeftijd gepleegde delicten, 
drugsgebruik) beInvloeden de beslissingen slechts in 
beperkte mate. 

Wel wordt er, zeker in de latere' fasen van het 
beslissingsproces (vervolgings- en `parole'-beslissin-
gen), steeds vaker gebruik gemaakt van indicatielijstjes, 
die geacht worden het toekomstige gedrag te voorspel-
len. Dit levert echter tot nog toe vrij hoge percentages 
(15 tot 55) vals-positieve (mensen worden ten onrechte 
beschouwd als `high-risk') of vals-negatieve (mensen 
worden ten onrechte beschouwd als 'low-risk') 
voorspellingen op. Het panel spreekt de verwachting 
uit dat onderzoek binnen het criminele carriere 
paradigma nog wel kan bijdragen aan de efficientie 
van die indicatielijstjes, maar constateert tegelijkertijd 
dat het maar de vraag is of nog een aanmerkelijke 
verbetering te bereiken is: de belangrijkste variabelen 
worden in de laatst ontwikkelde lijstjes al meegenomen. 
Mede op grond hiervan moet het panel dan ook 
ernstige twijfels uitspreken over de mogelijkheid om 
via de bovengenoemde selectieve uitschakeling een 
belangrijke extra bijdrage te leveren aan de bestrijding 
van de criminaliteit. 

Onderzoek naar criminele carrieres 

Zijn in de vorige paragraaf de vragen naar de 
inhoud en — ten dele — de beleidsmatige bruikbaarheid 
van het criminele carriere paradigma aan de orde 
geweest, die naar de resultaten met betrekking tot de 
vergroting van het inzicht zijn nog wat onderbelicht 
gebleven. In het rapport van het Panel wordt ruim 
aandacht besteed aan de resultaten van eerder 
gepubliceerd onderzoek. Daarbij wordt vooral 
ingegaan op de vier aan de criminele carriere onder- 
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scheiden dimensies, en dat levert op zich zeer 
interessante informatie op. 

Bevindingen van het Panel 
Zo vermeldt het Panel als opvallendste resultaat ten 

aanzien van de deelname dat deze zo opvallend hoog 
is. Van de mannen uit de grote steden is ongeveer 15 
procent voor zijn achttiende jaar al eens wegens een 
misdrijf (index offense) met de politie in aanraking 
geweest, en bij 25 tot 35 procent zal dat tenminste 
eens in zijn leven gebeuren. Voor vrouwen liggen deze 
percentages aanmerkelijk lager (op basis van het 
weinige beschikbare onderzoek worden ze geschat op 
een vijfde tot de helft van die voor mannen); de 
verschillen naar ras (in casu tussen blank en zwart) 
zijn minder groot. Overigens blijken deze laatste 
verschillen sterk af te hangen van het soort delict 
waarnaar gekeken wordt. 

Factoren die lijken samen te hangen met het plegen 
van ernstige delicten blijken — wederom op basis van 
eerder onderzoek — de voor de hand liggende te zijn: 
tekortschietend ouderschap, slechte schoolprestaties, 
laag IQ, drugsgebruik en een crimineel verleden van 
de ouders. Met betrekking tot de frequentie waarmee 
eenmaal actieve delinquenten delicten plegen blijken 
nauwelijks verschillen naar sekse, ras of leeftijd. Wel 
kan op basis van andere variabelen een onderscheid 
gemaakt worden tussen 'high- rate' en low-rate' 
delinquenten: de eersten onderscheiden zich van de 
overigen door de jeugdige leeftijd waarop ze hun 
carriere beginnen, veelvuldig drugsgebruik, en lange 
perioden van werkloosheid. 

De bevindingen ten aanzien van de duur van de 
carrieres zijn vooral interessant omdat ze in tegenspraak 
zijn met de veelgehoorde, op geaggregeerde gegevens 
gebaseerde, opvatting dat het percentage delinquenten 
dat zijn carriere beeindigt toeneemt met de leeftijd, en 
vooral hoog is boven de dertig jaar. Bij analyse van 
individuele carrieres blijkt echter dat de gemiddelde 
totale carrierelengte vijf jaar is voor delinquenten die 
zo rond hun achttiende actief zijn. Gedurende de eerste 
tien tot twaalf jaar van de carriere neemt vervolgens de 
residuele carrierelengte toe: van circa vijf jaar voor 
achttien-jarigen tot tien jaar voor dertigers. Het is dus 
reeler te verwachten dat degene die op zijn dertigste 
nog actief is dat ook de volgende tien jaar zal zijn, dan 
er van uit te gaan dat het dan snel afgelopen zal zijn. 

Het criminele carriere paradigma biedt, door 
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gebruikmaking van de grootheden individuele 
delinquentie-ratio en residuele carrierelengte, bij 
uitstek de mogelijkheid om de effecten van de beide 
Incarceration'-strategieen te berekenen, en het Panel 
besteedt hier dan ook ruime aandacht aan. Dit deel 
van het rapport werpt een interessant licht op de — in 
Nederland steeds meer veld winnende — gedachte dat 
de criminaliteit het best bestreden kan worden door 
zoveel mogelijk 'criminelen' zo lang mogelijk op te 
sluiten. Het Panel constateert dat een dergelijke 
collectieve benadering een heilloze weg is: om de 
hoeveelheid gepleegde delicten met slechts een 
procent te laten dalen zou het aantal gedetineerden 
met tenminste 10 tot 20 procent moeten toenemen. De 
selectieve benadering lijkt daarentegen beduidend 
efficienter: het aantal roofovervallen (robberies) zou 
met 5 tot 10 procent naar beneden kunnen worden 
gebracht door het aantal gedetineerde plegers van dit 
type delict eq. hun strafduur met 10 tot 20 procent te 
laten stijgen.' 

Het voorspellen van critninele carrieres 
Uiteraard zijn niet alleen in het rapport van het 

Panel interessante resultaten van criminele carriere 
onderzoek te vinden. Naast de at eerder genoemde 
onderzoeken kan bijvoorbeeld gewezen worden op 
dat van Warren & Rosenbaum (1987). Dit is met name 
interessant omdat het exclusief is gericht op de 
criminele carrieres van vrouwen. De resultaten zijn 
verrassend. Het blijkt namelijk dat de overgrote 
meerderheid (tenminste 70%) van degenen die als 
minderjarige een vrijheidsbeneming ondergaan, ook 
als volwassene nog in aanraking met justitie komt. 
Een groot deel daar weer van blijkt zelfs frequent, en 
voor ernstige delicten, gearresteerd te worden; voor 
85% leidt dat tot een veroordeling, en voor 60% zelfs 
tot een vrijheidsstraf. 

Ook het soort delicten komt niet overeen met wat 
men zou verwachten: in maar 21% van de gevallen 
was het meest voorkomende delict prostitutie (we 
spreken over de VS), en in maar 13% drugs. In bijna 
de helft van de gevallen ging het om vermogensdelicten. 
Opmerkelijk is ook dat in dit onderzoek een duidelijke 
indicatie gevonden wordt voor een toenemende ernst 
van de misdrijven naarmate de tijd verder voortschrijdt. 
De wel eens geuite veronderstelling dat het concept 
van de criminele carriere niet van toepassing zou zijn 
op vrouwen lijkt daarmee weerlegd. 
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Een onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van 
geavanceerde onderzoekmetho' den en analysetechnie-
ken is dat van Rojek en Erickson (1982). Zij beschrijven 
de delinquente loopbanen van 1200 jeugdigen als 
Markov-processen, teneinde na te gaan of de kans om 
voor een ernstig delict in aanraking met de politie te 
komen toeneemt met:het aantal voorgaande delicten. 
Dit blijkt niet het geval te zijn, en er is ook geen 
sprake van `specialisatie'. Zij plaatsen op basis van 
deze bevinding grote vraagtekens bij het medisch-the-
rapeutische model dat ten grondslag ligt aan program-
ma's die trachten door opvang van en hulpverlening 
aan 'status offenders' escalatie van de criminele 
loopbaan te voorkomen; zij achten het . een illusie dat 
het plegen van 'status offenses' (weglopen, spijbelen, 
alcoholbezit) een goede indicator zou zijn voor latere 
criminaliteit. 

Farrington (1986), in een aan het voorspellen van 
criminele carrieres gewijd speciaal nummer van 
Criminologie, stelt dat het wel degelijk mogelijk is om 
een criminele carriere te voorspellen, maar dan aan de 
hand van het soort factoren dat ook de Gluecks al 
noemden, zoals tekortschietend ouderschap. Zijn 
belangstelling gaat echter vooral uit naar het identifi-
ceren van degenen die frequent delicten gaan plegen, 
en die blijken niet eenvoudig te onderscheiden van de 
`gemiddelde' delinquenten. Een door hem ontwikkelde 
schaal, op basis van factoren als lage intelligentie, 
geringe prestaties, antisociaal gedrag in de vroege 
jeugd, crimineel milieu en economische deprivatie 
biedt volgens hem echter wet een redelijk accuraat 
middel. 

Ook de andere bijdragen in dit themanummer zijn 
optimistisch van toon. Een meta-analyse door Loeber 
en Stouthamer-Loeber (1986) levert eveneens als 
resultaat op dat een criminele loopbaan voorspeld 
kan worden op basis van een aantal vormen van 
problematisch gedrag en de gezinssituatie, maar dat 
de beste voorspelling bereikt kan worden door 
gebruikmaking van , samengestelde indicatoren. 
LeBlanc (1986) gaat op basis van zijn analyse van 
criminele carrieres, die een grote mate van stabiliteit, 
voorspelbaarheid en ontwikkeling (in de zin van 
zwaarder worden van de delicten) aan het licht 
brengt, zelfs zo ver te concluderen dat gebruikmaking 
van het concept van de criminele carriere essentieel is 
voor een beter begrip en een accuratere diagnose van 
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het proces dat leidt tot criminele activiteiten op 
volwassen leeftijd. 

Het voorspellen van recidive 
Nauw verwant aan het voorspellen van een 

criminele loopbaan voordat deze begonnen is, is 
natuurlijk het voorspellen van recidive bij degenen die 
reeds tenminste een delict gepleegd hebben. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Grenier en Roundtree 
(1987) een model presenteren voor het voorspellen 
van veelvuldige recidive, waarin de belangrijkste 
voorspellende variabelen zijn het hebben van delin-
quente broers, zussen of andere 'significant others', 
het hebben van problemen op of met school, het soort 
laatste delict (overtreding of misdrijf) en het geslacht. 
Zij menen dat gebruikmaking van dit model een 
aanmerkelijke efficiency-verbetering kan opleveren in 
de hulpverlening aan jeugdige delinquenten: deze kan 
gericht worden op degenen die het grootste risico 
vormen. 

Een andere invalshoek hebben de onderzoeken van 
Wormith en Goldstone (1984) en Hassin (1986). In 
beide onderzoeken gaat het om het voorspellen van 
de recidive van ingesloten delinquenten (ten behoeve 
van de toepassing van 'parole', de Anglo-Amerikaanse 
pendant van de voorwaardelijke invrijheidstelling), 
waarbij twee instrumenten met elkaar worden 
vergeleken: enerzijds klinische voorspelling op basis 
van een medisch/therapeutisch rehabilitatiemodel, en 
anderzijds statistische voorspelling (in het eerste 
onderzoek in de zin van verwachtingstabellen, in het 
tweede door toepassing van discriminantanalyse). 
Wormith en Goldstone concluderen dat de beste 
resultaten bereikt worden door integratie van klinische 
en statistische voorspelling (hoewel ze in een vervolg-
onderzoek vonden dat toepassing van de statistische 
methode alleen ook goede resultaten afwierp); Hassin 
komt tot de conclusie dat de statistische methode 
efficienter is dan de klinische. 

Uit haar discriminantanalyse komen vooral de 
leeftijd ten tijde van het eerste delict, de leellijd bij 
vrijlating en de burgerlijke staat naar voren, en pas 
daarna enkele strafrechtelijke variabelen; de 'parole-
boards' baseren zich juist op klinische variabelen als 
lengte van de huidige straf en aantal eerdere gevange-
nisstraffen, daarop volgen de reclasseringsadviezen en 
pas als laatste de socio-demografische variabelen. Het 
blijkt dat de 'boards', bij gebruikmaking van bijna 
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tweemaal zoveel variabelen, een bijna anderhalf maal 
zo hoog percentage foute voorspellingen doen. 

Een poging om recidive te voorspellen uit persoons-
kenmerken en het criminele verleden werd in Neder-
land verricht door Nijboer (1975), die overigens zelf 
een uitgebreid overzicht van gelijksoortig onderzoek 
geeft. Zijn poging om 'op basis van in de dossiers 
aanwezige gegevens een predictie-instrument te 
ontwerpen, dat redelijk betrouwbaar in staat is 
herhaling van crimineel gediag te voorspellen' is 
echter weinig succesvol: de ontwikkelde predictieta-
bellen leveren nogal wat foute voorspellingen op. Een 
nadere, multivariate, analyse van het materiaal 
resulteert wel in interessante — en theoretisch ook 
relevante — inzichten, maar het antwoord op de vraag 
naar de predictieve waarde van de dossiergegevens 
blijft dat deze beperkt is. 

Leefiijdseffecten 
Een geheel andere invalshoek binnen het criminele 

carriere onderzoek is, als gezegd, de belangstelling 
voor leeftijdseffecten. Meestal richt de aandacht zich 
daarbij op de jeugdigen: het meest voorkomende 
patroon is een begin van de criminele carriere op 
vijftien tot twintigjarige leeftijd, en een duur van circa 
vijf jaar. John en Gibbons (1987) houden zich echter 
vooral bezig met degenen wier criminele carriere pas 
op middelbare leeftijd tot een einde komt, en met 
degenen die pas op latere leeftijd beginnen. Zij 
concluderen dat althans een deel van degenen die op 
middelbare leeftijd hun carriere beeindigen een soort 
mid-life crisis doormaakten: zij komen tot een 
herwaardering van hun !even tot dan toe. Dit zou er 
op wijzen dat niet alleen externe factoren (sociale of 
economische omstandigheden) van invloed zijn op het 
beeindigen van een criminele carriere, maar ook een 
'interne ontwikkelingsklok'. Voor wat betreft degenen 
die na de middelbare leeftijd doorgaan, of pas dan 
beginnen met het plegen van ernstige delicten, luidt 
hun conclusie dat de verklaring daarvoor geen andere 
is dan die voor het volhouden of beginnen van welk 
ander soort gedrag: de invloed van de omstandigheden, 
gebrek aan alternatieven enzovoort. 

Kommer (1987b) gebruikt recidivegegevens met 
betrekking tot 145 drugsverslaafden onder andere om 
de zogenaamde maturing out-hypothese (de veronder-
stelling dat verslaafden naarmate zij ouder worden 
minder vaak met justitie in aanraking komen; zie 
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Valliant, 1966). Hij vindt slechts een zeer zwak 
leeftijdseffect, en dan ook , nog tegengesteld aan de 
verwachting (meer contacten bij hogere leeftijd). 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat de meeste 
betrokkenen ten tijde van de gegevensverzameling nog 
vrij jong (tot circa 30 jaar) waren, en dat de ouderen 
(tussen de 43 en 53 jaar) in de laatste jaren van hun 
waargenomen carritre inderdaad weinig frequent 
meer in de justitiele documentatie voorkwamen. 

In dit verband kan ook nog gewezen worden op een 
onlangs verschenen artikel van Jongman (1988), 
waarin hij op basis van een analyse van geaggregeerde 
gegevens (de CBS-statistieken) concludeert dat de 
criminele activiteit in de leeftijdsgroepen 21 tot 24 jaar 
en 25 jaar en ouder sinds 1979 fors is toegenomen. Hij 
interpreteert dit als een teken dat de carriereduur 
toeneemt, en verbindt hieraan de conclusie dat het 
huidige, op eontrole gebaseerde, beleid heeft gefaald 
en ook in de toekomst niet zal resulteren in een daling 
van de criminaliteit. 

Kritiek op het paradigma 

Behalve een stroom van artikelen waarin impliciet 
of expliciet het criminele carriere paradigma wordt 
omhelsd, is er in de Amerikaanse literatuur ook de 
nodige kritiek te vinden, zowel op de theoretische 
achtergrond en de methodisch-technische uitwerking 
van het paradigma als op de beleidsimplicaties. 

Bezwaren tegen de beleidsimplicaties 
De ethische en praktische problemen rond selectieve 

uitschakeling en het gebruik van voorspellingen bij 
het nemen van beslissingen worden door het Panel 
wel behandeld, maar komen vooral in de overige 
literatuur veelvuldig aan de orde. Von Hirsch (1981) 
bestrijdt, als theoreticus van het justice model (zie 
hiervoor Brand-Koolen, 1986), de opvatting dat het 
gebruik van voorspellingen bij de straftoemeting (in 
casu selective incapacitation) rechtvaardig is, omdat 
het precies om dezelfde variabelen zou gaan die het 
'verdiende loon' bepalen. Volgens hem is dat niet het 
geval: zo houdt het justice-model rekening met 
vroegere veroordelingen terwij1 voorspellingen mede 
gebaseerd zijn op tenlasteleggingen. Verder speelt bij 
voorspellen het 'huidige' delict een geringere rol dan 
de voorafgaande carriere (dit weer in tegenstelling tot 
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het justice-model) en zijn voorspellingen mede 
gebaseerd op 'morally irrelevant features of the 
record'. 

Ook de opvatting dat het justice-model slechts de 
grenzen aangeeft waarbinnen een straf dient te vallen, 
en dat de precieze toemeting kan plaatsvinden op 
basis van voorspelling, vindt geen genade in de ogen 
van Von Hirsch. Zijn voornaamste bezwaar is dat het 
essentieel is voor het justice-model dat op gelijke 
daden een gelijke reactie volgt, en dat deze reactie een 
afspiegeling is van de ernst van het delict. Gebruik-
making van voorspelling binnen grenzen is daarmee 
strijdig, omdat het dan toch kan voorkomen dat 
iemand alleen omdat hij gevaarlijker geacht wordt 
zwaarder wordt gestraft voor een minder ernstig delict 
dan iemand anders. 

Smykla (1986) behandelt het bredere terrein van 
voorspelling ten behoeve van strafrechtelijke beslissin-
gen, en komt met een reeks van bezwaren van 
economische, ethische, politieke en juridische aard. 
Interessanter dan deze bezwaren (die ook in de 
rapportage van het Panel aan de orde komen) is 
echter het feit dat hij de vinger legt op twee belangrijke 
aspecten van het gebruik van voorspellende instrumen-
ten. In de eerste plaats is dat het feit dat dit gebruik 
past in een model waarin 'de criminaliteit' het werk is 
van een maatschappelijke onderlaag. Ten onrechte 
worden daardoor de — minstens even schadelijke — 
handelingen van de 'wine boorden crimineel' 
onderbelicht. Smykla meent dat de aandacht dient te 
verschuiven van `gevaarlijke individuen' naar `toege-
brachte schade', door te straffen naar rato van die 
schade en niet op basis van persoonskenmerken. 

In de tweede plaats betoogt hij dat het gebruik van 
op persoonskenmerken gebaseerde voorspellende 
instrumenten voorbij gaat aan de (sociale) omstandig-
heden waaronder delicten worden gepleegd. In plaats 
van individuen te beschouwen als gevaarlijke objecten 
die behandeld moeten worden, zou aandacht besteed 
moeten worden aan het individu als handelend 
subject in zijn eigen omgeving — niet bepaald een 
nieuw idee, maar wel een dat inderdaad wat op de 
achtergrond is geraakt. Overigens wijst ook Tillman 
(1987) op het gevaar dat de huidige preoccupatie met 
chronische delinquenten de aandacht kan doen 
verslappen voor meer structurele factoren die er de 
oorzaak van zijn dat grote groepen uit de bevolking in 
aanraking komen met justitie. 
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Een aantal heel praktische opmerkingen over 
'selective incapacitation' wordt gemaakt door Janus 
(1985). 1iij constateert dat het idee om degenen die 
het gevaarlijkst geacht worden (in termen van 
recidive) langer op te sluiten dan de overigen geenszins 
nieuw is: de in de Verenigde Staten al jaren bestaande 
'parole' praktijk (te vergelijken met voorwaardelijke 
invrijheidstelling) komt op hetzelfde neer. Het daarbij 
gebruikte selectie-instrument, de Salient Factor Score, 
is net als de door de propagandisten van selectieve 
uitschakeling gehanteerde instrumenten gebaseerd op 
empirisch onderbouwde verwachtingstabellen, en 
wijkt ook wat betreft de als voorspeller gebruikte 
variabelen nauwelijks af. 

In feite, zo betoogt Janus, wordt selectieve opsluiting 
al toegepast — en met succes, in elk geval in die zin 
dat blijkens een door hem verricht onderzoek degenen 
die niet in aanmerking komen voor parole, na hun 
uiteindelijke ontslag uit detentie met een aanmerkelijk 
hogere frequentie delicten plegen dan degenen die 
wel vervroegd in vrijheid werden gesteld. Een 
berekening van het aantal 'arrests' dat voorkomen 
werd door de langere detentie van de 'high risk'-groep 
levert dan ook een positief resultaat op. Overigens 
noemt Janus ook een aantal praktische bezwaren: de 
mogelijke verlenging van de carriere als gevolg van de 
langere detentie, de mogelijkheid van vervangingsef-
fecten (anderen vullen het gat in de markt), en de 
negatieve consequenties voor het gevangeniswezen 
(onder andere in de zin van een `zwaardere' gevange-
nispopulatie). 

Bezwaren tegen de vooronderstellingen 
Al voor het Panel zijn werk begon verscheen een 

artikel van Luckenbill en Best (1981), waarin het 
concept van de deviante carriere ter discussie wordt 
gesteld door te wijzen op de gebrekkige analogie met 
de `respectabele' carriere. Hoewel hun opmerkingen 
sterk inhoudelijk van karakter zijn, en dus minder van 
toepassing op de technische invulling die het concept 
in het criminele carriere paradigma heeft gekregen, is 
het toch interessant de hoofdpunten te vermelden. 

Als belangrijkste onderscheiden tussen respectabele 
en criminele carrieres noemen zij dat een deviante 
carriere niet loopt via vastliggende paden, dat er niet 
steeds sprake is van 'stijging', dat vooruitgang op het 
carrierepad niet altijd meer beloning en zekerheid met 
zich meebrengt, en tenslotte dat een deviante carriere 
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is opgebouwd uit opeenvolgende, kortdurende 
activiteiten. Dit heeft belangrijke gevolgen voor 
degenen die een carriere begonnen zijn: zij moeten 
andere tactieken ontwikkelen dan in een `normale' 
carriere om zichzelf zekerheid en een geregeld 
inkomen te verschaffen. Bij pogingen om voortzetten 
of beeindigen van een deviante carriere te verklaren 
dient hiermee rekening te worden gehouden. 

Een directe, en felle, aanval op het criminele 
carriere paradigma doen Gottfredson en Hirschi in 
twee artikelen. In het eerste (1986) richten zij zich 
vooral tegen het idee van de selectieve uitschakeling 
en het identificeren van degenen die daarvoor in 
aanmerking komen. Zij doen dit onder andere door de 
relatie tussen leeftijd en criminaliteit nader te bestude-
ren, en komen tot de conclusie dat deze volstrekt 
invariant is voor factoren als geslacht, ras, land, tijd of 
delict: de neiging (propensity) om delicten te plegen 
bereikt tussen de vijftien en twintig-jarige leeftijd een 
piek, en daalt daarna sterk om niet meer te stijgen. Dit 
effect zou zich wel degelijk ook voordoen bij `chroni-
sche delinquenten'. 

Gottfredson en Hirschi menen zelfs dat er sprake is 
van een 'direct effect' van leeftijd op crimineel gedrag, 
en dat elke poging om de relatie te verklaren met 
behulp van de variabelen die momenteel in de 
criminologie gebruikelijk zijn, gedoemd is te mislukken. 
Terloops maken zij de kachel aan met een van de 
paradepaardjes van het criminele carriere paradigma, 
namelijk een onderzoek van Blumstein en Cohen 
(1979), door aan te tonen dat de resultaten daarvan in 
sterke mate bepaald zijn door een selectieve steekproef-
trekking. 

Hun voornaamste bezwaar tegen het criminele 
carriere paradigma is echter dat het geenszins een 
weerlegging biedt van de oudere theorieen met 
betrekking tot criminaliteit, waarin deze niet beperkt 
is tot een klein deel van de bevolking maar waarin er 
van uitgegaan wordt dat grote groepen van de 
bevolking tot crimineel gedrag kunnen komen 
wanneer de belemmeringen daarvoor worden 
weggenomen. 

Het tweede artikel (1987) is — althans voor wie 
methodologie niet als een noodzakelijk kwaad (of 
erger) beschouwt — een redelijk geestige bestrijding 
van de gedachte dat longitudinaal onderzoek nodig 
zou zijn om inzicht te krijgen in (de oorzaak van) 
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criminaliteit. Volgens het Panel zou dit type onderzoek 
een centrale plaats moeten innemen, want: 'Many 
issues about criminal careers cannot be adequately 
addressed in cross-sectional research'. Het zou 
exclusief in staat zijn licht te werpen op de (causale) 
relatie tussen de karakteristieke eigenschappen van 
criminele carrieres en (andere) belangrijke gebeurte-
nissen in het leven, en in het bijzonder de contacten 
met het strafrechtelijk systeem. 

Gottfredson en Hirschi bestrijden deze opvatting: 
de meeste verklarende variabelen binnen het criminele 
carriere paradigma zijn persoonskenmerken (ras, 
leeftijd, sekse, familie-omstandigheden) die nauwelijks 
geacht kunnen worden een gevolg te zijn van criminele 
gedragingen. Onduidelijkheid over de richting van de 
causaliteit kan er dus niet zijn, en dat maakt het 
onnodig te kijken naar de volgorde. Een ander punt 
dat zij tegen longitudinaal onderzoek inbrengen is dat 
het weliswaar in theorie mogelijk is om cohorts-, 
leeftijds- en tijdsvak-effecten te ontdekken, maar dat 
de laatste twee ook via cross-sectioneel onderzoek aan 
het licht kunnen worden gebracht, terwift het eerste 
pas zo laat bekend kan worden dat het van alle 
praktisch belang ontbloot is. 

Al met al komen Gottfredson en Hirschi tot de 
conclusie dat noch de resultaten van inmiddels 
verricht longitudinaal onderzoek, noch de verwachtin-
gen ten aanzien van de resultaten van in de toekomst 
te verrichten onderzoek, rechtvaardigen dat daarvoor 
grote sommen geld worden uitgetrokken. Daarmee 
doelen zij op het door het Panel in zijn rapport 
gepresenteerde ambitieuze voorstel voor toekomstig 
onderzoek, dat (nog) betere aanknopingspunten voor 
het beleid zou moeten opleveren. Gottfredson en 
Hirschi menen dat allocatie van een substantieel deel 
van het beschikbare onderzoekgeld voor het door het 
Panel beoogde omvangrijke longitudinale onderzoek 
tot gevolg zou hebben dat te weinig aandacht wordt 
besteed aan voor theorie en beleid werkelijk relevante 
onderwerpen. 

Recente discussie 
In een reactie op het eerste artikel van Gottfredson 

en Hirschi verzetten Blumstein, Cohen en Farrington 
(1988a) zich allereerst tegen het feit dat de eerstge-
noemden vooral ingaan op de 'career criminals' in 
plaats van op de 'criminal careers'. Blumstein c.s. 
ontkennen niet dat vanuit het beleid grote belangstel- 
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ling bestaat voor de 'career criminal', maar stellen dat 
het Panel zich voornamelijk bezighield met onderzoek 
naar criminele carrieres als zodanig. 

Vervolgens zetten zij nogmaals uiteen waarom naar 
hun mening het onderscheiden van deelname en 
frequentie (de laatste uitgedrukt in de individuele 
delinquentie ratio) een belangrijke mogelijkheid levert 
tot vooruitgang op zowel theoretisch als praktisch 
gebied. Daarbij geven zij direct toe dat het concept 
van de criminele carriere zelf geen theorie is, vooral 
omdat geen factoren worden gespecificeerd die geacht 
worden criminaliteit te veroorzaken. Echter, doordat 
via het concept kennis omtrent de belangrijkste 
aspecten van crimineel gedrag gestructureerd kan 
worden, is het een waardevol analytisch instrument: 
in het bijzonder omdat op deze manier kwantitatieve 
hypothesen geformuleerd kunnen worden. Voor wat 
betreft het beleidsbelang herhalen zij slechts wat in 
het rapport van het Panel reeds genoemd werd: de 
mogelijkheid om maatregelen te richten op het 
deelnemen respectievelijk de frequentie van deelname. 

Naar aanleiding van de door Gottfredson en 
Hirschi veronderstelde directe invloed van leeftijd op 
criminaliteit, wijzen zij er op dat een van hen (Farring- 
ton) wel degelijk een aantal plausibele intermedierende 
variabelen heeft gesuggereerd. Ook de invariantie van 
de relatie waarvan volgens Gottfredson en Hirschi 
sprake zou zijn wijzen zij af, onder vermelding van 
vele empirische gegevens. Daarbij zetten zij uiteraard 
ook uiteen waarom — in hun ogen — Gottfredson en 
Hirschi volstrekt ongelijk hebben met hun kritiek op 
het onderzoek van Blumstein en Cohen: het feit dat 
ze degenen die in dat onderzoek werden betrokken 
selecteerden op het feit dat ze voor en na de meetperi-
ode crimineel actief waren, betekent volgens hen niet 
dat daarmee de frequentie in de meetperiode noodza-
kelijkerwijs hoog was. 

Met betrekking tot het onderwerp van de selectieve 
uitschakeling merken zij op dat de belangstelling van 
beleidszijde daarvoor zeker niet hoeft te betekenen dat 
alle onderzoeksgeld in criminele carriere onderzoek 
gaat zitten — integendeel, anders georienteerde 
onderzoekers kunnen juist profiteren van het ter 
beschikking komen van meer geld. Voorts menen zij 
dat een moreel standpunt ten aanzien van selectieve 
uitschakeling geen rol mag spelen in een wetenschap-
pelijke discussie. (Blumstein e.a., 1988a, p. 27) 

Ter afsluiting van hun reactie zetten zij nogmaals 
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uiteen waarom zij, anders dan Gottfredson en Hirschi, 
prospectief longitudinaal onderzoek noodzakelijk 
achten. Er is weliswaar een aantal vragen waarvoor 
dergelijk onderzoek niet per se noodzakelijk is (die ' 
naar veelbelovende interventiestrategieen, die naar 
betere kennis van de dimensies van criminele carrieres 
van grotere groepen en naar de mogelijk causale 
correlaten daarvan, en die naar betere meetmethoden 
en modellen), maar een goed inzicht in de oorzaken 
van de criminaliteit kan volgens hen niet op andere 
wijze verkregen worden. 

De dupliek van Gottfredson en Hirschi (1988), in 
hetzelfde nummer van Criminology, is niet zozeer een 
antwoord op elk punt dat Blumstein c.s. in hun 
reactie aansnijden, maar veeleer een poging om beter 
uiteen te zetten waarom wetenschappelijke criminolo-
gie en gedegen beleid zich niet met de criminele 
carriere benadering zouden moeten inlaten. (Gottfred-
son & Hirschi, 1988, p. 38) Daartoe wijzen ze er eerst 
op dat het hier niet gaat om een nieuwe benadering, 
maar juist om een die at geregeld (onder andere door 
de Gluecks) als onsuccesvol verworpen is. Vervolgens 
behandelen ze het onderscheid tussen deelname en 
frequentie, waarbij ze er — zeer opmerkelijk — blijk van 
geven de binnen het criminele carriere paradigma 
gehanteerde invulling van individuele delinquentie 
ratio volstrekt niet begrepen te hebben. In plaats van 
het aantal door een persoon in een jaar gepleegde 
delicten blijken zij hieronder te verstaan de verdeling 
van personen naar de aantallen door hen gepleegde 
delicten. Op basis van een toepassing van deze 
verkeerd geinterpreteerde maat op empirische 
gegevens besluiten zij dat het bedoelde onderscheid 
niets bijdraagt aan het inzicht in de oorzaken van 
criminaliteit, en dat het ook niets uitmaakt of de 
gebruikte gegevens verkregen zijn uit officiele bronnen 
of uit (achteraf) zelf gerapporteerde opgaven. 

Tenslotte zetten ze uiteen dat hun stelling met 
betrekking tot de invariantie van de relatie tussen 
leeftijd en criminaliteit slechts de bedoeling had aan 
te geven dat een aantal binnen het criminele carriere 
paradigma gehanteerde veronderstellingen (in het 
bijzonder de aanwezigheid van een groep delinquenten 
met een voortdurend hoge individuele delinquentie 
ratio) niet opgaat. In dit verband gaan ze ook in op 
het verwijt van Blumstein c.s. dat ze onvoldoende 
onderscheid zouden maken tussen 'criminal careers' 
en 'career criminals', waarbij een aantal citaten uit 
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eerdere publikaties en de repliek van Blumstein c.s. 
wordt gebruikt om duidelijk te maken dat dezen het 
onderzoek naar criminele carrieres wel degelijk sterk 
verbonden achten aan de mogelijkheid om veelvuldige 
plegers van delicten uit te schakelen. 

Weinig nieuws biedt een tweede reactie van 
Blumstein c.s. (1988b) De verkeerde interpretatie van 
het begrip Individuele delinquentie ratio' door 
Gottfredson en Hirschi in bovenbedoeld artikel is 
— uiteraard — een belangrijk punt, maar geeft slechts 
aanleiding tot een hernieuwde uiteenzetting en enige 
empirische illustraties. Ook de bezwaren tegen 
longitudinaal onderzoek die Gottfredson en Hirschi 
in hun artikel uit 1987 naar voren brachten zijn slechts 
aanleiding tot een herhaling van argumenten. 

Interessanter zijn twee beschouwingen over de 
controverse van betrekkelijke buitenstaanders. Tittle 
(1988) gaat naar aanleiding van de eerste artikelen 
van Gottfredson en Hirschi, en de reactie van 
Blumstein c.s. daarop, met name in op het theoretisch 
belang van het criminele carriere paradigma. Het 
bevreemdt hem enerzijds dat Blumstein c.s. wel 
benadrukken dat dit belang zo groot is, maar dat zij 
nalaten aan te geven op welke wijze dat dan tot 
uitdrukking gebracht kan worden. Anderzijds verbaast 
hij zich over de opvatting van Gottfredson en Hirschi 
dat de relatie tussen leeftijd en criminaliteit niet 
verklaard kan worden. Zijns inziens zijn er tenminste 
twee theoretische benaderingen die zowel op het 
criminele carriere paradigma als op het leeftijdseffect 
licht kunnen werpen: de (door hem aangehangen) 
labeling-theorie, en de sterk met Hirschi geassocieerde 
social con trol-theorie.2 . 

Op het eerste gezicht bieden beide benaderingen 
interessante perspectieven. Zo stelt de label ing-theorie 
dat de kans op recidive vergroot wordt door de 
labeling (stigmatisering als 'crimineer) die het gevolg 
is van justitieel optreden. Nu geldt dat, waar er vele 
en uiteenlopende redenen kunnen zijn voor een eerste 
criminele handeling, vrijwel iedereen wel eens een 
misdrijf pleegt. De kans daarop is het grootst gedurende 
de jeugd, de periode waarin mensen in hun poging 
om hun `zelr te vinden, verschillende soorten gedrag 
uitproberen. Echter, slechts weinigen worden gepakt, 
en van degenen die gepakt worden wordt slechts een 
relatief klein deel daardoor gestigmatiseerd. De 
meesten zullen als gevolg van de negatieve reactie (of 
het uitblijven van enige reactie) uiteindelijk het plegen 
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van delicten niet gaan zien als lets wat deel uitmaakt 
van hun persoon. Voor degenen die wel gepakt, en 
gestigmatiseerd, worden ligt dit anders: zowel als 
gevolg van hun `gecriminaliseerd' zelfbeeld als door 
de grotere aandacht van politie en justitie is de kans 
groot dat zij zich ontwikkelen tot 'career criminals'. 

Vanuit de controle-theorie wordt eveneens aangeno-
men dat iedereen in principe geneigd is criminele 
handelingen te verrichten, maar dat interne en externe 
controle-mechanismen dat voorkomen. Een belangrijke 
rol daarbij vervullen de sociale bindingen met de 
primaire groep waarin men verkeert: op jeugdige 
leeftijd meestal het gezin. Gedurende de adolescentie, 
die wordt gekenmerkt door rol-onduidelijkheid, het 
ontbreken van de mogelijkheid tot zelfrealisatie via 
deelname aan het produktieproces en (als gevolg 
daarvan) onzekere gevoelens van eigenwaarde, 
verdwijnen de meeste van deze bindingen, zonder dat 
daar al nieuwe voor in de plaats komen. Jeugdigen 
vormen een alternatieve gemeenschap (subcultuur), 
waarin weinig remmingen meer bestaan voor crimineel 
gedrag. De meeste jeugdigen worden rond hun 
twintigste weer opgenomen in de 'normale' maatschap-
pij (via werk of huwelijk), en houden op met het 
tentoonspreiden van crimineel gedrag. Een relatief 
klein deel echter is - bijvoorbeeld vanwege het 
ontbreken van een voorbeeld - niet in staat zich weer 
te binden aan de `normale' maatschappij: zij blfiven-
zich onconventioneel, in sommige gevallen crimineel, 
gedragen. 

Ook de door Hagan en Palloni gesuggereerde 
benadering, namelijk die van de power-control-theorie, 
is goed in verband te brengen met de bevindingen uit 
het criminele carriere onderzoek zowel als die van 
Gottfredson en Hirschi. Volgens deze opvatting is het 
'klassekarakter' van de verhoudingen in het gezin 
verantwoordelijk voor de reproduktie van sekse-speci-
fiek gedrag. Het plegen van delicten behoort daar 
onder andere toe: meisjes uit patriarchale gezinnen 
zullen minder dan hun broers geneigd zijn risicovol 
(afwijkend) gedrag te vertonen, maar meisjes uit meer 
egalitaire gezinnen zullen daar beduidend minder 
moeite mee hebben. Op zich verklaart dit natuurlijk 
nog niet waarom sommigen tot (langdurige) criminele 
carrieres komen; daarvoor verwijzen Hagan en 
Palloni onder andere naar de labeling- en de afschrik-
kings-theorie. (Hagan & Palloni, 1988, p. 91-92) 

Ook voor wie minder marxistisch is aangelegd bevat 
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hun artikel overigens een aantal interessante opmer-
kingen, en wel waar ze de individuele delinquentie 
ratio interpreteren in termen van event analysis, een 
verzamelnaam voor een aantal statistische technieken 
voor de analyse van in de tijd gespreide gebeurtenissen. 
(zie ook Kommer, 1987b) Zij constateren dat de 
individuele delinquentie ratio een onvoldoende 
eenduidige indicator is van heteraan ten grondslag 
liggende dynamische proces, en suggereren de 
zogenaamde hazard rate als een betere. (Hagan & 
Palloni, 1988, p. 96-97) 

Conclusie 

Als een onderzoeker begint met vast te stellen dat 
op het terrein waarmee hij zich bezighoudt — ondanks 
de grote relevantie ervan en de vele inspanningen — 
nog maar weinig vast staat, maar dat er de laatste 
jaren toch belangrijke vooruitgang is geboekt, en dan 
in het bijzonder binnen het door hem aangehangen 
`paradigma', is er alle reden om wat volgt met de 
nodige scepsis te bekijken. Dat geldt dus ook voor het 
werk van het Panel on Research on Criminal Careers, 
nog los van de in de vorige paragraaf geschetste 
kritiek. 

Nu lijkt het Panel, zeker op het eerste gezicht, het 
gelijk in elk geval een heel eind aan zijn zijde te 
hebben. De opdeling van het concept criminele 
carriere in een viertal dimensies, en de heldere 
definitie van een aantal relevante begrippen, dragen 
zeker bij aan de totstandkoming van een eenduidigheid 
die voordien niet bestond. Het hoofdstuk over de 
methodologische en methodisch-technische problemen 
waarmee men te maken krijgt bij onderzoek naar aard 
en omvang van de criminaliteit (zie ook Kommer, 
1987a) is zonder meer de moeite waard voor iedereen 
die zich daarmee bezig houdt. Ook zijn Blumstein c.s. 
er ontegenzeggelijk in geslaagd een grote hoeveelheid 
gegevens uit en resultaten van eerder onderzoek 
alsmede een aantal interessante benaderingen bijeen 
te brengen. 

Daarbij moet dan wel direct aangetekend worden 
dat de grotere eenduidigheid slechts bereikt wordt 
door het concept volledig technisch te hanteren, en 
alle inhoud overboord te gooien. Tekenend is in dit 
verband dat in de definitie van het Panel letterlijk 
iedereen een criminele carriere doorloopt — ook 
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degeen die geen enkel delict pleegt (hij/zij scoort dan 
negatief op de dimensie deelname). Ten opzichte van 
de interactionistische invulling (de criminele carriere 
als resultante van de reacties van politie en justitie) is 
dit wel een opmerkelijke draai, maar niet bepaald een 
die het concept meer betekenis geeft. 

Toch claimt Blumstein in zijn voorwoord dat de 
ontwikkeling van het paradigma het mogelijk heeft 
gemaakt grote vooruitgang te boeken. Hij merkt 
daarover drie dingen op. In de eerste plaats stelt hij 
dat onderzoek dat zich op macro-niveau met crimina-
liteit bezighield te weinig en onjuiste inzichten bood. 
In de tweede plaats constateert hij dat er, in tegenstel-
ling tot het verleden, nu een imposante hoeveelheid 
consistente kennis beschikbaar is gekomen over de 
belangrijkste dimensies van criminele carrieres en de 
relatie met andere relevante variabelen. En tenslotte 
stelt hij vast dat de brede samenstelling van het panel 
er garant voor staat dat er geen ideologische vertekening 
plaatsvindt bij de beoordeling van tot nog toe bereikte 
resultaten en mogelijk veelbelovende wegen voor 
nieuw onderzoek. 

Bij elk van deze claims is wel een kritische kantteke-
ning te maken. Gottfredson en Hirschi deden dat in 
hun hiervoor reeds genoemde artikelen al wat betreft 
de eerste. Ten aanzien van de tweede moet opgemerkt 
worden dat het weliswaar een verdienste mag heten 
wanneer van een immense hoeveelheid reeds aanwezige 
doch min of meer ongestructureerde kennis (het 
grootste deel van het onderzoek waarop Blumstein c.s. 
zich baseren dateert van voor de instelling van het 
Panel) een 'imposante hoeveelheid consistente kennis' 
wordt gemaakt, maar dat die verdienste toch kwestieus 
wordt wanneer dit een reductie betekent van de 
betekenis ten behoeve van de technische hanteerbaar-
heid. 

Bij de derde claim geeft vooral de bewering dater 
sprake is van een criminele carriere paradigma alle 
reden om sceptisch te zijn. lmmers, als er werkelijk 
sprake is van een paradigma dan zijn degenen die 
daarbinnen opereren niet bij uitstek geschikt om door 
anderen — buitenstaanders — verricht onderzoek op 
zijn waarde te beoordelen. De weinig vruchtbare 
discussie — eigenlijk meer een herhaling van zetten — 
tussen Gottfredson en Hirschi en Blumstein c.s. is wat 
dat betreft daarvan een duidelijk voorbeeld. flit geeft 
te denken over de door het Panel uitgesproken 
negatieve kwalificaties van het in het verleden 
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verrichte ('geen vooruitgang'), dan wel op macro-niveau 
gerichte ('onjuiste inzichten') onderzoek. Daarnaast 
lijkt het er op dat het Panel niet geheel ontkomen is 
aan het gevaar van een hechte onderzoekgroep, dat de 
blik zozeer verengd wordt dat men de — kleine — 
verschillen in opvatting tussen de aanhangers van het 
eigen paradigma gaat zien als wezenlijk (de verschillen 
met de buitenstaanders zijn niet relevant, want die 
hebben het toch niet begrepen), en dat men de eigen 
kleine stapjes vooruit ziet als reuzenschreden (op de 
vierkante meter is een stap van tien centimeter al 
fors). 

De achtergrond van het Panel maakt de kans dat 
deze verschijnselen zich voordoen nog groter. 
Vermeld is reeds dat de belangstelling voor het 
criminele carriere paradigma zeker bij 'het beleid' 
vooral is ingegeven door de verbondenheid ervan met 
de idee van 'incapacitation'. Bij de bespreking van de 
toepasbaarheid van het paradigma is echter gebleken 
dat er wat dit betreft twee addertjes onder het gras 
zitten: collective incapacitation is volstrekt niet 
efficient, en voor selective incapacitation !evert ook het 
criminele carriere paradigma niet de benodigde 
betrouwbare instrumenten. Wat betreft de ook door 
het panel geclaimde `goede aanknopingspunten voor 
het beleid' moet dus wel enig voorbehoud gemaakt 
worden. 

De consequentie daarvan is echter dat Blumstein 
c.s. haast verplicht zijn hun resultaten beduidend 
mooier voor te doen dan ze zijn: dat is de prijs 
wanneer men voor zijn voortbestaan, of zelfs maar 
voor een belangrijke hoeveelheid extra geld, afhankelijk 
is van de vooruitgang die men boekt — en dan in het 
bijzonder 'bruikbare' vooruitgang, dat wil zeggen 
kennis die past in het handelingskader van degeen 
van wie men afhankelijk is. In dit licht is vooral het 
hoofdstuk over de mogelijkheden voor nieuw 
onderzoek verhelderend: in feite wordt daarin 
voorgesteld om een zeer belangrijk deel van de 
onderzoeksgelden beschikbaar te stellen aan degenen 
die binnen het criminele carriere paradigma willen 
werken. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de felle 
reacties van met name Gottfredson en Hirschi in dit 
licht gezien moeten worden. 

Het geheel overziend kan de conclusie ten aanzien 
van het `criminele carriere paradigma' haast niet 
anders luiden dan dat dit een claim te veel is: alles 
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Noten 

duidt erop dat sprake is van een verkoopargument. 
Betekent dit nu ook dat de claims ten aanzien van de 
bevindingen en het handelingsperspectief afgewezen 
moeten warden? Dat zou te ver gaan, maar ze moeten 
wel afgezwakt warden. Van de bevindingen kan 
gezegd warden dat toepassing van de door het Panel 
gepropageerde benadering inderdaad interessante 
kennis oplevert — maar het is vooral technische, 
analytische kennis. Zander inbedding in een adequaat 
theoretisch kader draagt deze op zich niet bij aan 
inhoudelijk inzicht. 

Wellicht is dat oak de reden dat de beloften ten 
aanzien van het handelingsperspectief nog minder 
warden waargemaakt: enerzijds is de kennis die de 
criminele carriere benadering oplevert niet zo nieuw 
dat op basis ervan 'betere' besiissingen kunnen 
warden genomen bij de berechting van individuele 
delinquenten, anderzijds biijkt de gedachte van 
'selective incapacitation' te stuiten op het onoverko-
melijke probleem dat oak de criminele carriere 
benadering geen zekerheid kan bieden omtrent de 
vraag wie er nu precies langdurig opgesloten zou 
moeten worden. Voorzover de in de inleiding van dit 
artikel gesignaleerde aandacht voor criminele 
carrieres gebaseerd is op de gedachte dat tangs deze 
weg een belangrijke stap vooruit gezet zou kunnen 
warden bij het begrijpen dan wel het bestrijden van 
(de) criminaliteit moet dan ook met een teleurstelling 
rekening gehouden warden. 

' In dit opzicht is het interessant 
am te weten dat in Nederland in 
1987 ca. 1400 roofovervallen 
werden gepleegd (opgave CRI). 
Over de straftoemeting valt weinig 
te zeggen, omdat dit type delict in 
de door het CBS gepubliceerde 
statistieken niet wordt onderschei-
den. Hoogstens kan geconstateerd 
warden dat voor afpersing en 
diefstal met geweld (waaronder 
echter oak tasjesroof valt) in 1986 
gemiddeld ca. een jaar onvoorwaar-
delijk werd opgelegd. Gevallen 
waarin daadwerkelijk (ernstig) 
letsel werd toegebracht, of het 
slachtoffer am het leven kwam, 
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zijn hieronder naar alle waarschijn-
lijkheid niet begrepen. 
1  Niet te verwarren met wat in de 
Nederlandse sociologische 
literatuur wordt verstaan onder 
sociale controle. Daarbij gaat het 
am de, vaak zeer subtiele, maat-
schappelijke processen waarmee 
een samenleving normen en 
waarden in stand houdt.loe-
ding via functioned toezicht, zoals 
sociale controle tegenwoordig 
vaak lijkt te warden uitgelegd, 
maakt daarvan hoogstens deel uit. 
Zie ook Jongman (1988). 
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Criminele loopbanen in 

Nederland 

De resultaten van een empirisch onderzoek 

C.R. Block* (Ph.D) en dr. C. van der Werff** 

Inleiding 

In een eerdere publikatie (Van der Werff, 1986) 
heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-
tatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie 
recidivecijfers gepresenteerd van een steekproef van 
personen die in 1977 met justitie in aanraking zijn 
geweest. Daarmee was slechts over een gedeelte van 
de verzamelde gegevens gerapporteerd. Op het 
aanwezige materiaal zijn nadere analyses uitgevoerd. 
Het doel daarvan was meer inzicht te verschaffen in. 
het verloop en de aard van de misdrijven die zijn 
gepleegd door de desbetreffende delinquenten, zowel 
na als voor de in 1977 afgedane strafzaak. 

De analyses — waarvan in dit artikel verslag wordt 
gedaan — zijn beperkt tot personen die in 1977 zijn 
veroordeeld door de rechter en personen waarvan de 
strafzaak in 1977 uit beleidsoverwegingen werd 
geseponeerd (de zogenaamde beleidssepots). Personen 
die in 1977 werden vrijgesproken of om technische 
redenen niet zijn vervolgd (bijvoorbeeld wegens 
onvoldoende bewijs) zijn buiten beschouwing gelaten. 
Als analysemethoden zijn gebruikt de zogenoemde 
survival-analyse en de tijdsreeks-analyse. 

De analyses zijn verricht vanuit de vraag of er in 
deze steekproef sprake is van een duidelijk te omschrij-
ven groep loopbaancriminelen. Binnenkort zal een 
uitvoerig, Engelstalig rapport van dit onderzoek 
verschijnen. Daarop vooruitlopend worden in dit 
artikel de opzet van het onderzoek en enige belangrijke 
uitkomsten beschreven. 

* Senior analyst bij het Statistical Analysis Center, Illinois 
Criminal Justice Information Authority. Zij was tijdelijk 
werkzaam op het WODC. 
** Als onderzoekster verbonden aan het WODC. 
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Venvante studies 

Er zijn twee Nederlandse onderzoeken bekend die 
enigszins vergelijkbaar zijn met onderhavig onderzoek. 
In de eerste plaats is dit de studie van Buikhuisen en 
Jongman (1968). Hun onderzoekgroep bestond uit alle 
in 1964 en 1965 veroordeelde 2I-jarige Nederlandse 
mannen. Voor at deze veroordeelden zijn zij nagegaan 
welke delicten op hun straflijst voorkwamen. De 
onderzoekvraag was of bij delinquenten een duidelijke 
'voorkeur' bestond voor een bepaald type delict. De 
delicten werden ingedeeld in vier categorieen: 
vermogensdelicten, agressieve delicten, seksuele 
delicten en verkeersdelicten. Buikhuisen en Jongman 
toonden aan dat bij ruim de helft van de delinquenten 
alle door hen begane delicten, of alle delicten op ten 
na, tot hetzelfde type behoorden. 

Het tweede onderzoek is dat van Nijboer (1975). 
Het was gericht op het voorspellen van recidive. Zijn 
onderzoekgroep bestond uit mannelijke delinquenten 
waarover door een bepaalde psychiater in ten 
arrondissement in de periode 1948 tot en met 1970 
een rapport voor de rechter was uitgebracht. Indien 
minstens 75 procent van de misdrijven op de straflijst 
tot ten categorie behoorde, werd de betrokkene 
beschouwd als een delinquent van die categorie. Zo 
bleek zijn onderzoeksgroep te kunnen worden 
onderverdeeld in vermogensdelinquenten, zedendelin-
quenten en een groep met een sterk gevarieerde 
straflijst. Nijboer trachtte voor elk van deze groepen 
kenmerken te vinden die tot voorspelling van de 
recidive konden leiden. 

In het buitenland, onder andere in Denemarken, 
Finland en de Verenigde Staten, is uitgebreid onderzoek 
gedaan naar criminele loopbanen van beroeps- en 
gewoontemisdadigers. De beschikbare ruimte laat 
bespreking van deze buitenlandse studies niet toe. 
Voor een overzicht van belangrijke Amerikaanse 
onderzoekingen op dit gebied kan worden verwezen 
naar een publikatie van het U.S. Department of 
Justice (1983) (zie ook het artikel van M. Kommer 
elders in dit nummer). 

De gegevens en de methode van onderzoek 

De steekproef 
De groep personen waarop dit onderzoek is 
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gebaseerd bestaat uit een representatieve steekproef 
van vier procent van alle misdrijfzaken die in 1977 in 
Nederland onherroepelijk werden afgedaan. De hier 
beschreven analyses zijn — zoals gezegd — alleen 
gebaseerd op delinquenten die het misdrijf van de in 
1977 afgedane strafzaak hoogst waarschijnlijk 
inderdaad hadden gepleegd. In de populatie kwamen 
zo veel zaken voor wegens rijden onder invloed dat de 
steekproef uit deze categorie is beperkt tot twee 
procent. Door weging is dit verschil in de totaaluit-
komsten vereffend. 

Zodoende ontstond een gewogen steekproef van 
2706 personen die in 1977 door de rechter waren 
schuldig verklaard en 1320 personen waarvan de 
strafzaak uit beleidsoverwegingen was geseponeerd. 
Dit leverde een steekproef op van 4026 personen die 
zich, hetzij volgens de rechter, hetzij naar het oordeel 
van de Officier van Justitie hadden schuldig gemaakt 
aan een misdrijf. Deze steekproef wordt aangeduid als 
`Steekproef 77 schuldig'. 

De steekproef blijkt bij vergelijking in diverse 
opzichten gelijkwaardig te zijn samengesteld als de 
populatie. Aangenomen mag worden dat de uitkomsten 
representatief zijn voor de totale groep in 1977 
veroordeelden en uit beleidsoverwegingen niet-vervolg-
den (beleidssepots). 

De gegevens 
Voor het trekken van de steekproef is gebruik 

gemaakt van de kopie van het CBS-bestand die op het 
WODC aanwezig is. Naast de gegevens over de wijze 
van afdoening en de aard van het misdrijf van de in 
1977 afgedane strafzaak zijn uit het CBS-bestand 
onder meer gegevens overgenomen over geslacht, 
nationaliteit, burgerlijke staat in 1977 en werksituatie 
in 1977. Deze informatie is ontleend aan de Verificatie-
en Informatiestaat die door de politie bij aanhouding 
van een verdachte wordt opgemaakt. 

Vervolgens is van elke persoon in 1983 het uittreksel 
uit het Algemeen Documentatieregister van de 
Justitiele Documentatiedienst opgevraagd. Hierop 
wordt elke strafzaak vermeld die bij het parket van de 
Officier van Justitie is ingeschreven. Op het uittreksel 
van een van de personen in de steekproef stonden 102 
zaken vermeld. De oudste zaak die op een van de 
uittreksels voorkwam dateerde uit 1920. 

De gegevens van alle strafzaken die op de uittreksels 
stonden vermeld zijn door ons overgenomen ongeacht 
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de wijze van afdoening. Ook de zaken die eindigden 
in vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging, gevoegde 
zaken en zaken die werden geseponeerd wegens 
onvoldoende bewijs, zijn dus meegenomen. Van elke 
zaak is vastgelegd: 
— de datum van inschrijving bij het parket van de 
Officier van Justitie; 
— de datum van de onherroepelijke beslissing; 
— de aard van het betreffende misdrijf volgens vonnis 
respectievelijk het oordeel van de politie; 
— de aard van de beslissing; 
— de aard van de opgelegde straf of maatregel; 
— de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf, respectievelijk het onvoorwaardelijke 
gedeelte ervan. 

Per strafzaak worden in sommige gevallen verschil-
lende soonen misdrijven ingeschreven, bijvoorbeeld 
een diefstal en een verkeersmisdrijf. Deze misdrijven 
zijn apart gecodeerd. Ook komt het voor dat meerdere 
misdrijven van dezelfde soon, bijvoorbeeld drie 
diefstallen, onder een parketnummer worden inge-
schreven. In dit voorbeeld is het misdrijf dan drie 
maal vastgelegd. In de hierna beschreven analyses is 
dit aantal overigens niet in beschouwing genomen. 
Verder is voor elk van de misdrijven een ernstscore 
bepaald. Deze is gebaseerd op de maximum gevange-
nisstraf die in de wet op het misdrijf is gesteld. 

In 1983 bleek ruim vier procent van de personen in 
de steekproef niet (meer) bekend te zijn in het 
Algemeen Documentatieregister van de Justitiele 
Documentatiedienst. De helft van deze groep 'onbe-
kenden' was waarschijnlijk overleden. Van al deze 
personen zijn dus geen gegevens bekend over de 
eventueel na 1977 ingeschreven strafzaken. 

De definilie van een 'criminele loopbaan' 
Gottfredson en Hirschi (1986) hebben crop 

gewezen dat talrijke en vaak tegenstrijdige definities 
bestaan van iemand met een criminele loopbaan. De 
omschrijving die het Ministerie van Justitie in de 
Verenigde Staten hanteert is relatief duidelijk: '... a 
person having a past record of multiple arrests or 
convictions for serious crimes, or an unusually large 
number of arrests or convictions for crimes of varying 
degrees of seriousness.' (U.S. Department of Justice, 
1983) De definitie die in onderhavig onderzoek wordt 
gehanteerd is wat exacter. Bij onze definitie van 
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(iemand met) een criminele loopbaan gaan we uit van 
de volgende criteria: 
— Aantal: het is niet logisch bij een misdrijf ongeacht 
hoe ernstig, van een loopbaan' te spreken. Een 
noodzakelijke voorwaarde voor een criminele 
loopbaan is dat er sprake is van minstens twee 
misdrijven. 
— Zekerheid:er moet redelijke zekerheid zijn dat deze 
misdrijven inderdaad door de persoon in kwestie zijn 
gepleegd. Daarom stelt onze definitie als eis dat de 
persoon, hetzij door de rechter, hetzij door de Officier 
van Justitie schuldig werd geoordeeld aan twee of 
meer misdrijven. 
— Ernst: onze definitie is niet beperkt tot ernstige 
misdrijven, maar `triviale' misdrijven, zoals verstoring 
van de openbare orde, vallen er niet onder. In 
operationele termen vertaald: we telden die misdrijven 
met een wettelijke strafbedreiging van tenminste 
maximaal 18 maanden. Dat impliceert dat iemand 
met een criminele loopbaan veroordeeld is wegens 
tenminste twee niet-triviale misdrijven. 
— Misdrijf-vrije periode: het lijkt een logisch vereiste 
voor het gebruik van het begrip criminele loopbaan 
dat hij niet alleen wordt voortgezet, maar dat dit 
relatief snel gebeurt. Met andere woorden, voor 
iemand met een criminele loopbaan is de tijd tot aan 
de aanhouding wegens het volgende niet-triviale 
misdrijf significant korter (zoals wordt gemeten met 
de Survival Score) dan voor andere delinquenten. 

De analyse van criminele loopbanen 
In het onderzoek wordt de gehele strafrechtelijke 

geschiedenis in beschouwing genomen van de 
`steekproef 77 schuldig'. Het gaat daarbij om de 
volgende vraag: was er onder deze personen een 
groep bijzonder actieve of gevaarlijke personen, die 
verantwoordelijk is voor een onevenredig groot aantal 
ernstige misdrijven in verhouding tot het aantal? 

Dit is een gecompliceerde vraag, omdat een 
criminele loopbaan vele aspecten heeft. In ieder geval 
moeten de volgende punten in beschouwing worden 
genomen: 
— het totaal aantal misdrijven in het leven van een 
persoon; 
— de lengte en de volgorde van actieve en inactieve 
(misdrijf-vrije) perioden gedurende zijn leven; 
— strafrechtelijke categorieen van misdrijven (zoals 
vermogens-, agressieve-, drugs- en verkeersdelicten) 
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en de eventuele overgang van de ene strafrechtelijke 
categorie naar een andere; 
— ernst, inclusief patronen van toe- of afname in ernst 
gedurende het gehele leven. 

Geen enkele statistische analysemethode kan al 
deze aspecten tegelijkertijd in beschouwing nemen. 
Daarom zijn deze aspecten achtereenvolgens geanaly-
seerd. Uiteindelijk is getracht alle stukken van de 
puzzel samen te voegen om de volgende vragen te 
beantwoorden: 
a. zijn er een of meerdere groepen bijzonder actieve 
of gevaarlijke personen in de steekproef uit 1977; 
b. wat zijn de kenmerken van deze groepen; 
c. vertonen de criminele loopbanen van deze personen 
een speciaal patroon? 

De resu Itaten 

Leeftild en het begin van een criminele loopbaan 
Bij onze poging criminele loopbanen te beschrijven, 

hebben we allereerst de factor leeftijd onder de loep 
genomen. Nagegaan is of er een verband was tussen 
de kans op recidive na 1977 en de leeftijd in 1977 (ten 
tijde van het `Steekproefmisdrijr). Tevens is het 
verband nagegaan met de leeftijd waarop het eerste 
contact met justitie plaatsvond. 

De analyses brachten aan het licht dat bij mannelijke 
delinquenten de recidivekans sterk samenhangt met 
de leeftijd op het moment van het plegen van het 
'1977-delict' indien dit het eerste (officieel geregistreer-
de) delict was. Naarmate het aantal officieel geregis-
treerde, voorafgaande delicten toenam, werd de 
leeftijd op het moment van het plegen van het '1977 
delict' steeds minder belangrijk voor de kans op 
recidive; bij mannen die meer dan zes delicten op hun 
naam hadden staan, was de recidivekans ongeacht 
hun leeftijd erg groot. Bij de-onderzochte vrouwelijke 
delinquenten bleek een dergelijk verband niet 
aanwezig te zijn. 

De recidivekans hield geen verband met de leeftijd 
bij het eerste justitiele contact, los van de leeftijd bij 
het '1977-delice. Bij de onderzochte mannelijke 
delinquenten leek soms veeleer het omgekeerde het 
geval te zijn: een late ffiegintijd' hield verband met 
een grotere kans op een nieuwe arrestatie. Deze 
tendens is waarschijnlijk een weerspiegeling van 
'immediacy': indien een delinquent kart geleden met 
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justitie in aanraking is gekomen, is de recidivekans 
groter dan indien het voorgaande justitiele contact 
jaren geleden plaatsvond. 

Zodra we rekening houden met het strafrechtelijke 
verleden, lijkt de huidige leeftijd van de delinquent 
voor de recidive-kans weinig verschil te maken. Zelfs 
onder degenen uit de oudste leeftijdscategorie, dat wit 
zeggen personen tussen veertig en tachtig jaar oud, 
kwam drie kwart van degenen met een lang strafrech-
telijk verleden binnen zes jaar opnieuw met justitie in 
aan raking. 

Dus, als we worden geconfronteerd met een a-select 
gekozen groep `schuldige' delinquenten, en we willen 
weten wie van hen de grootste kans loopt opnieuw 
met justitie in aanraking te komen, dan vormt het 
strafrechtelijke verleden de belangrijkste indicatie. Bij 
personen met zes of meer eerdere justitiele contacten 
is leeftijd in het geheel niet meer relevant. Anders 
gezegd: degenen met meer dan zes voorgaande 
justitiele contacten maken een grote kans opnieuw 
met justitie in aanraking te komen. Dit geldt ongeacht 
het soort misdrijf in 1977 (vermogensmisdrijf, 
agressiefmisdrijf of verkeersmisdrijf en dergelijke). 
Het geldt eveneens in gelijke mate voor zowel man nen 
als vrouwen en voor elke leeftijdsgroep. 

Het voortzetten van een crirainele loopbaan 
Onze definitie van een criminele loopbaan bevat de 

begrippen aantal, zekerheid en ernst: iemand met een 
criminele loopbaan moet zich schuldig hebben 
gemaakt volgens de rechter of de Officier van Justitie 
aan ten minste twee niet-triviale delicten. Deze 
vereisten betreffen iemands verleden voor het misdrijf 
in `Steekproef 77 schuldig'. Er is echter nog een 
vierde vereiste, en dit betreft het toekomstige gedrag. 
De tijd tot het volgende justitidle contact moet 
significant korter zijn voor mensen met een criminele 
loopbaan dan voor andere delinquenten. Kunnen we 
vaststellen wie van degenen die zich schuldig maakten 
aan tenminste twee niet-triviale delicten slechts korte 
tijd `misdrijf-vrif zullen zijn naar alle waarschijnlijk-
heid? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruik 
gemaakt van de 'Survival Analyse'. Met behulp van 
deze analyse kan men, bijvoorbeeld per maand, de 
recidive-kans berekenen van degenen die tot aan die 
maand nog niet eerder recidiveerden (die hebben 
`overleefd'). Met andere woorden, degenen die reeds 
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hebben gerecidiveerd of mensen die om een andere 
reden waren uitgevallen, worden niet weer in de 
berekening betrokken. De berekening voor een 
bepaalde maand is alleen gebaseerd op die personen 
die in die maand hadden kunnen recidiveren. 

Een nadeel van survival analyse is dat de lengte van 
de 'misdrijfvrije' periode alleen wordt gemeten tot het 
eerste nieuwe misdrijf. Zij beschrijft dus niet iemands 
gehele criminele loopbaan, maar alleen een gedeelte 
ervan. Voor wat men als het eerste nieuwe misdrijf 
('eerste recidive') beschouwt, kunnen allerlei criteria 
worden gekozen. In deze eerste analyse-fase besloten 
we ons te richten op de niet-triviale recidive. Deze 
werd gedefinieerd als de datum van de eerste inschrij-
ving van een misdrijf waarop tenminste een maximum 
van 18 maanden gevangenisstraf staat en die resulteerde 
in een veroordeling, beleidssepot of voeging. 

Alle personen in de steekproef zijn precies zes jaar 
'gevolgd', gerekend vanaf de datum van inschrijving 
van het misdrijf in de `Steekproef 77 schuldig'. Bij 
degenen die wegens het misdrijf in 1977 gedetineerd 
werden, hetzij omdat preventieve hechtenis werd 
toegepast, hetzij omdat gevangenisstraf werd opgelegd, 
of beide, besloten we de recidive te meten vanaf de 
geschatte dag waarop zij in vrijheid werden gesteld. 

Nadat een groot aantal analyses was gedaan, 
vonden we uiteindelijk binnen de groep personen met 
tenminste twee niet-triviale misdrijven op hun naam 
twee subgroepen met extreem korte misdrijf-vrije 
perioden, namelijk: 
— delinquenten met tenminste een maal diefstal met 
geweld (of afpersing) in hun loopbaan; 
— delinquenten met tenminste een maal aanranding of 
verkrachting in hun loopbaan. 

Personen die voor het eerst met justitie in aanraking 
kwamen, vertoonden een significant langere misdrijf-
vrije periode, zelfs als zij zich schuldig hadden 
gemaakt aan diefstal met geweld of aan aanranding of 
verkrachting. Vier typen van delinquenten in de 
steekproef, zo gedefinieerd op basis van het aantal 
misdrijven en het type misdrijf in hun geregistreerde 
strafrechtelijke verleden, konden worden ingeschaald 
naar de mate van gevaarlijkheid (dat wil zeggen van 
kans en snelheid op nieuwe justitie-contacten) na het 
misdrijf in de `Steekproef 77 schuldig'. `Delinquenten 
met diefstal en geweld in hun loopbaan' (Career 
Robbery Offenders) hadden de kortste misdrijf-vrije 
periode, gevolgd door achtereenvolgens `delinquenten 
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met aanranding of verkrachting in hun loopbaan' 
(Career Sexual Assault Offenders), delinquenten die 
zich eerder aan een ander misdrijf dan deze hadden 
schuldig gemaakt en delinquenten die zich voor het 
eerst aan een misdrijf hadden schuldig gemaakt. De 
helft van de eerste twee groepen recidiveerde binnen 
respectievelijk 8 en 18 maanden. Van de laatste twee 
groepen had de helft nog niet gerecidiveerd na 72 
maanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een delinquent 
met diefstal met geweld in zijn of haar loopbaan dit 
misdrijf slechts een keer hoeft te hebben gepleegd om 
in deze categorie te vallen. 

Hierna worden het aantal misdrijven en de soorten 
misdrijf in het leven van loopbaandelinquenten' 
vergeleken met die van andere personen die zich 
eerder aan misdrijven schuldig hebben gemaakt. 
Daarbij wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de 
groep van elf personen in de onderzoekgroep die 
zowel diefstal met geweld als aanranding of verkrach-
ting in hun loopbaan hebben, de groep 'Beide 
criminele loopbanen' (Career Both). 

Het aantal misdrijven voor 1977 
Uit de analyses bleek dat bovengenoemde vijf typen 

delinquenten duidelijk verschillen in het aantal 
misdrijven in het algemeen en het aantal gevaarlijke 
misdrijven in het bijzonder, waarvoor zij met justitie 
in aanraking zijn gekomen. Dat geldt het sterkste voor 
de periode voor 1977. Zo bedraagt het aantal justitiele 
contacten wegens misdrijf resulterend in veroordeling, 
beleidssepot of voeging bij de vijf onderscheiden 
groepen voor 1977 gemiddeld respectievelijk 25, 16, 
12,6 en (uiteraard) nul (zie verder tabel 1). 

Het type misdrijf in 1977 
Het feit dat een delinquent in een van de categorieen 

van loopbaancriminelen' kan worden ondergebracht, 
wil niet zeggen dat het misdrijf waarvoor hij of zij in 
1977 met justitie in aanraking kwam een ernstig 
misdrijf was. Bij delinquenten met diefstal met geweld 
in hun loopbaan was het misdrijf van 1977 bijvoorbeeld 
in een meerderheid van de gevallen een diefstal of 
inbraak (zonder geweld) of een verkeersmisdrijf. Wel 
betrof het in vergelijking met de andere categorieen 
delinquenten vaker diefstal met geweld. Bij delinquen-
ten met aanranding of verkrachting in hun loopbaan 
was het misdrijf van 1977 relatief vaak een seksueel 
geweldsdelict, maar in een meerderheid van de 
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Tebel 1: Gemiddeld aantal justitidle contacten wegens misdrijf' en 

gevangenisstraffen, en percentage TBR, voor en na 1977, per type 

delinquent 

	

Gemiddeld 	 Beide rty- 	Diefstal m. 	Seksueel 	Aileen 	In 1977 

aantal 	 pen in 	geweld in 	geweld 1 ) 	andere 	eerste 

	

loopbaan 	loopbaan 	in loop- 	misdr in 	justaiele 

	

(n -11) 	(n -116) 	bean 	loopbaan 	contact 

(n -65) (n =1948) (n -1886) 

Voor 1977 

Justitiele contactenl) 

- totaal 	 25 	 16 	 12 	 6 	 0 

- wegens gevaarlijke 	 5 	 2 	 3 	 1 	 0 

misdrijven 3 ) 

Gevangenisstraff en 	 6 	 3 	 3 	 1 	 0 

TEIR 	 27% 	14% 	11% 	2% 	0% 

Na 1977 

Justitiele contacteni) 

- tonal 	 a 	11 	 7 	 4 	 1 

- wegens gevaarlijke 	 2 	 2 	 1 	0,5 	0,2 

misdrijven , ) 

Gevangenisstraffen 	 2 	 2 	 1 	 1 	 0 

TBR 	 0% 	 3% 	8% 	 1% 	0% 

I) resulterend in veroordeling, beleidssepot of voeging. 

1 ) verkrachting of aanranding. 

') diefstal met geweld, afpersing, agressie began personen, verkrachting of aanranding. 

gevallen bestond het ook hier uit een andersoortig 
misdrijf, zoals uit diefstal of inbraak (zonder geweld) 
of uit een verkeersmisdrijf. 

Recidive-patronen na 1977 
Zijn de loopbaancriminelen' nadat ze op grond van 

hun strafrechtelijk verleden als zodanig door ons zijn 
aangemerkt, na 1977 gevaarlijker dan de overige 
delinquenten? Als men 'gevaarlijkheid' omschrijft als 
de kans op het plegen van een misdrijf waarbij geweld 
wordt gebruikt, dan kunnen we constateren dat 
loopbaancriminelen' inderdaad gevaarlijker zijn dan 
anderen. De resultaten waaruit wij deze gevolgtrekking 
maken, zijn weergegeven in tabel 2. Bij delinquenten 
die in 1977 als loopbaan-criminelen' zijn te onder-
scheiden, blijkt in de zes jaar daarop de kans om 
wegens een gevaarlijk misdrijf met justitie in aanraking 
te komen groter te zijn dan voor de andere delinquenten 
die in 1977 met justitie in aanraking waren geweest. 
Voor delinquenten met beide loopbanen' is deze kans 
bijvoorbeeld 73%, voor de delinquenten met diefstal 
met geweld in hun loopbaan 55%, tegen 23% van de 
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Tabel 2: Overzicht van het percentage delinquenten dat binnen zes jaar 

recidiveerde', naar aard van de recidive, per type delinquent 

	

Recidive- 	 Beide 'ty- 	Diefstal m. 	Seksueel 	Aileen 	In 1977 

categorie 	 pen' in 	geweld in 	geweld 2 ) 	andere 	eerste 

	

loopbaan 	loopbaan 	in loop- 	misdr. in 	justitiele 

	

(n = 11) 	(n = 110) 	baan 	loopbaan 	contact 

	

(n =64) 	(n=1906) (n=1776) 

Diefstal met geweld of 

afpersing 	 9% 	23% 	8% 	4% 	 1% 

Inbraak 	 45 	 50 	 25 	 20 	 7 

Diefstal 	 73 	 64 	 36 	 35 	 12 

Agressie t. persoon 	 73 	 51 	 31 	 21 	 8 

Seksueel geweld 2 ) 	 9 	 4 	 14 	 1 	 0 
Misdrijf Opiumwet 	 9 	 25 	 11 	 9 	 2 

Verkeersmisdrijf 	 36 	 41 	 44 	 34 	 16 

Misdrijf Vuurwapenwet 	 9 	 19 	 12 	 6 	 2 

Totaal misdrijven 	 91 	 91 	 87 	 66 	 33 

Gevaarlijk Misdrijf 3 ) 	 73 	 55 	 42 	 23 	 8 

') veroordeling, beleidssepot of voeging. 

2) verkrachting of aanranding. 

3) diefstal met geweld, afpersing, agressie tegen personen, verkrachting of aanranding. 

delinquenten met alleen andere misdrijven in hun 
loopbaan. 

Uit tabel 2 blijkt verder dat, met betrekking tot alle 
soot-ten misdrijven, voor delinquenten met een 
criminele loopbaan de kans om op zijn minst een keer 
binnen zes jaar met justitie in aanraking te komen, 
groter te zijn dan voor andere delinquenten die reeds 
minstens twee maal met justitie in aanraking waren 
geweest. Zo was na 1977 23% van de delinquenten 
met diefstal met geweld in hun loopbaan wegens 
diefstal met geweld met justitie in aanraking gekomen 
tegen 4% van de delinquenten die zich eerder hadden 
schuldig gemaakt aan een ander misdrijf. Men zou dit 
een vorm van `specialisatie' kunnen noemen, die ook 
valt waar te nemen bij de delinquenten met aanranding 
of verkrachting in hun loopbaan: na 1977 is 14% van 
hen met justitie in aanraking gekomen wegens 
verkrachting of aanranding tegen 1% van de delinquen-
ten met alleen andere misdrijven in hun loopbaan. 

Voor de meeste typen misdrijven geldt dat voor 
delinquenten met 'beide loopbanen' de kans het 
grootste was na 1977 met justitie in aanraking te 
komen, gevolgd door achtereenvolgens delinquenten 
met diefstal met geweld in hun loopbaan, delinquenten 
met aanranding of verkrachting in hun loopbaan, 
delinquenten met alleen andere misdrijven in hun 
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Tebel 3: De verhouding tussen het percentage per 'delinquenttype' in 

zes jaar tijd gepleegde delictenl en het percentage dat de betreffende 

groep delinquenten uitmaakt van elle delinquenten die in 1977 met 

justitie in aanraking kwamen 

Recidive- 	 Snide "ty- 	Diefstal m. 	Seksueel 	 Aileen 

categorie 	 pen' in 	geweld in 	geweld'I 	 andere 

	

loopbaan 	loopbaan 	in loop- 	 misdr. in 

	

(n-11) 	(n-110) 	 bean 	 loopbaan 

	

(n -64) 	(ri -1906) 

Diefstal met geweld of 	
. 

 

afpersing 	 3,8 	 5,3 	 1.9 	 0,7 
Inbraak 	 1,4 	 3 . 0 	 1,0 	 0,9 
Diet stal 	 2,0 	 2,5 	 1,2 	 0,9 
Agressie t. persoon 	 3,0 	 2,4 	 1,6 	 0,9 

Seksueel geweld 2 ) 	 4,0 	 2,7 	 8,5 	 0,6 
Misdrijf Opiumwet 	 0,8 	 2,9 	 1.9 	 0,9 
Verkeersmisdrijf 	 1,2 	 1,2 	 1,5 	 1,0 
Misdrijf Vuurwapenwet 	 1,0 	 2,5 	 1,7 	 0,9 

Totaal misdrijven 	 1,6 	 2,4 	 1,4 	 0.9 
Gevaartijk Misdrijf 3 ) 	 3.2 	 2,8 	 1,9 	 0,9 

I) resulterend in veroordeling, beleidssepot of voeging, 

2) verkrachting of aanranding. 

3) dietstal met geweld, afpersing, agressie tegen personen. verkrachting of aanranding. 

loopbaan en tenslotte delinquenten die niet eerder 
waren veroordeeld. 

De relatie tussen type delinquent in 1977 en het 
meest voorkomende geregistreerde misdrijf na 1977 is 
uiteraard niet perfect. Zo zijn er onder de delinquenten 
die zich tot in 1977 alleen aan andere misdrijven 
hadden schuldig gemaakt, enkelen die na 1977 met 
justitie in aanraking kwamen wegens diefstal met 
geweld teen van hen zelfs vijf maal). Deze personen 
werden zodoende delinquenten met diefstal met 
geweld in hun loopbaan. 

Hoewel loopbaancriminelen zich gedurende de 
follow-up periode vaak aan bepaalde `karakteristieke' 
misdrijven schuldig maakten, begingen ze ook veel 
andere soorten misdrijven. Wat dit betreft verschilt het 
recidive-patroon van loopbaancriminelen niet 
wezenlijk van dat van de andere delinquenten. Waarin 
ze we) duidelijk afwijken is de frequentie van het 
plegen van misdrijven. Bij loopbaancriminelen is die 
niet alleen voor, maar ook na 1977 gemiddeld hoger. 

Het aandeel van de loopbaancriminelen in de na 1977 
geregistreerde misdrijven 
De groep loopbaancriminelen is niet erg omvangrijk. 

In 1977 vormden zij te zamen 4,8% van alle delinquen- 
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ten die met justitie in aanraking kwamen. Van alle 
justitiele contacten wegens misdrijf die in de zes jaar 
na 1977 plaatsvonden, bleek evenwel 14,7% voor hun 
rekening te komen. Dat is 3,1 maal zo veel als hun 
aandeel in de delinquenten-populatie. Telt men alleen 
de `gevaarlijke' misdrijven, dan blijkt 18,1% daarvan 
op naam van de loopbaancriminelen te staan; dat is 
zelfs 3,8 maal hun aandeel in de delinquenten-popula-
tie. 

Een reelere vergelijking krijgt men als men de 
loopbaancriminelen in dit opzicht vergelijkt met 
alleen de delinquenten die in 1977 eveneens reeds 
minstens twee misdrijven op hun naam hadden staan. 
De verhoudings-getallen worden dan wat kleiner, 
maar het aandeel van de loopbaancriminelen in de 
totale criminaliteit na 1977 blijft onevenredig groot. 
Tabel 3 geeft hiervan een gedetailleerd beeld. 

De loopbaancriminelen blijken dus verantwoordelijk 
te zijn voor een onevenredig groot aantal van de 
misdrijven en een onevenredig groot aantal van de 
`gevaarlijke' misdrijven die in de follow-up periode 
werden geregistreerd. Omdat de groep loopbaancrimi-
nelen evenwel niet zo omvangrijk is, vormt het aantal 
door hen gepleegde delicten (van de geregistreerde en 
opgehelderde) toch slechts een klein deel van de 
totale criminaliteit van na 1977, respectievelijk van de 
`gevaarlijke' misdrijven. 

Het merendeel van deze misdrijven uit de follow-up 
periode, ook van de `gevaarlijke', werd gepleegd door 
delinquenten die in 1977 (nog) niet als loopbaancrimi-
nelen waren aan te merken. Dat betekent dat het met 
het oog op de preventie van criminaliteit van belang is 
te voorkomen dat delinquenten die nog niet tot de 
loopbaancriminelen behoren, tot loopbaancriminelen 
worden. Zodra zij voldoen aan de criteria: twee 
justitiele contacten wegens misdrijf, waarvan tenminste 
een wegens diefstal met geweld, afpersing, verkrachting 
of aanranding, wordt de kans groot op veel volgende 
misdrijven, waaronder veel `gevaarlijke'. 

Slotbeschouwing 

De oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek 
was de volgende vragen te beantwoorden: zijn er een 
of meerdere groepen bijzonder actieve of gevaarlijke 
personen in de steekproef uit 1977 te lokaliseren en zo 
ja, wat zijn de kenmerken van deze groepen en 
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vertonen de criminele loopbanen van deze personen 
een speciaal patroon? Kunnen we op basis van de 
besproken resultaten deze vragen nu beantwoorden? 

Uit de analyse kwamen drie groepen naar voren die 
significant verschilden van de 1948 personen die 
eerder volgens de rechter of de Officier van Justitie 
schuldig waren aan een misdrijf, maar die niet tot een 
van de groepen met een criminele loopbaan behoorden. 
Het ging om een groep van 116 delinquenten met 
diefstal met geweld in hun loopbaan, een groep van 
65 delinquenten met aanranding of verkrachting in 
hun loopbaan en een groep van 11 delinquenten met 
beide misdrijven in hun loopbaan. 

De meest kenmerkende eigenschappen van de 
groepen met een criminele loopbaan hebben te maken 
met hoe actief zij waren, in het bijzonder met het 
aantal officieel geregistreerde justitiele contacten en 
de snelheid waarmee zij opnieuw met justitie in 
aanraking kwamen wegens een niet-triviaal delict na 
het misdrijf in `Steekproef 77 schuldig' (korte 
misdrijf-vrije periode). Deze twee kenmerken zijn niet 
terug te voeren op verschillen in leeftijd. 

Het verschil in aantal justitiele contacten is het 
duidelijkste bij de groep delinquenten met beide 
misdrijven in hun loopbaan en de delinquenten met 
diefstal met geweld in hun loopbaan, die zich zowel 
year als na het misdrijf in 1977 vaker schuldig hadden 
gemaakt aan een misdrijf dan de delinquenten die 
eerder een ander misdrijf hadden begaan. Bovendien 
was de misdrijf-vrije periode van de groep delinquenten 
met diefstal met geweld in hun loopbaan veel korter 
ongeacht het aantal eerdere justitiele contacten. 

Hoewel alle groepen met een delinquente loopbaan 
gedurende hun !even veel actiever zijn dan de groep 
delinquenten die zich eerder aan een ander misdrijf 
hadden schuldig gemaakt, vertoont de combinatie van 
typen misdrijven van de onderscheiden groepen 
onderling veel overeenkomst. Zo is bijvoorbeeld 
diefstal het misdrijf dat in alle groepen het meeste 
voorkomt als men de gehele onderzochte periode in 
ogenschouw neemt. Om vast te stellen of van een 
criminele loopbaan sprake is, dient het gehele patroon 
van geregistreerde delinquente activiteiten in beschou-
wing te worden genomen. 

De kans is groot dat de drie onderscheiden groepen 
delinquenten na een korte tijd opnieuw met justitie in 
aanraking komen wegens een ernstig misdrijf. Ruim 
de helft van de groep delinquenten met diefstal met 
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geweld in hun loopbaan kwam bijvoorbeeld binnen 
acht maanden opnieuw met justitie in aanraking 
wegens een niet-triviaal misdrijf. Binnen zes jaar werd 
23% tenminste een maal opnieuw aangehouden 
wegens diefstal met geweld. Van de delinquenten met 
aanranding of verkrachting in hun loopbaan kwam de 
helft binnen achttien maanden opnieuw met justitie in 
aanraking. Binnen zes jaar werd 14% opnieuw 
aangehouden wegens tenminste een seksueel gewelds-
misdrijf. De kans op agressie tegen personen was 
relatief groot in alle drie de groepen, met name bij de 
groep delinquenten met zowel diefstal met geweld als 
aanranding of verkrachting in hun loopbaan. Boven-
dien was bij de groep delinquenten met diefstal met 
geweld in hun loopbaan de kans relatief groot op een 
nieuw contact met justitie wegens een misdrijf van de 
Opiumwet. 

Bij delinquenten met diefstal met geweld in hun 
loopbaan is de kans op het plegen van diefstal met 
geweld groter zoals bij de delinquenten met aanranding 
of verkrachting in hun loopbaan de kans op een 
nieuw seksueel geweldsmisdrijf is. De kans dat zij 
worden aangehouden wegens andere soorten misdrij-
ven is echter eveneens in vrijwel alle opzichten groter 
dan bij delinquenten die andere misdrijven pleegden. 
Delinquenten met een criminele loopbaan zijn in hun 
leven vaker met justitie in aanraking gekomen, maar 
wegens een zelfde varieteit aan delicten. 

Met deze analyse zijn inderdaad groepen delinquen-
ten geidentificeerd die `bijzonder actief en bijzonder 
gevaarlijk zijn, personen die gedurende hun leven 
verantwoordelijk zouden zijn voor een onevenredig 
aantal misdrijven in verhouding tot hun aantal'. 

In dit verslag hebben wij ons geconcentreerd op de 
vraag of delinquenten met een criminele loopbaan in 
Nederland konden worden gedefinieerd en niet op de 
vraag of te voorspellen is wie een dergelijke delinquent 
zal worden. Ook de vraag naar de relatieve effectiviteit 
van alternatieve interventie-strategieen is niet aan de 
orde gekomen. Wat uit de resultaten van dit onderzoek 
wel kan worden gedestilleerd is dat men door het 
minimaliseren van de gelegenheid tot het plegen van 
misdrijven door deze bijzonder actieve delinquenten, 
bijvoorbeeld door te detineren gedurende zes jaar, 
over het geheel gezien relatief weinig misdrijven 
voorkomt. Het gaat namelijk om erg weinig personen. 
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Strafgevoeligheid, sociali-

seerbaarheid en de weg naar 

chronische criminaliteit 

prof. dr. W. Buikhuisen* 

Woord vooraf 

Dit artikel is een soort drieluik. Niet omdat het te 
vergelijken is met een kunstwerk, maar omdat het drie 
onderwerpen behandelt die samen een geheel vormen. 
Na een korte inleiding zal begonnen worden met het 
eerste thema: de gevoeligheid van de mens voor straf 
en beloning. Daarbij zal duidelijk worden gemaakt 
dat de basis hiervan gezocht moet worden in ons 
centrale zenuwstelsel en dat mensen sterk kunnen 
verschillen in de mate waarin ze bethyloedbaar zijn. 

De lezer die dan nog niet heeft afgehaakt kan 
vervolgens zien hoe we met behulp van het begrip 
bethyloedbaarheid zullen proberen te verklaren hoe 
het socialisatieproces (het proces van het leren van de 
normen en waarden van de cultuur waarin wij 
opgroeien) kan mislukken en hoe daarmee in aanleg 
de weg naar de chronische criminaliteit ontstaat. In 
het derde gedeelte van dit artikel gaat het om de 
justitiele benadering van de chronische delinquent. 
Centraal staat daarbij de vraag wat wij aan moeten 
met de verslaafde crimineel en de vroegdelinquent. 

Een waarschuwend woord is hier op zijn plaats. Dit 
artikel handelt niet over deprivatietheorieen, kansarme 
mensen of over politieke systemen die veranderd 
moeten worden. Nach de minister, noch de staatsse-
cretaris zullen ergens van beschuldigd worden. Mocht 
dit artikel op indirecte manier begrijpelijk hebben 
gemaakt waarom in Nederland de meeste criminologen 
niet meer ingaan op de vraag hoe criminaliteit 
ontstaat (het onderwerp is te moeilijk geworden) dan 
haast ik mij te zeggen dat zelfs dat niet de bedoeling 
was. Brengt dit artikel dan helemaal geen boodschap, 
zo zult U zich verontrust afvragen. Jazeker wel. Even 
geduld a.u.b. 

* De auteur is hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversi-
teit Leiden 
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Inleiding 

Waarom pleegt iemand een misdrijf en waarom gaat 
hij er, ook als hij ervoor bestraft is, mee door? Al 
sedert de Griekse oudheid hebben geleerden zich met 
dit soort vragen beziggehouden. Dat heeft tot een 
kleurrijk palet aan antwoorden geleid waarbij zo op 
het eerste gezicht weinig verklaringen onbesproken 
zijn gebleven. Het criminaliteitsvraagstuk is echter 
nog steeds niet opgelost. Zouden we dan misschien de 
verkeerde vragen stellen? In zijn boek Causes of 
Delinquency hangt Hirschi (1969) een dergelijke 
opvatting aan. Volgens hem moeten we ons niet zo 
zeer afvragen waarom iemand de wet overtreedt, maar 
waarom hij bereid is zich aan de regels te houden. Als 
je het 'goed' beschouwt, is dat inderdaad toch wel lets 
bijzonders. Waarom is de modale mens bereid het 
!even en het bezit van anderen te respecteren? Hoe 
komt het dat je nog steeds rechercheurs kunt vinden 
die er hun dagelijks werk van maken bij nacht en ontij 
voor een allesbehalve spectaculair loon achter 
professionele criminelen aan te gaan, die op dat 
zelfde moment 'slapende' rijk worden? Waarom gaan 
ook zij niet dit lucratieve criminele pad op? 

Opvallend is verder dat dit verschijnsel geen lokale 
Nederlandse aangelegenheid is, maar dat men deze 
bereidheid om zich aan de regels te houden over de 
hele wereld kan aantreffen. Over de vraag wat goed of 
slecht is, of wat hoort of niet hoort, mag dan op onze 
aarde verschillend worden gedacht, binnen elke 
cultuur heerst wel de opvatting dat men zich conform 
de daar geldende regels moet gedragen. Dat doen de 
meeste mensen dan ook. Je aanpassen is een aan het 
menselijk ras inherente eigenschap. Biologen zouden 
zeggen dat het hier om een genetisch bepaalde 
eigenschap gaat, die de overlevingsmogelijkheden van 
het individu en daarmee van de soort moet waarborgen. 
We leven, in deze opvatting, om te overleven: hoe dan 
ook. 

Of een en ander waar is, laten we hier verder maar 
buiten beschouwing. Ook voor criminologen geldt 
immers dat ze moeten overleven. Wel zou men 
kunnen stellen dat wanneer ontvankelijk zijn voor 
regels een aangeboren eigenschap is, de mens ook in 
biologische zin hiertoe uitgerust moet zijn. Hoe leert 
die mens die regels en wat is daarvoor nodig? Het 
antwoord op die vraag kennen we allemaal, al zijn wij 
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ons dat misschien niet altijd bewust. We zongen het at 
als klein kind rond 5 december. Weet U het nog? 

'Zijn knecht staat te lachen 
en roept ons reeds toe 

Wie zoet is krijgt lekkers, 
Wie stout is de roe.' 

Hoe oud dit liedje precies is weet ik niet, maar wel 
staat vast dat dit leerpsychologische principe al 
bestond voordat Skinner c.s. zich gingen bezighouden 
met wat later de operante conditionering zou heten: 
het beinvloeden van gedrag via belonen en straffen. 
Ook dit mechanisme blijkt overigens een universeel 
karakter te hebben. 

Wan neer een voor de soort zo belangrijk mechanisme 
overal ter wereld wordt aangetroffen, dan ligt het voor 
de hand om te denken dat het wet een biologische 
basis zal hebben. Dierexperimenteel- en ander 
onderzoek heeft uitgewezen dat dit inderdaad het 
geval is. In de hersenen van mens en dier zijn 
receptoren aangetroffen die een bijzondere gevoelig-
heid aan de dag leggen voor hetzij onaangename 
ervaringen zoals pijn en straf of positieve gebeurtenis-
sen, zoals een beloning. Op grond van dit soort 
observaties is men zelfs van 'punishment' en 'reward 
centers' gaan spreken. (Olds, 1977) 

Straf- en beloningscentra: ontwikkelingsneurologisch 
bezien 

Onderzoek heeft uitgewezen dat termen als straf- en 
beloningscentra minder gelukkig zijn. In feite gaat het 
namelijk niet om specifieke centra, maar om kernen 
van zenuwcellen die in bepaalde circuits binnen het 
centrale zenuwstelsel onderscheiden kunnen worden. 

Overigens is de gedachte dat het om kernen van 
zenuwcellen gaat, ontwikkelingsneurologisch bezien, 
interessant. Voor zenuwcellen geldt namelijk dat hun 
genetisch bepaalde ontwikkeling mede afhankelijk is 
van wat wet een adequate prikkeling wordt genoemd. 
Met adequaat wordt hier dan bedoeld: de juiste 
prikkeling op de juiste tijd en plaats. Wat hieronder 
wordt verstaan, kunnen we met het volgende voorbeeld 
illustreren. Wanneer ratten meteen na hun geboorte 
geblinddoekt worden dan zullen zij, wanneer men de 
blinddoek na een aantal weken verwijdert, nooit meer 

De ontwikkeling van chronische criminaliteit 	 55 



kunnen zien. Voor een goede ontwikkeling van de 
waarnemingscellen, verantwoordelijk voor het 
gezichtsvermogen, is namelijk nodig dat zij direct na 
de geboorte met lichtprikkels worden geconfronteerd. 
Blijft dit als gevolg van het blinddoeken achterwege, 
dan zullen deze waarnemingscellen atrofteren, en 
worden de betrokken dieren (onherstelbaar) blind. Dit 
effect doet zich echter alleen voor in een bepaalde 
kritische fase van de ontwikkeling van de betrokken 
zenuwcellen. Is deze eenmaal voorbij, dan zou, in 
geval van het door ons gegeven voorbeeld, het 
blinddoeken niet meer tot blindheid leiden. 

Van Praag (1974) heeft destijds de gedachte 
geopperd dat dit ontwikkelingsneurologisch principe 
eveneens van toepassing zou kunnen zijn op de 
zenuwcellen die de basis vormen van ons gevoelsleven. 
Hiertoe moeten ook die cellen gerekend worden die 
tezamen onze straf- en beloningscentra uitmaken. 
Volgens zijn redenering zou dus ook hier een adequate 
prikkeling vereist zijn, willen deze centra hun 
genetisch bepaalde functies kunnen uitoefenen. 

Mocht deze veronderstelling juist zijn, dan zou zij 
niet zonder consequenties zijn voor het pedagogisch 
handelen. Straffen en belonen zouden dan namelijk 
als onontbeerlijke ingredienten van de opvoeding 
moeten worden beschouwd. Dit zou betekenen dat 
men niet `ongestraft" een anti-autoritaire opvoeding 
kan geven. Dat zou namelijk een negatieve uitwerking 
hebben op de ontwikkeling van het vermogen van de 
betrokken kinderen om straf te ervaren. Affectieve 
verwaarlozing in de kinderjaren en het daarmee 
samengaande uitblijven van positieve emotionele 
prikkels zou volgens deze redenering tot een soort 
atrofie van de beloningscentra leiden en daarmee tot 
een (blijvend) onvermogen tot het ervaren van 
positieve gevoelens. 

Het felt dat aan straf- en beloningsgevoeligheid 
verschillende 'structuren' ten grondslag liggen in het 
centrale zenuwstelsel, is gedragskundig bezien, niet 
zonder betekenis. Dit houdt niet alleen in dat 
beinvloeding van gedrag tangs verschillende wegen 
kan plaatsvinden, namelijk via straffen van ongewenst 
gedrag of belonen van gedrag dat wij graag zien. Het 
betekent ook dat binnen een individu het ene 
vermogen sterker ontwikkeld kan zijn dan het andere 
en dat mensen, evenals dit het geval is met andere 
psychologische eigenschappen, onderling kunnen 
verschillen met betrekking tot bun straf- en belonings- 
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gevoeligheid. De juistheid van eerstgenoemde 
uitspraak werd experimenteel aangetoond door 
Boddy en zijn medewerkers (1986). Zij konden 
aantonen dat extraverten beter leren wanneer zij 
beloond worden voor goed gedrag, terwij1 je hetzelfde 
doel beter bereikt wanneer je introverte personen 
straft voor foutief gedrag. 

De interactie tussen straf- en beloningscentra 

In het voorgaande werden een aantal zaken 
besproken die aanleiding zouden kunnen geven tot 
misverstanden. Allereerst werd mogelijk de indruk 
gewekt dat straf- en beloningscentra min of meer 
passieve grootheden zijn: kernen van receptoren die 
ons in staat stellen straffen en beloningen als zodanig 
te ervaren. Deze centra hebben echter mede een 
gedragsregulerende functie omdat zij deel uitmaken 
van circuits die respectievelijk het Behavioural 
Inhibition System (BIS) en het Behavioural Activation 
System (BAS) vormen. (Gray, 1975, 1982) 

Het Behavioural Inhibition System treedt in 
werking wanneer sprake is van strafdreiging, in 
situaties waarin een verwachte beloning uitblijft, of in 
situaties die appelleren aan aangeboren vreesgevoelens. 
Het BIS reageert dan met stopzetting van het gedrag. 
Het Behavioural Activation System is gericht op 
herhaling van beloond gedrag en op het (onder)zoeken 
van nieuwe prikkels. Mensen verschillen onderling 
met betrekking tot de sterkte van deze systemen. 

Daarnaast zou in het voorgaande de indruk kunnen 
zijn ontstaan dat sisal-en beloningscentra als volledig 
gescheiden grootheden moeten worden beschouwd. 
Ook dit zou een onjuiste gedachte zijn. Reeds tien jaar 
geleden heeft Gray (1978) er op geweien dat er tussen 
beide systemen verbindingen bestaan. Psychologisch 
bezien komt deze verbinding tot stand door de 
uitkomst die men verwacht van een bepaald gedrag. Is 
deze in overeenstemming met de verwachting, dan zal 
dit via activering van het belonings- of strafcentrum 
tot respectievelijk voortzetting of stopzetting van dat 
gedrag leiden. Interessant is nu wat er gebeurt 
wanneer de uitkomst niet in overeenstemming is met 
de verwachting van waaruit men het gedrag startte. 
Men verwachtte bijvoorbeeld een beloning, maar 
kreeg niets, of men dacht dat men wel een straf zou 
krijgen, maar deze bleef uit. Gray (1978) heeft voor dit 
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soort situaties twee belangwekkende hypotheses 
ontwikkeld. 

In de eerste stelt hij dat, daar het uitblijven van een 
wet verwachte beloning als onaangenaam wordt 
ervaren, hierdoor het strafcentrum wordt geprikkeld 
en daarmee het BIS in werking wordt gesteld dat op 
stopzetting van dit gedrag aanstuurt. Hier ligt als het 
ware de basis voor het welbekende verschijnsel dat de 
positieve effecten van een gedragstherapeutische 
benadering van delinquenten vaak verdwijnen zodra 
men ophoudt met het belonen van goed gedrag. 
(Wilson en Herrnstein, 1985) 

Zijn tweede hypothese is vooral voor het functioneren 
van de Justitie van belang. Hierin stelt hij namelijk 
dat wanneer gedrag dat in het verleden altijd bestraft 
werd, of waarvan men verwacht dat het bestraft zal 
worden, nu opeens ongestraft blijft, dit een gevoel van 
opluchting zal geven dat in psychologische zin als een 
beloningsgevoel wordt ervaren. Daarmee zal dan, 
aldus Gray, het Behavioural Activation System 
worden geactiveerd en het organisme open goon staan 
voor herhaling van dit gedrag. 

Een voorbeeld hiervan is het foutief parkeren van 
een auto. De bestuurder die dit bewust heeft gedaan, 
zal bij terugkomst naar zijn voorruit kijken. Ziet hij 
daar niet de wel verwachte bon, dan zal het hiermee 
gepaard gaande gevoel van opluchting zijn BAS 
activeren hetgeen bij herhaling er toe zal leiden dat 
men op den duur onbekommerd zijn auto daar zal 
plaatsen waar het niet is toegestaan. Biologisch bezien 
heeft niet straffen dus dezelfde uitwerking als 
belonen. 

Met het voorgaande hebben we fangs een andere 
weg het wellicht meest belangrijke principe uit de 
gedragswetenschappen geillustreerd, namelijk dat het 
gedrag dat wij vertonen niet los te zien is van de 
consequenties die het in het verleden had. Gedrag 
waarmee je je doel bereikt — ook al is het strafbaar 
gesteld — zal worden herhaald. Gedrag dat niet tot het 
verwachte doel leidt, zal — normaal gesproken — 
worden stopgezet. Samenvattend kunnen we dus 
stellen dat beInvloedbaarheid in het algemeen en 
strafgevoeligheid meer in het bijzonder een biologische 
basis heefl. Mensen kunnen in dit opzicht sterk 
verschillen en ook met betrekking tot de sterkte van 
gedragsregulerende systemen zoals het Behavioural 
Inhibition System en het Behavioural Activation 
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System die aan de aanwezigheid van straf- en 
beloningscentra gekoppeld zijn. 

Vooral bij het socialisatieproces — het proces van 
het leren van normen en waarden — speelt de beIn-
vloedbaarheid van de betrokkenen een belangrijke rol. 
Dit voert ons naar Hirschi's stelling dat we ons niet zo 
zeer moeten afvragen waarom mensen strafbare feiten 
plegen, maar waarom zij zich aan de regels houden. 
Laten we daarom eens nagaan hoe dit proces tot 
stand komt en aan welke voorwaarden moet zijn 
voldaan wil het kunnen slagen. Door daarbij tevens te 
letten op hoe het mis kan gaan, kunnen we wellicht 
beter begrijpen hoe iemand tot zijn misdaad komt en 
waarom straffen in die gevallen vaak weinig helpt.' 

Het socialisatieproces nader bezien 

Wat is goed en wat is slecht? Cultureel antropologen 
hebben ons laten zien dat over deze vragen zeer 
verschillend wordt gedacht. De mens heeft geen 
aangeboren kompas voor goed en kwaad. Hij heeft 
slechts zeer ten dele een `natuurlijk rechtsgevoel'. Het 
opgroeiende kind moet `gaandeweg' leren wat van 
hem verwacht wordt. Dat geldt niet alleen voor het 
wetsdelict, (rechts rijden in plaats van links; voor een 
rood licht stoppen in plaats van voor een groen) maar 
ook voor wat wel de rechtsdelicten worden genoemd 
(het respecteren van andermans leven en eigendom). 
Ons rechtsgevoel is het produkt van een leerproces; 
een soon geconditioneerde reflex (Eysenck, 1964); het 
resultaat dus van een systematische manipulatie door 
de omgeving. 2  In meer neutrale termen uitgedrukt 
noemen wij dit het socialisatieproces: het proces van 
het leren van normen en waarden. 

De gedachte dat ons rechtsgevoel het resultaat is 
van een conditioneringsproces klinkt niet erg verheven. 
Zij is echter wel een vruchtbaar uitgangspunt wanneer 
men wil begrijpen waarom het socialisatieproces, 
althans in de ogen van de aanhangers van de dominante 
cultuur, mis kan zijn gegaan. Het eindresultaat van 
een conditioneringsproces hangt immers af van een 
drietal factoren en wel: 
I. De boodschap die men wil overdragen. Welk 
gedrag of gevoel wil men bijvoorbeeld aan- of afleren? 
2. De wijze waarop het conditioneringsproces wordt 
uitgevoerd. Succes kan alleen maar worden bereikt 
wanneer de omgeving consistent reageert. Dat wil hier 
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dan zeggen dat op ongewenst gedrag in principe een 
negatieve sanctie volgt, terwijI gedrag dat men graag 
ziet, beloond wordt. 
3. De persoon waarop het conditioneringsproces zich 
richt moet in principe conditioneerbaar, dat wil 
zeggen, beInvloedbaar zijn. 

In het onderstaande zullen wij nader op deze 
punten ingaan. 

Be inhoud van ha conditioneringsproces 
Waarom gedragen sommige mensen zich niet zoals 

het behoort? We stelden reeds dat over wat hoort en 
wat niet hoort verschillend kan warden gedacht en 
dat ons eigen denken in dit opzicht grotendeels het 
produkt is van de opvoeding die wij hebben genoten. 
Met name in een pluriforme samenleving kunnen 
zodoende verschillen in opvatting ontstaan. Wijken de 
vertoonde opvattingen af van die van de aanhangers 
van de dominante cultuur, dan kunnen er conflicten 
ontstaan. In de sociologisch georienteerde criminologie 
is veel aandacht besteed aan deze mogelijke bron van 
criminaliteit. Met name bij de aanhangers van de 
'culture conflict theorieen komt men deze verklarings-
wijze tegen. (Miller, 1958; Wolfgang en Ferracuti, 
1976) Daarbij moet wel worden bedacht dat de 
oorzaak niet altijd gezocht moet worden in het 
rechtstreeks aangeleerd hebben van crimineel gedrag. 
Het is ook denkbaar dat men opgroeit in een milieu 
waar men waarden leert die: 
I. Het de betrokkenen moeilijker maken langs legale 
weg bun doel te bereiken; men kan bier bijvoorbeeld 
denken aan de gedachte dat wie voor een dubbeltje 
geboren wordt, nooit een kwartje zal worden. 
2. De kans vergroten dat men vanwege het in de 
subcultuur gepropageerde gedrag met de Justitie in 
botsing komt. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake 
wanneer men opgroeit in een milieu waar geldt dat 
het in conflict komen met de politie statusverhogend 
werkt. 

Be kwaliteil van het conditioneringsproces 
Met het conditioneringsproces waarover we het bier 

hebben bedoelen we in feite de operante conditione-
ring. Hieronder verstaan we — zoals gezegd — het 
systematisch beinvloeden van gedrag met behulp van 
straffen en belonen. Op ongewenst gedrag wordt 
daarbij negatief gereageerd, terwij1 gedrag dat 'op 
prijs' wordt gesteld, wordt beloond. 
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Operante conditionering mag daarbij wel als een 
van de hoekstenen van het socialisatieproces worden 
beschouwd. Natuurlijk is het niet het enige middel. 
Bij het leren van normen en waarden speelt bijvoorbeeld 
de voorbeeldfunctie van de omgeving een belangrijke 
rol, terwijl de invloed die er van de leeftijdgenoten 
uitgaat evenmin mag worden onderschat. Dit neemt 
niet weg dat met name bij het opgroeiende kind de 
operante conditionering de basis vormt van het 
opvoedingsproces. Deze opvoedingsmethode kan 
alleen maar succes hebben als aan de volgende vier 
basisvoorwaarden is voldaan: 
— De ouders of verzorgers moeten goed weten welke 
normen en waarden zij willen overdragen, hetgeen 
niet altijd even eenvoudig is. 
— Zij moeten er voor zorgen dat zij steeds goed op de 
hoogte zijn van het gedrag van hun kind. 
— Deviant gedrag zal als zodanig onmiddellijk 
herkend moeten worden en tot sancties moeten 
leiden. 
— Wil er tenslotte van internalisering van de aan te 
leren normen sprake kunnen zijn, dan zal er een 
positieve band moeten bestaan tussen verzorgers en 
kind. 

De hier genoemde punten vormen de basis van wat 
Hirschi (1983) het Oregon model heeft genoemd. Dit 
model werd ontwikkeld door Patterson en zijn 
medewerkers. 

Wie enigszins thuis is in de criminologische 
literatuur, weet dat met name in gezinnen waarin 
delinquenten opgroeien nogal eens tegen bovenge-
noemde regels wordt gezondigd. Van een adequaat 
leren (en internaliseren!) van de normen en waarden 
kan dan nauwelijks sprake zijn. 

Het leren van normen en waarden 
Vanuit het socialisatieproces bezien bestaat 

opgroeien in hoofdzaak uit aanleren en afleren. Met 
name in de eerste levensjaren zal de nadruk daarbij 
vooral komen te vallen op afleren. Wie immers nog 
niet kan weten wat van hem verwacht wordt, zal 
voortdurend dingen doen die om een correctie vragen. 
Het leren je te gedragen is niet eenvoudig. Het vraagt 
niet alleen tijd, het stelt ook eisen aan opvoeder en 
kind. In het voorgaande hebben wij met behulp van 
het Oregon model laten zien aan welke voorwaarden 
de ouders of verzorgers moeten voldoen. In deze 
paragraaf zullen we ons concentreren op het kind. 
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Hoe ziet nu, vanuit het kind bezien, het socialisatie-
proces eruit? In principe komt dit op het volgende 
neer. Het kind vertoont een bepaald (ongewenst) 
gedrag en de omgeving laat op een of andere manier 
zijn misnoegen blijken in de vorm van een sanctie. 
Het kind moet nu leren deze twee dingen aan elkaar 
te koppelen. Dat betekent dat het in principe over die 
capaciteiten moet beschikken die van belang zijn voor 
een goede informatieverwerking. Het moet dus niet 
alleen goed kunnen zien en horen (hetgeen nogal eens 
vergeten wordt), maar het moet ook logisch kunnen 
denken en over een goed geheugen beschikken. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. Het kind moet ook 
beinvloedbaar, dat wil zeggen conditioneerbaar zijn 
en daarmee gevoelig voor de negatieve consequenties 
van zijn gedrag. 

De gemiddelde mens is hiertoe van nature goed 
toegerust. Hij beschikt over al die cognitieve eigen- 	_ 
schappen die hem in staat stellen inkomende informatie 
goed te verwerken; hij is uitgerust met een frontale 
lob (het voorste gedeelte van de hersenen) die het hem 
mogelijk maakt het proces van plannen, tot actie 
overgaan, evalueren van de uitkomst van het gedrag 
en zonodig bijsturen, met succes te volvoeren; hij 
beschikt over een strafcentrum en het daarmee 
samenhangend Behavioural Inhibition System, dat 
remmend werkt wanneer hij in de `gevarenzone' dreigt 
te komen, enzovoort. Op papier is er dus geen vuiltje 
aan de lucht. Niets lijkt dan ook een goede socialisatie 
in de weg te staan. De praktijk is echter anders. 
Behalve statistisch bezien, bestaat er geen gemiddelde 
mens. Mensen kunnen onderling sterk verschillen; 
ook met betrekking tot de door ons genoemde, voor 
een goed verloop van het socialisatieproces zo 
belangrijke eigenschappen. 

I nteressant is nu dat onderzoek heeft uitgewezen 
dat de recidiverende misdadiger zich bier in negatieve 
zin onderscheidt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het 
onderzoek van Berman en Siegal (1976) dat bij de 
chronische jeugddelinquent vaker sprake is van een 
gestoorde informatieverwerking. Vooral wanneer er 
veel dingen tegelijk gebeuren, raakt deze volgens hen 
het spoor bijster en is hij niet meer goed in staat 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. 

De resultaten van het onderzoek van Yeudall en 
zijn medewerkers (1982) wijzen er op dat de door hen 
onderzochte hardnekkige recidivisten in meerdere 
mate gekenmerkt worden door een niet goed functio- 
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nerende frontale lob. Zij hebben daardoor meer 
moeite met het leren van negatieve ervaringen. 

Belangrijk is ook dat bij herhaling gevonden is dat 
criminelen minder anticiperende vrees kennen. (Hare, 
Frazelle en Cox, 1978; Tharp, Maltzman, Syndulko en 
Ziskind, 1980) Dat zegt ons niet alleen wat van de 
sterkte van hun Behavioural Inhibition System; dit 
gegeven is ook anderszins van betekenis voor hun 
vermogen vermijdingsgedrag te leren. Onderzoek heeft 
namelijk uitgewezen dat de hormonen die van belang 
zijn voor het leren van vermijdingsgedrag afgescheiden 
worden onder invloed van vrees. Wie dus weinig bang 
is uitgevallen zal minder kunnen profiteren van deze 
voor het functioneren van de mens zo belangrijke 
stoffen. 

Gezien het bovenstaande mag men verwachten dat 
de chronische delinquent als kind al meer moeite 
gehad moet hebben zich aan de regels te houden, op 
welk terrein die ook gelegen mogen hebben. Dat blijkt 
inderdaad het geval te zijn. Voordat deze jongens met 
Justitie in aanraking kwamen, vielen zij al in negatieve 
zin op door hun gedrag in het ouderlijk huis, op 
school en in de buurt waar zij woonden. (Buikhuisen, 
1988) Het socialisatieproces is bij hen niet goed 
verlopen. 

Wanneer we nu terugkeren naar het uitgangspunt 
van Hirschi dat we ons niet zo zeer moeten bekommeren 
om de vraag waarom iemand zich deviant gedraagt, 
maar om de vraag waarom de mens zich aan de regels 
houdt, dan kunnen we het volgende concluderen. Bij 
de recidiverende misdadiger is dit socialisatieproces 
mislukt. Naast de negatieve invloed die er van het 
milieu waarin hij is opgegroeid kan zijn uitgegaan, 
komt dit mede doordat hij in mindere mate is toebedeeld 
met die eigenschappen die essentieel zijn voor het 
welslagen van het proces van het leren van normen en 
waarden. 

Daarmee hebben wij nog alleen maar verklaard 
waarom hij zich niet conform de bestaande regels 
gedraagt. Niet dus waarom hij delinquent wordt. 
Alvorens deze laatste vraag te kunnen beantwoorden, 
zullen we eerst nog in moeten gaan op de vraag wat 
de gevolgen kunnen zijn van een mislukkend sociali-
satieproces voor de verdere ontwikkeling van de 
betrokken kinderen. 
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Ontwikkelingspsychologische aspecten van een 
mislukkend socialisatieproces 

Wat betekent het voor de verdere ontwikkeling van 
een kind wanneer het socialisatieproces niet goed 
verloopt? Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen ervan 
zich niet zullen beperken tot het niet goed hebben 
kunnen leren van de heersende normen en waarden. 
Immers, wanneer een kind moeite heeft met de 
geldende regels omdat het problemen heeft met de 
informatieverwerking, dan ligt het in de lijn der 
verwachting dat het op school ook problemen zal 
krijgen met het verwerken van de leerstof. 

Een soortgelijke redenering geldt voor de factor 
conditioneerbaarheid. Kinderen die minder goed 
conditioneerbaar zijn, hebben niet alleen meer moeite 
met het leren van regels. Ax en Bamford (1968) 
hebben aangetoond dat ook de mate waarin men 
succes heeft op school samenhangt met de conditio-
neerbaarheid. Bij constant houden van de intelligentie 
bleken kinderen die minder goed conditioneerbaar 
zijn het op school minder goed te doen. Factoren die 
van invloed zijn op de socialiseerbaarheid werken dus 
ook op andere gebieden door. 

Naast deze rechtstreekse effecten kunnen ook nog 
indirecte effecten worden onderscheiden. Belangrijk is 
hier vooral de wijze waarop de omgeving op het kind 
reageert. Met name de reactie van de ouders is hierbij 
van belang. Hoe reageren zij op een kind dat op een 
of andere manier als hardleers overkomt, slecht 
luistert, ongehoorzaam is en zich ogenschijnlijk weinig 
aantrekt van zijn omgeving? Het zal duidelijk zijn dat 
de omgang met een dergelijk kind allesbehalve 
eenvoudig is. Het stelt eisen aan ouders waaraan in 
een doorsnee gezin doorgaans niet kan worden 
voldaan. Daar komt dan nog bij dat ouders als regel 
verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van 
hun kind. Wanneer dit zich niet conform de verwach-
tingen van de omgeving gedraagt, zijn zij het die er op 
worden aangekeken. Hierdoor kan al gauw een 
spanningsveld ontstaan dat een ongunstige uitwerking 
kan hebben op de ouder-kind relatie. In figuur I 
hebben wij een en ander schematisch weergegeven. 
Het gepresenteerde schema moet daarbij worden 
opgevat als een soort stroomdiagram. In het diagram 
worden, in termen van een waarschijnlijkheidsmodel, 
de te verwachten ontwikkelingen geschetst binnen het 
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Figuur 1. Te voorspellen gevolgen van een mislukkend socialisatieproces 
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Jr 
Zoeken neat positieve 

identiteit 

ouderlijk huis, op school en op het maatschappelijk 
vlak. 

Het in figuur 1 geschetste beeld ziet er voor de 
betrokken jongeren weinig rooskleurig uit. Prognos-
tisch ongunstig is met name het gebrek aan verbon-
denheid met het ouderlijk huis, de school en de 
samenleving als geheel. Deze gebrekkige sociaal-emo-
tionele integratie gaat daarbij samen met een gering 
gevoel van eigenwaarde en vindt plaats in een situatie 
die wordt gekenmerkt door het ontbreken van het 
voor de opgroeiende mens zo belangrijke toekomst-
perspectief. In een zin samengevat zou men daarom 
kunnen zeggen dat het hier om jongeren gaat die niet 
veel te verliezen hebben. 

Hoe zal het van hieruit verder gaan? We leven in 
een maatschappij waarin aan iedereen voorgehouden 
wordt dat hij iets moet zien te betekenen. Ook deze 
jongens ontkomen niet aan deze sociale druk. Ook zij 
zullen daarom op zoek gaan naar een positieve 
identiteit. Dit is een uiterst cruciale fase in hun 
ontwikkeling. De uitkomst van dit streven zal 
namelijk voor een groot deel bepalen hoe het verder 
met hen zal gaan. Hierbij zijn de volgende punten van 
belang: 
— In hoeverre onderkent de omgeving dat bij deze 
kinderen sprake is van dieper liggende problemen die 
mede.op bio-psychologisch niveau liggen? Een 
dergelijke onderkenning zou de basis kunnen vormen 
voor een behandelingsprogramma dat op zijn minst 
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Figuur 2: Wie komt waar met zijn probleem 

- problemen net onderkend 
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Volksgezondheid 
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de secundaire gevolgen van een mislukkend socialisa-
tieproces kan wegnemen. 
— In hoeverre beschikken de betrokken kinderen over 
talenten op gebieden als sport, muziek, en dergelijke? 
Indien hiervan sprake zou zijn, zouden zij zich op 
deze terreinen kunnen onderscheiden en daarmee het 
gezochte aanzien verwerven. 

Wanneer aan de hierboven genoemde voorwaarden 
niet is voldaan, komt de situatie er somber uit te zien. 
Hoe het dan verder zal gaan met de betrokken 
kinderen, wordt sterk bepaald dock de volgende twee 
factoren: de 'coping' still van de kinderen in kwestie 
en de sterkte van achtereenvolgens hun Behavioural 
Inhibition System en hun Behavioural Activation 
System. 

De 'coping' still, oftewel de manier waarop men zijn 
problemen tegemoet treedt, kan passief of actief zijn. 
Passief wil dan zeggen dat men er toe neigt bij de 
pakken neer te zitten, terwill een actieve still samengaat 
met een handelend zoeken naar oplossingen. 

Het niet onderkend zijn van de problemen van deze 
kinderen (zie punt I) en het ontbreken van sociaal 
aanvaardbare alternatieven (zie punt 2) zal daarbij, 
wanneer dit samengaat met een passieve 'coping' still 
en een sterk ontwikkeld BIS leiden tot een internalise-
ring van de problemen waarmee het kind wordt 
geconfronteerd. Daarmee komen deze in het psychische 
vlak te liggen. Men kan daarbij denken aan verschijn-
selen als psychosomatische aandoeningen, verslaving 
aan drugs (die langs een andere weg toch weer tot 
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chronische criminaliteit kan leiden), alcoholisme, 
enzovoort. Zou het niet onderkend zijn van de 
problemen en het ontbreken van sociaal aanvaardbare 
alternatieven echter samengaan met een actieve 
`coping' stijl en een zwak ontwikkeld BIS, dan 
verwachten wij dat de problemen geexternaliseerd 
zullen worden. Zij zullen zich dan met name uiten in 
crimineel gedrag. Waar het kind dan uiteindelijk 
terecht zal komen, is mede een kwestie van 'differential 
opportunity' (Cloward en Ohlin, 1960), oftewel: welke 
(praktische) mogelijkheden biedt hier de omgeving? 
Het is bij deze categoric jongeren dat we de hardnekkige 
recidivisten moeten zoeken. In figuur 2 hebben we het 
voorgaande nog eens schematisch weergegeven. 

Justitie en de chronische delinquent 

De verslaafde crimineel 
Globaal gesproken heeft Justitie met twee categorieen 

recidivisten te maken: de verslaafde crimineel en de 
door ons in het voorgaande beschreven vroegdelin-
quent. De praktijk wijst uit dat de grenzen tussen deze 
twee typen delinquenten steeds meer vervagen. Het 
heroinegebruik heeft namelijk ook haar intree gedaan 
in het wereldje van de vroegdelinquent. In feite wordt 
het zelfs steeds moeilijker zware recidivisten te vinden 
die geen drugs gebruiken of die niet met drugs in 
aanraking zijn geweest. Dit neemt niet weg dat het 
belangrijk blijft dat we een onderscheid maken tussen 
verslaafden die het criminele pad op (moeten) gaan 
om aan drugs te komen en chronische misdadigers die 
op een bepaald moment in hun criminele levenswandel 
ook drugs zijn gaan gebruiken. Bij de verslaafde 
crimineel vormen, in tegenstelling tot bij de vroegde-
linquent, drugs het leidmotief van zijn bestaan. Zijn 
hele leven draait letterlijk en figuurlijk om drugs. Net  
als de spits uit het betaalde voetbal moet hij steeds 
weer opnieuw scoren, hetgeen in zijn geval dan wil 
zeggen: aan zijn dagelijkse hoeveelheid heroine 
komen. Dat is verre van eenvoudig. Heroine is duur. 
Een gram, de hoeveelheid die een verslaafde toch wel 
per dag nodig heeft, kost ongeveer f 200. Verslaafd 
zijn komt iemand dus op f 6000 per maand te staan 
oftewel f72 000 per jaar. Dat is een groot bedrag. Hoe 
kom je dan toch aan je 'stuff'? 

In het algemeen gesproken staan hiervoor drie 
wegen open. Je kunt zelf wat gaan handelen, je kunt 
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de prostitutie ingaan of via diefstal aan het benodigde 
geld zien te komen. Dit laatste komt het meeste voor, 
maar is bepaald niet eenvoudig. lielers geven 
bijvoorbeeld als regel niet meer dan 10 procent van de 
waarde van het gestolen goed. Wie dan ook langs 
deze weg aan heroine moet komen zal per dag voor 
12000 moeten stelen en per jaar dus voor ruim zeven 
ton. Wanneer we er even van uitgaan dat een stad als 
Amsterdam 700 van dit soort verslaafden heeft dan 
betekent dit dat de behoeften van deze (nog maar 
beperkte groep) verslaafden samengaan met een half 
miljard aan diefstal. 

Vanwaar deze jacht op heroine? In de desbetreffende 
literatuur kan men lezen dat de 'flash' die men na 
inspuiting van heroine krijgt te omschrijven is als een 
(kortstondig) gelukzalig gevoel van warmte dat door 
je been stroomt. Deze omschrijving is vergelijkbaar 
met het paradijs dat ons voorgeschoteld wordt in 
bepaalde advertenties waarin landhuizen met 
zwembaden in zonnige streken worden aangeboden. 
De bijbehorende beelden tonen een genietend 
gezelschap, waaronder een vitale, kracht uitstralende 
figuur, die de aanstaande eigenaar moet voorstellen. 
Voor wie een en ander echt kan betalen, gaat dit beeld 
wellicht op. Blijkt men dit echter niet te kunnen, dan 
blijft er na de aanvankelijke euforie van de koper niet 
meer over dan een gekweld figuur met aanleg voor 
een maagzweer, die zich dagelijks zorgelijk afvraagt 
hoe hij aan het geld moet komen om aan zijn hypo-
thecaire verplichtingen te voldoen. 

Zo ook de heroine-gebruiker die niet over een 
passend inkomen beschikt om aan deze stof te komen. 
Zijn zucht naar heroine wordt at gauw niet meer 
primair ingegeven door het hem voorgeschotelde 
gevoel van warmte, maar om de psychologisch- en 
lichamelijk diep ingrijpende onthoudingsverschijnselen 
te bestrijden. 

Deze intense tragiek van het verslaafd zijn is niet 
zonder betekenis. Zij wordt namelijk alles bepalend 
voor het gedrag van de verslaafde. Om de onthoudings-
verschijnselen kwijt te kunnen raken zal men alles 
doen: beloven, bedriegen (ook van hen die hem het 
meest nastaan), stelen, roven, enzovoort, daarbij 
`geholpen' door een steeds verder doorzettend moreel 
verval als gevolg van de geleidelijke aantasting van 
het centrale zenuwstelsel. De verslaafde wordt een 
gedrevene, bezeten door een dagelijks terugkerende 
gedachte: scoren, scoren, scoren! Deze gedachte drijft 

68 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988 



hem iedere dag weer opnieuw de straat op, bij nacht 
en ontij, op zoek naar heroine. Die moet hij hebben: 
hoe dan ook! Men hoeft niet over een grote fantasie te 
beschikken om te begrij pen dat de hier geschetste 
verslaafde een buitengewoon hard bestaan heeft en 
dat tegen de achtergrond van de vele ontberingen die 
hij reeds dagelijks lijdt de door Justitie gehanteerde 
strafdreiging totaal zonder betekeftis is. Dit temeer 
wanneer men bedenkt dat zodra de verslaafde het 
justitiele systeem binnenkomt zijn leven er vanuit zijn 
perspectief nauwelijks anders uit komt te zien. Ook nu 
zal hij op zoek gaan naar heroine of desnoods 
methadon om opkomende onthoudingsverschijnselen 
te bestrijden. Ook nu zal weer voor hem gelden: zoekt 
en gij zult vinden. 

Justitie en de verslaafde crimineel 
Hoe moet nu het antwoord van Justitie zijn op het 

verschijnsel van de verslaafde crimineel? Gezien het 
voorgaande kan er geen twijfel over bestaan dat we 
hier te doen hebben met een ziek mens. Iemand die 
gedreven wordt door een niet controleerbare impuls 
(zijn zucht naar drugs) en die niet goed in staat meer 
is de strekking van zijn daden te overzien. Deze 
eigenschappen werden tijdens het in 1986 gehouden 
Criminologisch Colloquium van de Raad van Europa 
algemeen aanvaard als criteria voor het begrip 
ontoerekenbaarheid. 

De drugsverslaafde delinquent is niet alleen ziek, 
zolang zijn verslaving bestaat zal hij doorgaan met zijn 
criminele gedrag omdat dit in feite zijn enige moge-
lijkheid is om aan drugs te komen. Bestrijding van dit 
probleem kan dan ook alleen maar plaatsvinden door 
het bij de wortel aan te pakken. Dit is de onbedwingbare 
behoefte aan heroine of andere drugs van de betrok-
kenen. Verslaafden vrij rond te laten lopen komt de 
facto neer op gelegenheid geven. (Het zou wat dat 
betreft interessant zijn om te zien wat er zou gebeuren 
wanneer de staat aansprakelijk gesteld zou worden 
voor de gevolgen van dit aspect van haar beleid.) Er 
zal dus iets anders moeten gebeuren. In principe staan 
hier twee wegen open voor de overheid en we!: vrije 
verschaffing van heroine of opname van de verslaafden 
in daartoe bestemde inrichtingen. 

Wat de vrije verschaffing van heroine betreft: als het 
om de gevolgen voor de gezondheid gaat, bestaat er 
geen principieel verschil tussen heroine, alcohol of 
nicotine, om nog eens een ander voorbeeld te geven. 
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Voor al deze stoffen geldt dat het effect ervan afhangt 
van de frequentie waarmee men ze tot zich neemt, de 
dosis, de omstandigheden waaronder men ze gebruikt, 
de persoon van de gebruiker, enzovoort. Men zou 
daarom zelfs kunnen verdedigen dat ze in het geheel 
niet schadelijk hoeven te zijn of dat de ogenschijnlijke 
gevolgen ervan meer toegeschreven moeten worden 
aan de vaak ongezonde wijze van leven van de 
gebruiker dan aan de stof zelf. Tegen deze achtergrond 
bezien zou het kosteloos beschikbaar stellen van 
heroine zelfs tot een aanmerkelijke verbetering van de 
situatie van de verslaafde kunnen leiden, zowel op 
medisch als op psycho-hygienisch terrein. 

Nu zou men op kunnen merken dat dit volksgezond-
heidsaspect niet de enige factor is waarop gelet moet 
worden. Een tegenargument zou bijvoorbeeld de 
aanzuigende werking kunnen zijn die er van het 
vrijelijk beschikbaar stellen van heroine uit zou 
kunnen gaan. Hierbij zou dan met name gedacht 
moeten worden aan buitenlandse verslaafden. De 
grootte van dit effect hangt natuurlijk mede af van de 
bereidheid van andere Europese landen mee te doen 
aan een dergelijke aanpak. De mogelijk nadelige 
gevolgen ervan moeten in ieder geval afgewogen 
worden tegen het kwijtraken van de onderwereld op 
dit gebied, het ontlast worden van de politie, de sterk 
toegenomen veiligheid in de grote steden, de verbeterde 
gezondheid van de betrokken verslaafden, de gunstige 
uitwerking die het op de omvang van de (straat)prosti-
tutie zal hebben en daarmee op de verspreiding van 
ziektes als Aids. Wat dit laatste betreft: wel gratis 
spuiten beschikbaar stellen aan verslaafden, maar niet 
de inhoud, duidt op een moraal waaraan een dubbele 
bodem niet vreemd is. 

Nog een punt moeten wij hier noemen. De meeste 
mensen willen meer. Vrije verschaffing van heroine 
zou dan ook het aantal gevallen van sterfte als gevolg 
van een overdosis kunnen doen toenemen. Gesprekken 
met deskundigen hebben mij geleerd dat over de 
betekenis van dit argument verschillend wordt 
gedacht. 

Wie het politick bezien niet aandurft, tot vrije 
verschaffing van heroine over te gaan — een houding 
waarvoor wij overigens begrip kunnen opbrengen — 
staat nog maar Cen weg open, namelijk gedwongen 
opname van verslaafde criminelen. Niemand kan 
ontkennen dat aan het criminele gedrag van de 
verslaafde een ziekte ten grondslag ligt. We stelden 
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reeds dat hij gedreven wordt door een niet controleer-
bare impuls en dat hij niet in staat is de gevolgen van 
zijn daad te overzien. Daar komt dan nog bij dat hij, 
zo lang zijn verslaving bestaat, door zal gaan met de 
voor hem noodzakelijke criminele activiteiten. 
Daarmee is dus in principe voldaan aan alle voorwaar-
den op grond waarvan de rechter, zo hem dat 
behaagt, TBR kan opleggen. Het feit dat dit niet of 
nauwelijks gebeurt, duidt mijns inziens op een op 
economische gronden ingegeven vorm van rechtson-
gelijkheid. 

Nu wordt wel gesteld dat je niemand kunt dwingen 
zich te laten behandelen en dat bovendien een 
verplichte behandeling niet werkt. Men kan hierbij 
twee kanttekeningen plaatsen. Allereerst dat bij het 
wel of niet opleggen van TBR de prognose van een 
behandeling geen rol speelt. Daarnaast pleiten wij niet 
voor verplichte behandeling, maar voor verplichte 
opname. Of de verslaafde crimineel van de aanwezige 
behandelingsmogelijkheden gebruik wil maken of 
niet, is zijn zaak. Zolang hij echter zijn verlangen naar 
heroine niet weet te beheersen en daarvoor delicten 
zal moeten plegen, zal men hem vast moeten houden. 

Een natuurlijk gevolg van deze opname zal zijn dat 
de verslaafde zal afkicken. Niet omdat hij daartoe 
vanuit een of ander behandelingsplan wordt gedwon-
gen, maar simpelweg omdat hem geen drugs of 
vervangende stoffen worden aangeboden. Alcoholische 
criminelen of seksuele delinquenten geven wij toch 
ook niet de door hen begeerde middelen om hun 
onthoudingsverschijnselen te bestrijden? Tegen het 
feit dat ook drugsverslaafde criminelen op deze 
manier in de gelegenheid worden gesteld van negatieve 
ervaringen te leren, bestaan mijns inziens geen 
overwegende bezwaren. Wanneer een overheid yan 
mening is dat ook een door verslaving ingegeven 
criminaliteit niet getolereerd kan worden, dan is het 
minste wat zij kan doen de betrokken verslaafden te 
confronteren met de negatieve consequenties van hun 
gedrag. D.aarbij komt dan nog dat dit afkickproces en 
de daarop volgende periode dat men drugsvrij is, een 
soort basisvoorwaarde is waaraan voldaan moet 
worden wil de betrokken patient tot een weloverwogen 
antwoord kunnen komen op de vraag of hij wel of 
niet een behandeling wil ondergaan. 
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Figuur 3: Door de samenleving gehanteerde beInvloedingsmechanismen 

- klassieke canclitionering 	gewetensvorming 

7-• via snaffen 

- operante conditionering 

Lt. via belonen 

- groepspressie 

- saciale controls 

- strafrechtelijke benadering 

Justilie. de vroegdelinquent en de effeetiviteit van 
sancties 

De bekende rechtsgeleerde Grotius — Hugo de 
Groot voor zijn vrienden — schreef eeuwen geleden 
reeds: 'WU straffen niet omdat er gezondigd is, maar 
opdat er niet meer gezondigd worde'. Wat is er thans 
nog van deze uitspraak overgebleven? Niet meer dan 
de eerste drie woorden. Wie namelijk de gigantische 
stijging van de criminaliteit — daarbij inbegrepen de 
verborgen criminaliteit — afzet tegen de voortdurende 
daling van het ophelderingspercentage en het 
stelselmatig teruglopen van het aantal gepakte daders 
dat uiteindelijk nog wel onherroepelijk veroordeeld 
wordt, moet welhaast tot de conclusie komen dat we 
eigenlijk niet meer straffen. Justitie is haar lijfspreuk 
dat de straf een ultimum remedium is, wel heel 
letterlijk gaan nemen. Kijken we daarbij nog naar de 
effectiviteit van die sancties, dan ware het beter van 
een ultimum medium te spreken. De straf is haar 
status van remedie inmiddels wel kwijtgeraakt. flat 
geldt zeker voor de vroegdelinquent, maar dat is, 
zoals nog zal blijken, wet begrijpelijk. 

In figuur 3 hebben we schematisch weergegeven via 
welke mechanismen een samenleving probeert haar 
leden op het in haar ogen rechte pad te houden. Het 
effect van deze mechanismen hangt grotendeels af van 
twee factoren en wel: 
— het vermogen van de betrokkenen vermijdingsgedrag 
te leren en daarmee hun gevoeligheid voor sancties; 
— de mate waarin de betrokkenen gevoelens van 
verbondenheid kunnen ontwikkelen met de hen 
omringende instituties verantwoordelijk voor hun 
socialisatie (het ouderlijk huis, de school, de kerk, de 
samenleving, enzovoort). Het is namelijk vanwege 
deze gevoelens van verbondenheid dat de betrokkenen 
bereid zijn bepaalde dingen na te laten. 

Met haar manier van straffen doet Justitie in 
principe eveneens een beroep op deze eigenschappen. 
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In het voorgaande hebben we laten zien dat de 
vroegdelinquent van kinds af aan at weinig gevoelig is 
geweest voor negatieve sancties en dat er bij hem geen 
sprake is van het ontwikkelen van gevoelens van 
emotionele verbondenheid met zijn omgeving. Het is 
dan ook inderdaad niet zo verwonderlijk dat Justitie 
eveneens weinig succes heeft met haar poging het 
gedrag van de vroegdelinquent via straffen te beinvloe-
den. De basis daarvoor ontbreekt immers! 

Helpt straffen hier dan helemaal niet? Dat hangt 
natuurlijk af van wat je onder helpen verstaat. In de 
criminologische literatuur wordt dit begrip vaak, ten 
onrechte, beperkt tot een aspect ervan, namelijk de 
speciale preventie. Straffen hebben — vergelijk de 
bekende strafdoelen — echter meer functies. Zij 
kunnen bijvoorbeeld ook de vergeldingsbehoefte 
dienen en waar het de vrijheidsstraf betreft, de 
beveiliging van de maatschappij. Dat zijn volstrekt 
legitieme doeleinden, ook at zijn dit soort gedachten 
niet overal even populair..Bij het ontwikkelen van een 
straftoemetingsbeleid mag men zich dan ook zeker 
niet beperken tot een aspect van het straffen: het 
speciaal preventieve effect dat er vanuit kan gaan. 

Overigens is ook in wetenschappelijke zin het 
laatste woord nog niet gesproken over de vraag of 
straffen nu wet of niet effectief zijn. Voorlopig stellen 
wij ons op het standpunt dat je deze vraag niet 
generaliserend met ja of nee kunt beantwoorden. Of 
straffen helpt, hangt mede af van het .type dader 
waarmee we te maken hebben. De vroegdelinquent 
zal bijvoorbeeld moeilijker te beinvloeden zijn dan de 
adolescent die pas op latere leeftijd, samen met een 
groep jongeren, een delict pleegt. 

Justitiele omstandigheden spelen hier eveneens een 
rot, waarbij wij dan denken aan de bekende factoren 
zoals strafverwachting, pakkans, strafkans en de 
snelheid en zekerheid van executie. Zolang het 
justitiele beleid van dien aard is dat de gemiddelde 
burger wet het gevoel moet krijgen dat het met het 
risico van bestraft te worden zo'n vaart niet loopt, 
mag men weinig heil van straf en strafdreiging 
verwachten. 

Ook het feit dat wet of niet bestraft worden steeds 
meer gaat afhangen van de betrokken justitiele 
capaciteit werkt hier contraproduktief. Het werkt wat 
wij zouden willen noemen de nieuwe rechtsongelijkheid 
in de hand: verkeersdelicten, zoals foutief parkeren, 
door rood licht rijden zonder het verkeer gehinderd te 
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hebben, enzovoort, worden wel bestraft, maar bij 
ernstige zaken zoals bijvoorbeeld mishandeling of 
andere vormen van geweldpleging blijft een proces-
verbaal steeds meer achterwege. De justitiele afhande-
I ing van zo'n misdrijf kost het apparaat te veel tijd. 
Len dergelijk beleid tast het rechtsgevoel van de 
burger aan en werkt uitholling van de normen in de 
hand. Under die omstandigheden schermen met 
strafdreiging, tast de geloofwaardigheid van de 
Justitie nog meer aan. 

Tenslotte is bier oak de vraag van belang wat men 
onder het helpen van straffen verstaat. We wezen er 
reeds op dat hier meer in het geding is dan de speciale 
preventie. 

De vraag of straffen helpen, kent dus vele kanten 
die slechts zeer ten dele in het tot nu op dit gebied 
verrichte onderzoek aan de orde zijn geweest. 
Wanneer men desondanks tot absolute uitspraken wil 
komen, dan zegt dat waarschijnlijk meer van de 
ideologie die men aanhangt, dan van het onderwerp 
zelf. 

Nogmaals de vroegdelinquent 
Wat doen we met de vroegdelinquent? Waar het 

bier om een categorie hardnekkige recidivisten gaat is 
het duidelijk dat straffen hier geen speciaal preventief 
effect meer heeft. Hetzelfde geldt in feite voor de 
niet-justitiele aanpak. Wie in de gelegenheid is 
geweest kennis te nemen van dit type delinquent weet 
dat zij vaak een lange kinderbeschermingsgeschiedenis 
achter de rug hebben met alle daarbij behorende 
socio-en psychotherapeutische benaderingen. Ook in 
dat opzicht hebben zij zich als een resistente groep 
gemanifesteerd. Zolang hierin nog geen verandering 
optreedt, rest Justitie mijns inziens nog maar een 
middel ter beveiliging van de samenleving. Dit is: 
langere vrijheidsstraffen. Wel zal tegelijkertijd het 
onderzoek naar de achtergronden van het criminele 
gedrag van deze jongeren voortvarend ter hand 
genomen moeten worden. Daarbij zal mijns inziens 
moeten worden uitgegaan van een medisch model, dat 
gebaseerd is op de gedachte dat mens en omgeving in 
voortdurende wisselwerking met elkaar staan. 
(Buikhuisen, 1985) 

Tevens zal meer aandacht moeten worden besteed 
aan vroegtijdige signalering van kinderen die aan het 
hierboven geschetste profiel van de vroegdelinquent 
voldoen. Consultatiebureaus voor kleuters, schoolart- 
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sen, observatietehuizen in de kinderbescherming 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Hoe vroeger 
hier een juiste diagnose kan worden gesteld, hoe meer 
tenminste de door ons beschreven secundaire 
gevolgen van dit syndroom kunnen worden voorkomen. 
De schade met betrekking tot de ontwikkeling van 
hun persoonlijkheid en emotionaliteit kan daardoor 
beperkt blijven, terwijI hun educatieve ontplooiings-
kansen hierdoor sterk zouden worden vergroot. Dit 
alles tezamen zal ook een gunstige invloed uitoefenen 
op het door hen aan de dag te leggen gedrag en 
daarmee uiteindelijk de bestrijding van de criminaliteit 
dienen. 

Zolang onze samenleving, met overigens goede 
bedoelingen, een dergelijke stap nog niet wil zetten, 
zal zij de consequenties daarvan moeten dragen. Tot 
de groep slachtoffers moet dan ook de vroegdelinquent 
worden gerekend. Hij is namelijk het uiteindelijke 
kind van de rekening van het beleid dat tot nu toe 
wordt gevoerd. 

Slotwoord 

We begonnen dit artikel met een woord vooraf. 
Daarin stelden we dat ons verhaal ook nog een 
moraal zou hebben. In essentie luidt onze boodschap 
dat je niet ongestraft crimineel gedrag onbestraft kunt 
laten. Wie tegen deze regel zondigt, zondigt tegen de 
basiswet uit de gedragskunde dat ons gedrag uiteinde-
lijk bepaald wordt door de consequenties die het voor 
ons heeft. Men kan zich afvragen waarom Justitie 
deze ('grond')wet steeds meer is gaan negeren. De 
oorzaak hiervan moet mijns inziens niet zo zeer 
gezocht worden in twijfels over de juistheid ervan, 
maar in het feit dat ook het doen en laten van het 
Ministerie van Justitie steeds meer door economische 
motieven wordt ingegeven. Wel of niet vervolgen 
wordt dan een kwestie van kosten en baten. Van een 
beleid dat steeds meer op economische motieven gaat 
steunen zijn wij geen principieel tegenstander. Onze 
bezwaren richten zich tegen het feit dat: 
— dit Ministerie de verkeerde `economen' aantrekt; 
— dit Ministerie weinig creatief is in het uitdenken 
van kostenbesparende procedures in de strafrechtsple-
ging; 
— dit Ministerie zich onvoldoende realiseert dat 
straffen ook een batig saldo op kunnen leveren; 
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- dit Ministerie weinig creatief is in het bedenken van 
kostenbesparende sancties; 
- kortom: dit Ministerie op een weinig doordachte 
manier Vrouwe Justitia door Mr. Mercurius heeft 
vervangen. 

Noten 

Voor een meer uitgebreide 
behandeling van dit onderwerp 
verwijs ik naar W. Buikhuisen en 
S.A. Mednick (eds.): Explaining 
Criminal Behaviour, E.J.Brill, 
Leiden, 1988, p. 27-51. 
2  Voor een verdere uitwerking 
van dit thema: zie W. Buikhuisen: 
Beinvloedbaarheid vanuit biopsycho-
logisch perspectief in: 0. Wiegman 
en H.A.M. Wilke (eds.): Macht en 
BeInvloeding, Van Loghum 
Slaterus, Deventer, 1987, p. 
97-115. 
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Criminele carrieres en selec-

tieve onschadelijkmaking 

dr. H.G. van de Bunt* 

In[aiding 

In zijn bekende in 1975 verschenen boek Thinking 
about crime suggereert J.Q. Wilson dat wij tenminste 
een positief effect van de gevangenisstraf mogen 
verwachten: het weerhoudt de gedetineerden van de 
misdrijven die zij in vrijheid gepleegd zouden hebben. 
Het effect van deze onschadelijkmaking (Incapacitati-
on') is volgens Wilson groter naarmate meer herhalers 
van misdrijven worden gedetineerd. (Wilson, 1975, 
p. 173) Hij vermoedt dat het criminaliteitsniveau 
aanzienlijk zou kunnen worden verlaagd wanneer 
criminelen gedurende een aantal jaren uit de maat-
schappelijke roulatie worden genomen (p. 201). Na 
het verschijnen van dit boek, dat door de ogenschijnlijk 
niet-ideologische, 'rationele' benadering van het 
misdaad-probleem veel invloed heeft gehad in de 
Verenigde Staten, heeft Wilson verder nagedacht over 
de beste strategieen in de strijd tegen de misdaad. 

In een gewijzigde uitgave van zijn boek (1983) wijdt 
hij bier zelfs een heel hoofdstuk aan. Hij scherpt zijn 
betoog aan door te stellen dat de meest rationele 
manier om op deze wijze de misdaad terug te dringen 
het selectief opsluiten van criminelen,is. Dit wil 
zeggen dat de onschadelijkmaking gericht is op die 
criminelen die aan te merken zijn als 'career' of 'high 
rate' criminelen (hfdst. 8). En om het paard niet 
achter de wagen te spannen zou de aandacht gericht 
moeten worden op het vroegtijdig identificeren en 
opsporen van deze criminelen (p. 154). 

De evolutie in het denken van Wilson over onscha-
delijkmaking en 'career criminals' is illustratief voor 
de snelle opkomst van beide concepten in de criminele 
politick en het criminologisch onderzoek in de 
Verenigde Staten. Twee tastbare resultaten hiervan 

* De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan 
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te Amsterdam. 
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zijn de onder meer door Blumstein en Cohen geredi-
geerde bundels over 'incapacitation' (1978) en 
'criminal careers' (1986). De huidige capaciteitscrisis 
bij politie, justitie en gevangeniswezen, die niet alleen 
in ons land maar ook in de Verenigde Staten een 
duidelijk stempel zet op de criminele politiek, vormt 
een goede voedingsbodem voor deze ideeen over 
'career criminals', 'selective incapacitation' en 
`proactief dadergericht opsporen'. 

Het lijkt op het eerste gezicht heel rationeel om de 
schaarse opsporings- en detentie-capaciteit te 
benutten voor het oppakken van de kleine groep 
misdadigers die verantwoordelijk is voor een relatief 
groot aantal gepleegde misdrijven. De voorstanders 
van deze politiek doen het voorkomen alsof zij 
hiermee het ei van Columbus hebben uitgevonden. 
Blumstein, de grote man achter het criminologisch 
onderzoek naar criminele carrieres dat ten dienste 
staat van deze politiek, drukt dit wat wetenschappelijker 
uit door te stellen dat de career-benadering een nieuw 
paradigma in de criminologie is. (Blumstein e.a., 1986) 
Dit betekent dat de carriere-benadering een nieuw, 
vruchtbaar perspectief zou zijn voor de bestudering en 
bestrijding van criminaliteit. 

Ik ben hiervan evenwel niet overtuigd. De carriere-
benadering heeft mijns inziens in theoretisch opzicht 
weinig (nieuws) te bieden. Ik zal deze stelling in dit 
artikel toelichten door te verwijzen naar de criminolo-
gische voorgeschiedenis van het concept 'career'. Ook 
in crimineel-politieke zin is het paradigma van 
Blumstein c.s. allesbehalve origineel. Vanaf het begin 
van de wetenschappelijke criminologie-beoefening en 
de ontwikkeling van criminele politiek is de belang-
stelling sterk gericht geweest op beroeps- en gewoon-
temisdadigers in het kader van de misdaadbestrijding. 

Tenslotte wil ik vrij uitvoerig ingaan op de houd-
baarheid en bruikbaarheid van de veronderstelling dat 
het criminaliteitsniveau kan worden verlaagd door het 
opsluiten van 'career criminals' (of: high rate crimi-
nals). Er kan geen twijfel over bestaan dat het 
opsluiten van veelvuldige recidivisten een gunstig 
effect zal hebben op de omvang van de criminaliteit. 
Maar bij de toepassing in de praktijk ontstaan 
problemen en onzekerheden: hoe kunnen mensen 
vroegtijdig als carriere-criminelen in de dop gedenti-
ficeerd worden? Welke soort misdrijven worden 
voorkomen door de selectieve onschadelijkmaking 
van deze criminelen? 
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Kommer heeft in zijn overzichtsartikel in dit 
nummer reeds gewezen op een aantal ethische en 
praktische problemen die zich in de beantwoording 
van dergelijke vragen voordoen. Hieruit is af te leiden 
dat de nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden 
bij de bruikbaarheid van de carriere-benadering, c.q. 
de uitvoering van de politiek van de selectieve 
onschadelijkmaking. Ik beperk mij in dit artikel tot 
een aspect van de problematiek, de vraag of 'career 
criminals' veelvoudig generale recidive plegen dan 
wel veel specifieke recidive vertonen. Het is zowel voor 
de opsporing als voor de-bestrijding van criminaliteit 
van belang te weten of veelvuldige recidivisten steeds 
weer tot dezelfde criminele gewoonten vervallen, dat 
wil zeggen zich specialiseren in specifieke misdrijven 
(bijvoorbeeld woninginbraak, autokraak of geweldple-
ging) en of zij zich een bepaalde `modus operandi' 
eigen zouden maken. In geval van specialisering is het 
eenvoudiger carriere-criminelen op te sporen en het 
preventieve effect van de onschadelijkmaking te 
specificeren naar soort misdrijf. 

Het is, gelet hierop, opmerkelijk dat door Blumstein 
c.s. zelf betrekkelijk weinig onderzoek naar het 
optreden van specialisering in criminele carrieres is 
verricht. Uit Amerikaans onderzoek dat tot dusverre is 
verricht blijkt dat veelvuldige recidivisten in de regel 
weinig specialisering vertonen, zij zijn veeleer 
generalisten met variabele werkmethoden. Deze 
bevindingen worden ondersteund door onderzoekingen 
in West-Duitsland naar de `Deliktsperseveranz' onder 
recidivisten. In het tweede deel van dit artikel zullen 
deze onderzoeksresultaten worden beschreven. 

De criminologische voorgeschiedenis van het concept 
'career' 

Het concept 'career' komt voort uit de zogenaamde 
Chicago School (Burgess, Mead, Park, Thomas), die 
na de Eerste Wereldoorlog grote faam genoot in de 
sociologie. (Faris, 1970) De Chicago School heeft 
voornamelijk door middel van kwalitatief onderzoek 
(participerend observatieonderzoek, 'life histories') de 
doorwerking van macro-sociale•processen, zoals 
immigratie en urbanisatie, in de concrete leefwerelden 
van mensen in kaart willen brengen. In het stadson-
derzoek werd op basis van een ecologische benadering 
verband gelegd tussen bepaalde stadia in de stadsont- 
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wikkeling en sociale (des)organisatie (vergelijk Faris, 
1970, P.  51 e.v.). In de jaren veertig en vijftig is de 
Chicago School (Hughes) zich vooral gaan toeleggen 
op de bestudering van beroepen. (Hannerz, 1980, 
p.58) 

Ook in de beroepen-bestudering bestaat grote 
aandacht voor ontwikkelingsstadia en de doorwerking 
daarvan op de leefwereld en het zelfbeeld van 
mensen. Hughes bedacht hiervoor een concept: 
career, waarmee significante ontwikkelingsstadia in 
loopbanen en zelfbeeld geklentificeerd konden 
worden. (Hughes, 1937; 1958, p.128) Hij past dit 
onder meer toe in zijn essay 'The making of a 
physician', waarin wordt aangegeven hoe leken zich 
tot professionele beroepsbeoefenaars ontwikkelen, 
waarbij zich zowel in hun zelfbeeld als in de reacties 
van de sociale omgeving ten opzichte van hen 
belangrijke veranderingen voltrekken. (Hughes, 1958, 
p. 117-130) In navolging van Hughes hebben ook 
andere Chicago-sociologen geschreven over mobiliteit 
in loopbanen die tot wezenlijke veranderingen in de 
aard en de dagelijkse problemen van het werk 
(bijvoorbeeld Becker, 1951), tot veranderingen in de 
sociale netwerken rond de beroepsbeoefenaar (Hall, 
1948) en tot veranderingen in zelfbeeld leiden. 
(Becker en Strauss, 1956; Strauss, 1962) 

Een belangrijke ontwikkeling in de Chicago School 
is dat de ecologische benadering, de interactie tussen 
fysieke omgeving en mens, gaandeweg is verruild voor 
het theoretisch perspectief van het symbolisch 
interactionisme, waarin accent gelegd wordt op de 
ontwikkeling en vorming van interpretaties en 
zelfbeelden in sociale interacties (vergelijk Blumer, 
1974). 

De toepassing van het concept op deviant gedrag 
Diverse in de Chicago-traditie werkende sociologen 

hebben het begrip `career' toegepast in onderzoek op 
het gebied van delinquent en deviant gedrag. Sommige 
onderzoekers (Shaw, Sutherland, Inciardi) hebben dit 
gedaan door parallellen te trekken tussen conventionele 
en criminele loopbanen, anderen (Becker, Goffman, 
Lemert) hebben vooral aan het aspect van ontwikke-
lingsstadia in interacties tussen persoon en omgeving 
aandacht gegeven. 
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— De analogie van delinquente loopbaan met gewoon 
beroep 
Sutherland stelt dat het werk van de professionele 

diet' in veel opzichten lijkt op gewoon werk, met dit 
verschil dat op het werk van de dief een strafrechtelijk 
stigma rust. De professionele dief doorloopt volgens 
Sutherland dezelfde leerschool en 'rites de passage' 
als elke gewone beroepsbeoefenaar. (Sutherland, 
1937, p. 211 	vergelijk ook Shaw, 1967) Hij heeft 
de neiging zich geleidelijk in het vak te specialiseren 
(p. 199) en ontwikkelt een bijbehorend zelfbeeld. flat 
in niet alle deviante carrieres sprake is van opwaartse 
mobiliteit, wordt navrant beschreven door Cressey in 
een studie naar de loopbaan van jonge, aantrekkelijke 
gezelschapsmeisjes ('taxi-dancers'). Zij vervallen tot 
straatprostitutie, wanneer de arbeid en de leeftijd hun 
tol gaan eisen. (Cressey, 1932, P.  84-106) 

Deze carriere-benadering, waarin parallellen met 
gewone beroepen worden getrokken, lijkt vooral 
vruchtbaar te zijn bij het onderzoek naar criminele 
netwerken, waarin sprake is van een zekere mate van 
planning, arbeidsdeling, hierarchie en specialisatie, 
zoals voorkomt in de georganiseerde misdaad 
(vergelijk Inciardi, 1975, p. 85-124) en in de sociale 
wereld van herolnegebruikers. Met name in enkele 
studies naar heroInegebruik is dit 'career'-concept met 
vrucht toegepast. Het beste voorbeeld hiervan is mijns 
inziens de studie van Preble en Casey naar het 
netwerk van heroinedistributie in de stad New York 
en gespecialiseerde baantjes' van heroinegebruikers 
om gelden te verwerven voor het onderhouden van 
hun verslaving. Preble en Casey stellen dat vooral dit 
'taking care of business' verslaafden zin aan het 
bestaan geeft: 'If they can be said to be addicted, it is 
not so much to heroin as to the entire career of an 
heroin user'. (1969, p.21) 

Enkele bekende naoorlogse daad- en dadertypolo-
gieen in de criminologie zijn gebaseerd op deze 
beroepsmatige invulling van het concept 'career'. De 
beperking van deze benadering is dat 'career crimes' 
vrijwel synoniemen worden van systematische 
vermogenscriminaliteit. Zo definieren Clinard en 
Quinney 'career crimes' als vermogensdelicten die 
voor de plegers een middel van bestaan vormen; zij 
ontlenen aan bun beroep hun zelfbeeld, ontwikkelen 
zich tot specialisten en werken samen met gelijkgezin-
den. (1967, p.3!9 e.v.: vergelijk ook Reckless, 1955, 
p. 137 e.v.) Zij veronderstellen dat de beroepscrimine- 
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len, evenals conventionele beroepsbeoefenaars 
`carriere' maken, dat wil zeggen binnen een bepaalde 
periode een lineaire vooruitgang maken, wat betreft 
de ontwikkeling van vaardigheden, inkomsten en 
prestige. 

Deze toepassing van het begrip op systematische 
gedragspatronen van personen die zich specialiseren 
tot bepaalde beroepscriminaliteit, staat mijns inziens 
op gespannen voet met datgene waarop het concept 
oorspronkelijk was gericht, namelijk op het identifice-
ren van belangrijke ontwikkelingsstadia die mensen 
doormaken, wanneer zij veranderen van sociale 
positie. 

— De interactionistische visie op deviante carrieres 
Interactionisten als Lemert en Goffman hebben 

deze betekenisverandering van het concept bekriti-
seerd. Lemert vindt dat een dergelijke parallel tussen 
deviante carrieres en loopbanen te veel de sfeer ademt 
van de onvermijdelijkheid van en de lineaire vooruit-
gang in deviant gedrag. (Lemert, 1967, p. 79) Hij acht 
een minder starre conceptie van deviante carrieres, 
die ontwikkelingsstadia beschrijft in termen van 
'turning points' en 'points of no return', meer in 
overeenstemming met het veranderlijke en procesma-
tige karakter van sociaal handelen: 'A more defensible 
conception of deviant career is that of recurrent or 
typical contingencies and problems awaiting someone 
who continues in a course of action ...' (p. 79) 

Een deviante carriere is in deze benadering het 
spiegelbeeld van het proces van 'commitment' in de 
conventionele samenleving, waardoor een persoon 
zich door het maken van bepaalde keuzen in toene-
mende mate verbindt aan een conventionele, dat wil 
zeggen niet-deviante levenswijze; de keuzemogelijkhe-
den voor een andere levenswijze verminderen 
navenant. In geval van het doorlopen van een 
deviante carriere nemen de keuzemogelijkheden voor 
een conventionele levenswijze af en zijn de mogelijk-
heden voor een deviant rol-repertoire veel groter. 
Lemert duidt deze carriere-ontwikkeling aan als het 
proces van primaire naar secundaire deviantie. 
(Lemert, 1951, p. 75-77; 1967, p. 78-83; vergelijk ook 
Becker, 1973, p. 25-39) 

Een cruciale fase in dit proces is het moment 
waarop de betrokkene zich openstelt voor intensieve 
contacten in de sociale wereld van gelijkgezinde 
devianten (vergelijk Becker, 1973, p. 37). Hij wordt 

Criminele carrieres en onschadelijkmaking 	 83 



dan iemand met een deviante carriere, dat wit zeggen 
iemand die 'sustains a pattern of deviance over a long 
period of time, who makes of deviance a way of life, 
who organizes his identity around a pattern of deviant 
behaviour'. (Becker, 1973, p. 30) Deze career-benade-
ring gaat derhalve terug tot de kern, namelijk verande-
ringen in identiteit, die — zo voegen de interactionisten 
er aan toe — onlosmakelijk verbonden zijn aan 
veranderingen in sociale reacties. 

Hoe zeer het accent ligt op Identiteir, en niet op 
'beroep', blijkt onder meer uit de beschouwing van 
Goffman over de 'moral career' van psychiatrische 
patienten. Hij beschrijft hoe deze patienten vanwege 
de institutionele setting waarin zij zijn opgenomen en 
de wijze waarop zij door hun naasten, de staf en 
medepatienten dientengevolge worden bejegend, nog 
maar weinig andere mogelijkheden gelaten worden 
dan zich als patient te gedragen, en zichzelf en de 
omgeving vanuit dit perspectief te beschouwen. 
(Goffman, 1968, p. 119-155) Belangrijk is voorts dat 
in deze carriere-benadering niet in termen van lineaire 
vooruitgang wordt gedacht. De psychiatrische patient 
van Goffman verkeert na ontslag uit de inrichting in 
de 'ex-patient phase' (p. 122); Becker laat zien dat de 
carriere van de marihuanagebruiker kan worden 
afgebroken, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker er niet 
in slaagt de effecten van het roken van marihuana te 
herkennen en te waarderen. (Becker, 1973, p. 53-55) 

Een recenter voorbeeld biedt Rosenbaum die 
beschrijft hoe heroinegebruiksters steeds meer 
opgesloten raken in de gebruikerswereld, en gaandeweg 
worden afgesneden van de wereld van de niet-gebrui-
kers, maar juist door het besef hiervan gemotiveerd 
worden te ontsnappen uit het gebruikersbestaan. 
(Rosenbaum, 1981, p. 130 e.v.) Kortom, het door 
Hughes ontwikkelde concept 'career' heeft door 
interactionistische navolgers een specifieke theoreti-
sche lading gekregen als sociologisch concept dat 
significante veranderingen in zelfbeeld in samenhang 
met posities en rollen in sociale werelden, zoals die 
van het herdinegebruik of de psychiatrische zorg, in 
kaart brengt. 

Het gebruik van het begrip carrilre door 
Blumstein c.s. 
Blumstein c.s. gebruiken het begrip carriere in 

geheel andere zin. Het verwijst slechts naar een 
verzameling gekwantificeerde eigenschappen van 
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individuen. Criminele carriere 'refers to the temporal 
sequence of crimes committed by an offender. It has 
an onset, a duration, and a termination'. (Barnett, 
Blumstein en Farrington, 1987, p. 84) Hieraan wordt, 
nog eens ten overvloede, toegevoegd dat het hebben 
van een criminele carriere niet noodzakelijkerwijs 
betekent dat het plegen van strafbare feiten het 
`beroep' van de betrokkene is. (p. 84; vergelijk ook 
Petersilia, 1980, p. 322) In dit `paradigma' kan een 
criminele carriere derhalve betrekking hebben op 
delinquenten die in hun leven slechts een delict 
plegen. Blumstein merkt hierover zelf op dat het 
concept 'career' slechts een middel is om de delicten 
van een persoon in longitudinaal perspectief te 
plaatsen (bij Kempf, 1987, p. 400). Het zal evenwel 
duidelijk zijn dat het wetenschappelijk onderzoek van 
Blumstein c.s. zich vooral richt op carriere-criminelen, 
dat wil zeggen op regelmatige plegers van ernstige 
misdrijven. (Petersilia, 1980, p. 322) 

In het inleidend artikel bij de reeds genoemde 
panel-studie over criminele carrieres worden vier 
dimensies van het onderzoek naar deze carrieres 
onderscheiden. (p. 17-18) Aandacht kan wordQn 
gegeven aan de prevalentie van criminele carrieres, 
waarin antwoord gegeven kan worden op de vraag 
hoeveel personen met welke kenmerken uit bijvoor-
beeld een geboorte-cohort een of meerdere keren 
misdrijven plegen. Voor de overige drie onderscheiden 
dimensies, te weten frequentie, ernst en duur geldt 
mutatis mutandis hetzelfde. De meeste onderzoeken 
in deze traditie geven niet alleen een beschrijving in 
termen van prevalentie, duur, ernst en aantallen 
gepleegde, c.q. opgespoorde, misdrijven van criminele 
loopbanen, doch pogen ook verklaringen te bieden 
door middel van het correleren van bijvoorbeeld 
persoons- en achtergrondsvariabelen met de (kwanti-
tatieve) eigenschappen van de loopbanen. Dergelijke 
multi-variate'analysen leveren overigens weinig 
nieuwe inzichten op (vergelijk Kommer in dit 
nummer). 

Op zichzelf is een dergelijke longitudinale bestude-
ring van crimineel gedrag niet nieuw. De Gluecks 
(o.a. 1943), Wolfgang c.s. (1972) en recenter West 
(1982) gingen Blumstein c.s. voor. Vanuit diverse 
theoretische invalshoeken, waaronder de biosociale 
(Buikhuisen, 1985, p. 23 e.v.; ook 1966) en de 
interactionistische (Becker, 1973), wordt eveneens 
sterk gepleit voor een procesmatige benadering van 
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delinquent gedrag. Ook in dit opzicht derhalve niets 
nieuws onder de zon en het past dan ook niet over de 
ontdekking van een nieuw paradigma in de criminolo-
gie te spreken. Het vernieuwende van Blumstein c.s. is 
echter wel dat hun studies naar criminele carrieres 
sterk gerelateerd zijn aan en in dienst staan van 
selectieve onschadelijkmaking. (p. 29) Wanneer 
bekend is hoeveel misdrijven de carriere-crimineel 
jaarlijks in vrijheid pleegt kan ook het rendement van 
selectieve onschadelijkmaking worden berekend. De 
grote uitdaging voor deze wetenschappers is om op 
basis van verkregen inzichten in het verloop van 
criminele loopbanen te voorspellen welke criminelen 
aan het begin staan van een lange, intensieve criminele 
carriere. De strafrechter zou aan de hand van 
indicatie-lijstjes, zoals onder andere reeds door 
Greenwood zijn ontwikkeld, kunnen vaststellen of de 
verdachte een carriere-crimineel in de dop is, en op 
basis hiervan lange gevangenisstraf dienen op te 
leggen. (vergelijk Wilson, 1983, p. 154-16; Blumstein 
e.a. 1986, p. 130-154 en p. 178-190) 

lk concludeer dat de toepassing van het begrip 
'career' door Blumstein c.s. op essentiele punten 
verschilt van het door Hughes en zijn navolgers 
(Becker, Lemert, Goffman) ontwikkelde concept. Bij 
Hughes c.s. drukt het concept uit dat mensen in hun 
leven, met name in hun loopbanen, belangrijke stadia 
doorlopen, die gepaard gaan met veranderingen in 
zelfbeeld en reacties van de sociale omgeving op hen. 
In de benadering van Blumstein c.s. is de carriere een 
optelsom van geregistreerde misdrijven die door een 
persoon zijn gepleegd, waarbij de meeste aandacht 
uitgaat naar degenen die persisteren in misdadig 
gedrag, de carriere-criminelen. 

Over zelfbeeld en sociale interacties valt bij 
Blumstein niets te vernemen, hoe waarschijnlijk het 
ook is dat juist carriere-criminelen zich in interacties 
met gelijkgezinden en de conventionele wereld 
ontwikkelen tot buitenstaanders. Deze benadering is 
ingegeven door een crimineel-politiek belang: vast te 
stellen hoeveel misdrijven worden voorkomen door 
selectieve onschadelijkmaking van de zwaarste 
recidivisten. Het is echter zeer de vraag of een 
dergelijke prognose gegeven kan worden als men zo 
weinig oog heeft voor de belevingswereld en de 
sociale interacties van deze actoren. (zie voor de 
predictie-discussie in ons land: Blok, 1962; Nagel, 
1965; Kempe, 1967, p. 140 e.v.) 
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Onschadelijkmaking: een nieuwe crimineel-politieke 
gedachte? 

De opvatting dat er criminelen bestaan wier leven 
georganiseerd is rond het regelmatig plegen van 
misdrijven is bepaald niet nieuw. Sterker, het is vanaf 
het begin van de criminologie-beoefening object van 
theorie-ontwikkeling en empirisch onderzoek geweest. 
Lombroso, grondlegger van de positieve school in de 
criminologie, veronderstelde het bestaan van crimine-
len, die door aangeboren defecten tot het regelmatig 
plegen van misdrijven gepredisponeerd waren. Ook de 
crimineel-politieke opvatting dat deze tot veelvuldig 
recidiveren gedoemde mensen uit de maatschappelijke 
roulatie genomen moeten worden, is niet origineel. 

Het is welhaast onvermijdelijk in dit verband de 
naam van de zogenaamde Moderne Richting te 
noemen, waarvan Von Liszt een der belangrijkste 
vertegenwoordigers was. Von Liszt stond een criminele 
politiek voor die zich baseerde op het maken van 
onderscheid tussen 'Besserungsfahigen', `Besserungs-
bedurftigen' en de `Unverbesserlichen'. Maar zijn 
dergelijke categorieen wel te operationaliseren? Niet 
ten onrechte stelt Kempe dat zij niets anders dan 
moraliserende kwalificaties zijn, in dienst van het 
hoofddoel van Von Liszt om de criminele politiek te 
baseren op een riicksichtslose strijd tegen de onverbe-
terlijk geachte criminele Untermensch. (Kempe, 1968, 
p. 17) Deze categorie zou door levenslange gevange-
nisstraffen of bewarings-maatregelen ter bescherming 
van de samenleving onschadelijk gemaakt moeten 
worden. 

Ook in de oudere Nederlandse criminologie wordt 
gewezen op het bestaan van `beroeps- en gewoonte-
misdadigers', die frequent recidiveren en van wie een 
zekere voorbeschiktheid voor het plegen van misdrijven 
wordt aangenomen. Bijzonder informatief is in dit 
verband de dissertatie van Reding (1933), waarin een 
overzicht wordt gegeven van het aantal `gevaarlijke 
recidivisten' en' de gevoerde criminele politiek terzake 
in een aantal landen. Uit dit overzicht blijkt dat er in 
de eerste decennia van deze eeuw in de V.S. en in 
West-Europa een levendig politiek en juridisch debat 
is gevoerd omtrent de wijze waarop de samenleving 
zich tegen veelvuldige recidivisten zou dienen te 
beschermen. Deze recidivisten, die van een andere 
categorie werden geacht dan de `criminele psychopa- 
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ten', werden meestal als beroeps- of gewoontemisda-
digers aangeduid. 

Dit debat resulteerde in ons land in 1929 in de 
totstandkoming van de Bewaringswet (art 43 bis en ter 
Sr), waarin de mogelijkheid wordt gegeven aan de 
rechter om een veelvuldige recidivist na het ondergaan 
van de gevangenisstraf 'ter voorkoming van verdere 
misdrovent in bewaring te houden. Deze bewaring kon 
worden bevolen voor ten minste vijf en ten hoogste 
tien jaar. Poling vindt de gebruikelijke aanduidingen 
beroeps- en gewoontemisdadiger te beperkt voor de 
categorie van de veelvuldige recidivisten. (p. 140-143) 
Hij prefereert de term 'gevaarlijke recidivisten', omdat 
dit beter de essentie, namelijk de waarschijnlijkheid 
van toekomstig delinquent gedrag, tot uitdrukking 
brengt. (p. 93) Boling is overigens wel van mening dat 
veel 4 gevaarlijke recidivisten' beroepsmisdadigers zijn, 
met als kenmerken specialisering (specifieke recidive) 
en vaste modus operandi. (p. 131-133) 

Ruling is zelf geen overtuigd voorstander van de 
onschadelijkmaking van deze chronische delinquenten. 
Hij wijst er op dat men de deur openzet voor willekeur 
en rechtsonzekerheid als de wetgever de begrippen 
beroeps-en gewoontemisdadiger niet nauwkeurig 
omschrijft (p. 146) en vraagt zich enigszins pathetisch 
af of de gemeenschap het recht heeft misdadigers te 
`bewaren' indien deze door economische omstandig-
heden tot misdaad vervallen en in gevangenissen 
worden geplaatst die zelfs verslechterend kunnen 
werken. (p. 270-272) Ook Pompe, die tal van theoreti-
sche en praktische problemen voorziet bij de toepassing 
van de Bewaringswet is een gematigd voorstander. Hij 
ziet de bewaring van gevaarlijke recidivisten vooral 
als een `noodzakelijke tegenhangster' van de in het 
algemeen op menselijkheid en reclassering gerichte 
houding tegenover misdadigers. (Pompe 1931, p. 19) 

In het algemeen kan worden gesteld dat preventief 
optreden tegen `gevaarlijke recidivisten' in ons land 
de nodige aarzelingen heeft opgeroepen en in elk 
geval geen uitgangspunt van de criminele politiek is 
geweest. De duidelijkste aanwijzing hiervoor is dat de 
in 1929 tot stand gekomen Bewaringswet nooit is 
ingevoerd. Volgens Kempe (1967, p. 287) heeft de 
kritiek van Hazewinkel-Suringa heeft bier -toe veel 
bijgedragen. Zij achtte onder de veelzeggende subtitel 
'Zijn de velden wit om te oogsten?' de tijd nog niet 
rijp, i.e. de reciter nog niet voldoende onderlegd en 
ondersteund, om het verdere verloop van een 
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misdadige carriere te kunnen voorspellen. (1939, 
p. 381 e.v.) 

Ik concludeer dat de momenteel zo modern 
aandoende carriere-benadering waarin selectieve 
onschadelijkmaking van 'high rate criminals' wordt 
aanbevolen als meest rationele vorm van criminele 
politiek allerminst origineel is. Er is met name voor de 
Tweede Wereldoorlog over deze kwestie een levendig 
debat gevoerd, dat — zo kan gevoeglijk worden 
geconstateerd — niet heeft geresulteerd in een scherpe 
preventieve aanpak van de `gevaarlijke recidivisten' in 
ons land. 

Criminaliteitsbestrijding door onschadelijk-
making? 

In de panel-studie over `onschadelijkmaking' (1978) 
merkt een van de samenstellers Cohen op dat 
informatie over specialisering belangrijk is voor een 
gerichte criminaliteitsbestrijding: 'If criminals tend to 
be specialized, then more robberies will be averted by 
imprisoning convicted robbers. But, if the next crime 
type is independent of previous crime types, then an 
individual with a prior record of robberies is no more 
likely to commit a subsequent robbery than is any 
other criminal. In this case, there is little to be gained 
in reduced robberies by a policy that selectively 
incapacitates convicted robbers.' (Cohen, 1978, p. 
228) Het is, met andere woorden, van belang om te 
weten welk soort misdrijven door opsluiting van een 
carriere-misdadiger worden voorkomen: roof of 
winkeldiefstal? 

Ook voor de opsporing is het van belang te weten of 
veelvuldige recidivisten de neiging hebben zich te 
specialiseren. De opsporingspraktijk lijkt in tal van 
opzichten uit te gaan van de vooronderstelling dat 
recidivisten zich specialiseren. Steffen betitelt de 
politiele vooronderstellingen omtrent specialisering in 
misdrijven en manier van plegen zelfs als de `peilers' 
van de politiele misdaadbestrijding. (Steffen 1983, 
p.481; vergelijk ook Friedrich, 1986, p. 188) De vraag 
naar de juistheid van dergelijke vooronderstellingen is 
momenteel buitengewoon actueel en relevant omdat 
ook bestaande en nog op te bouwen geautomatiseerde 
gegevensbestanden van de recherche hierop gebaseerd 
zijn. (vergelijk Busch e.a., 1985, p. 134 e.v.; p. 177 e.v.) 
Bovendien worden er door de politie in toenemende 
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mate dadergerichte recherchestrategieen ontwikkeld 
die uitgaan van de specialiserings-these. 

Momenteel wordt, om een concreet voorbeeld te 
noemen, door de gemeentepolitie te Arnhem prioriteit 
gegeven aan de bestrijding van woninginbraken. De 
recherche poogt door het opstellen van de top-tien 
van Arnhemse woninginbrekers gerichte pro-actieve 
rechercheactiviteiten te verrichten met het doel deze 
personen in een zo vroeg mogelijk stadium van bun 
inbrekers-bestaan op te sporen. De impliciete 
vooronderstelling van dit project is dat specifieke 
strafbare feiten, i.c. woninginbraken, door specifieke, 
te identificeren personen, `woninginbrekersi, gepleegd 
worden die als zodanig zelfs gerangschikt kunnen 
worden. 

Kortom, de vraag of veelvuldige recidivisten de 
neiging vertonen tot specialisering is in het kader van 
de politiek van selectieve onschadelijkmaking zowel 
voor de politie als voor de strafioemeter van groot 
belang. Het carriere-paradigma zou zeer aan betekenis 
winnen wanneer het over dit vraagstuk veel inzichten 
zou kunnen verschaffen, en het zou in ieder geval een 
belangrijke impuls aan toekomstig onderzoek kunnen 
geven als het zo zou zijn dat gewoonlijk onder 
veelvuldige recidivisten specialisering optreedt. 

Helaas voor Blumstein c.s.: onderzoeken wijzen uit 
dat in het algemeen geen specialisering optreedt bij 
veelvuldige recidivisten. Opmerkelijk is dat vanuit de 
kring van onderzoekers rond het carriere-paradigma 
weinig onderzoek naar patronen van specialisering is 
verricht. De cohort-studie van Wolfgang, die een 
belangrijke inspiratiebron voor het carriere-paradigma 
is geweest (vergelijk Blumstein e.a., 1985, p. 188) wees 
uit dat een betrekkelijk kleine groep (18%) van de 
delinquenten uit het cohort voor 52% van de geregis-
treerde misdrijven verantwoordelijk was, maar gaf 
tevens aan dater weinig aanwijzingen waren voor het 
bestaan van een zekere specialisatie onder de 
veelvuldige recidivisten. (Wolfgang e.a., 1972, p. 206) 
Latere onderzoeken leveren naar mijn mening geen of 
geen wezenlijk andere inzichten op met betrekking tot 
de specialisering. 

Cohen vindt in 1978 dat de tot dan verrichte 
'incapacitation studies' te weinig informatie geven 
over het individuele patroon van 'crime-switching'. 
(Cohen 1978, p. 228) In haar bijdrage in 1986 aan de 
panel-studie is Cohen evenwel veel stelliger geworden 
over de specialisering. Zij meent dat specialisering 

90 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988 



duidelijk en sterk aanwezig is in cilminele carrieres, 
vooral bij volwassenen en enkele specifieke misdrijven, 
zoals drugsdelicten, valsheidsmisdrijven en autodief-
stal. (Cohen, 1986, P.  395) De empirische basis van 
deze beweringen (die onverkort in het panel worden 
overgenomen: Blumstein e.a. 1986, p. 81 e.v.) is echter 
heel smal. De auteur beroept zich op resultaten van 
een tweetal ongepubliceerde onderzoeken, verricht 
door haar zelf samen met Blumstein en Das (1985) en 
een ander ongepubliceerd onderzoek van Moitra, 
eveneens behorend tot de kring van onderzoekers 
rond Blumstein. 

Aanmerkelijk beter gefundeerde uitspraken staan in 
een recent verschenen overzichtsartikel over speciali-
satie en criminele carrieres van de hand van Kempf 
(1987). Hij constateert op basis van een reeks recente 
onderzoeken in de Verenigde Staten dat veelzijdige of 
algemene criminele carrieres veel meer waarschijnlijk 
zijn dan patronen van specialisering. (Kempf, 1987, p. 
402) Hij voegt daar evenwel aan toe dat enkele andere 
onderzoekingen een andere richting uitwijzen, met 
name wan neer de soorten misdrijven breed gedefinieerd 
werden (vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven) en 
suggereert dat de 'now widely accepted rejection of 
specialization' wellicht wat prematuur is. (p. 416) 
Interessant is dat in West-Duitsland de afgelopen 
jaren eveneens veel onderzoek is gedaan naar 
specialisering bij veelvuldige recidivisten. Ook de 
Duitse resultaten weerleggen de specialiserings-these. 

De discussie in West-Duitsland over specialisering 

Reeds enige jaren houden Duitse politiewetenschap-
pers zich intensief bezig met de vraag of recidivisten 
neigen tot specialisering ('Deliktsperseveranz) en tot 
gewoontevorming in modus operandi ('Begehungsper-
severanz'). Aanleiding tot een discussie over deze 
vraag is de van politiezijde geuite onvrede over de 
landelijke `Kriminalpolizeiliche Meldedienst' 
(KPMD). De KPMD, die in de jaren twintig is 
opgebouwd en nu volledig is geautomatiseerd, is 
bedoeld als instrument in de opsporing van misdrijven 
die worden begaan door boven-lokaal opererende 
beroeps- en gewoontemisdadigers en criminele 
psychopaten. 

De gegevensopslag en -verwerking van de dienst 
gaat expliciet uit van de vooronderstelling dat deze 
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misdadigers neigen tot gewoontevorming in soort 
misdrijf en modus operandi. (Schuster, 1985, p. 26-34) 
Op basis hiervan wordt aangenomen dat het belangrijk 
is zoveel mogelijk gegevens over bekende daders en 
over modus operandi te verzamelen. Immers, als 
recidivisten het steeds weer opnieuw op dezelfde 
manier doenris hei mogelijk om op verschillende 
plaatsen en tijden gepleegde misdrijven met onbekende 
dader aan elkaar te koppelen (daad/daad vergelijking) 
en om in een gepleegd misdrijf met vooralsnog 
onbekende dader het 'handschrifr van een reeds 
bekende dader te herkennen (daad/dader vergelijking). 
Elke rechercheur dient dan ook gegevens over afte 
boven-lokaal opererende daders en bun modus 
operandi te melden, en tevens alle strafbare feiten van 
boven-lokaal karakter of van grote betekenis te 
melden aan de KPMD. Opmerkelijk hierbij is dat 
volgens de richtlijnen van de KPMD onder boven-lo-
kale ('reisende') daders, niet alleen daders worden 
begrepen die buiten hun vaste woon- of verblijfplaats 
misdrijven plegen, maar ook de daders die door hun 
crimineel verleden als beroeps- of gewoontemisdadi-
gers aangemerkt kunnen worden (zie tekst richtlijn bij 
Schuster, 1985, p. 59). 

In toenemende mate is de recherche gaan twijfelen 
over de effectiviteit van de KPMD en daarmee ook 
aan het nut van het arbeidsintensieve melden van 
gegevens aan de dienst. (vergelijk onder andere 
Hausler, 1984; Steffen 1985; Wehner 1987, p. 344-345) 
De onvrede over de effectiviteit van de KMPD, die 
ook na de technische vervolmaking van de KMPD-
bestanden bleef bestaan, heeft de vraag opgeroepen of 
wellicht de criminologische vooronderstellingen over 
specialisering en modus operandi bij veelvuldige 
recidivisten, waarop de bestanden gebaseerd zijn, wel 
deugdelijk zijn. (Steffen, 1983; Schuster en Eyrich, 
1984; Schuster, 1985, p. 34-41) Dit heeft geleid tot een 
tot op de dag van vandaag voortdurende discussie in 
de Duitse politiepraktijk en -wetenschap en tot enkele 
belangwekkende onderzoekingen. 

Met name Steffen, als onderzoekster werkzaam bij 
het Beierse Landeskriminalamt, heeft zich in dit 
opzicht onderscheiden. Steffen baseert zich in haar 
onderzoek op het politie-gegevensbestand van het 
district Nftrnberg en Earth, waaruit alle personen 
werden gelicht die tussen 1969 en 1979 binnen een 
jaar tenminste twee misdrijven van hetzelfde type 
(bijvoorbeeld winkeldiefstal) hebben gepleegd, 
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althans voor het plegen daarvan geregistreerd staan. 
Op deze wijze werden bijna 22.000 personen (14% van 
alle geregistreerden in deze periode) geselecteerd. 
Steffen constateert dat het relatieve aandeel van deze 
herhalers van 1969 tot 1979 is afgenomen, en dat de 
toename van de geregistreerde criminaliteit in deze 
periode eerder voor rekening van gelegenheidsdaders 
of incidentele daders komt dan voor die van recidivis-
ten. Bovendien blijkt specifieke recidive zich eerder bij 
bagatelmisdrijven dan bij de ernstiger en meer 
berekende vormen van misdaad voor te doen. 
(Steffen, 1982, P.  12-13) Zij concludeert dan ook dat 
de reikwijdte van een op de vooronderstelling van 
specialisering gebaseerd recherchesysteem begrensd 
is, en dit vanwege de teruggang van herhalers in 
toenemende mate is. 

Vervolgens bekeek Steffen alle personen geboren in 
de jaren 1958, 1950 en 1940, in totaal ruim 7000. Ruim 
de helft van deze personen was in het bestand voor 
slechts een misdrijf opgenomen. Voor het bepalen van 
de mate van specialisering van de groep recidivisten 
onderscheidt Steffen vier typen daders: 'Vollperseve-
rante' daders, dat wil zeggen volledige specialisering 
(alle misdrijven behoren tot hetzelfde specifieke 
misdrijftype, bijvoorbeeld winkeldiefstal); Terseveran-
te' daders, dat wil zeggen specialisering (alle misdrijven 
behoren tot dezelfde algemene categorie, bijvoorbeeld 
diefstal, of in hoofdzaak behoren zij tot dezelfde 
categorie, bijvoorbeeld in geval van vijf diefstallen en 
een mishandeling); `Schwerpunke daders, dat wit 
zeggen weinig specialisering (meer dan de helft van de 
misdrijven behoort tot dezelfde algemene categorie, 
bijvoorbeeld drie diefstallen en twee vernielingen) en 
`Mischtat' daders, dat wit zeggen afwezigheid van 
specialisering, bijvoorbeeld drie diefstallen en drie 
vernielingen. (Steffen, 1982, p. 8) 

Ongeveer de helft van de recidivisten kan op basis 
van de soort gepleegde misdrijven als `Mischtater' 
worden aangemerkt, 29% als `Schwerpunkttater' en 
21% als Terseverante' dader. Geen der herhalers kan 
op basis van specifieke recidive (bijvoorbeeld alleen 
winkeldiefstal) als Nollperseverane geklassificeerd 
worden. (Steffen, 1982, p. 15) Op basis van vergelijkin-
gen van criminele loopbanen op de dimensies 
beginleeftijd, duur, en frequentie van misdrijven 
constateert Steffen dat specialisering eerder optreedt 
naarmate de persoon minder misdrijven pleegt en 
eerder zijn criminele loopbaan stopt. (p. 16 e.v.) 
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De resultaten van Steffen worden ondersteund door 
Weschke die in Berlijn a-select de criminele doopceel 
lichtte van honderd veelvuldige recidivisten (minstens 
tien politiecontacten) en van alle personen in het 
politiebestand die in 1953 geboren zijn. De a-select 
getrokken veelvuldige recidivisten bleken zich in grote 
meerderheid (90%) niet in hoofdzaak te beperken tot 
een bepaald type misdrijf; 7% beperkte zich hoofdza-
kelijk tot diefstal, maar bestreek daarin het hele 
spectrum van fietsendiefstal tot zware gekwalificeerde 
diefstallen. Slechts twee van de honderd veelvoudige 
recidivisten bleken zich te specialiseren in een 
specifiek type misdrijf. (Weschke, 1984, p. 266) Het 
geboorte-cohortonderzoek had betrekking op ruim 
5600 personen, van wie 6% aangemerkt kon worden 
als veelvuldige recidivisten. Deze bleken zich, evenals 
overigens de honderd recidivisten, voornamelijk met 
vermogensmisdrijven bezig te houden (bijna 50% van 
de door deze groep gepleegde misdrijven), doch zich 
daarbinnen niet verder te specialiseren. (p. 267) 

Tenslotte onderzocht Weschke nog het bestand van, 
door de politie als zodanig aangemerkte, `professionele 
tasjesdieven', omdat met name van dit misdrijf wordt 
aangenomen dat het door specialisten wordt gepleegd. 
Weschke concludeert op basis van de antecedenten 
van 84 `tasjesdieven' dat ruim 12% in hoofdzaak 
tasjesdiefstal pleegt en incidenteel andere misdrijven 
begaat. De overgrote meerderheid specialiseerde zich 
derhalve niet en pleegde naast tasjesdiefstal vele 
andere vormen van diefstal. Van alle door deze groep 
begane misdrijven bestond 400/ uit tasjesdiefstal. Op 
basis van de politieregistratie kon van geen der 
onderzochte personen een bepaalde modus operandi 
warden vastgesteld. (Weschke, 1984, p. 267) Weschke 
concludeert dat specialisatie geen langdurig gedrags-
patroon is dat in nauwe samenhang staat met de 
persoonlijkheid van de dader, doch — voorzover het al 
voorkomt — een tijdelijk vasthouden is aan een 
bepaald gedragspatroon. (p. 268) 

Tenslotte dient een kleinschaliger onderzoek, 
vermeld door Friedrich in het district Hamburg. De 
onderzoeker bekeek het strafrechtelijk verleden van 69 
veelvuldige recidivisten, die jonger zijn dan 21 jaar en 
in het jaar voorafgaand aan het onderzoek voor 
tenminste tien misdrijven bij de politie stonden 
geregistreerd. Overeenkomstig de indeling en de 
bevindingen van Steffen constateert Friedrich dat 
slechts 10% van de onderzochten als Nollperseverane 
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en als 'Perseverant' aangemerkt kan worden. De 
onderzochten houden zich veelal op drie of vier 
delictsvelden (diefstal, geweld, drugs, en dergelijke) 
bezig. 

Ofschoon volgens enkele auteurs (met name 
Walliser, 1984 en 1986; Wehner, 1987) wel degelijk 
sprake is van specialisering, staan momenteel de 
criminalisten in West-Duitsland in meerderheid op 
het standpunt dat de specialiserings-these en de these 
over de gewoonte-vorming in modus operandi in zijn 
algemeenheid verworpen dient te worden. Dit 
standpunt komt overeen met de resultaten van het 
merendeel van de Amerikaanse onderzoeken naar 
specialisering. Des te opmerkelijker is het dat de 
onderzoekers rond het carriere-paradigma, zonder 
voldoende ondersteuning van eigen onderzoeksresul-
taten, zulke stellige uitspraken van het tegendeel 
doen. 

De uitvoering van de politiek van selectieve 
onschadelijkmakirig wordt aanzienlijk bemoeilijkt in 
geval recidivisten geen specialisering vertonen. 
Immers voor een gerichte bestrijding van de criminali-
teit door onschadelijkmaking is het op zijn minst 
noodzakelijk te weten welk type misdrijf men 
voorkomt door een bepaalde verdachte langdurig te 
detineren. 

Epiloog 

Het carriere-paradigma plaatst de criminele 
handelingen van personen in longitudinaal perspectief. 
Dit is op zichzelf zinvol. Het gedrag van mensen is 
immers geen constante en evenmin de resultante van 
onveranderlijke omstandigheden en factoren. Het is 
daarom verstandig ook deviant gedrag procesmatig te 
bestuderen, waarvoor zelfs een begrip is ontwikkeld, 
`deviante carriere'. Longitudinale bestudering van 
deviante loopbanen wordt reeds jaren door veel 
criminologen, van Becker in de Verenigde Staten tot 
Buikhuisen in ons land, gepropageerd. Anders dan bij 
Becker en Buikhuisen het geval is, hebben Blumstein 
c.s. niet in de eerste plaats een theoretisch maar een 
crimineel politiek motief om gedragingen van 
delinquenten longitudinaal te bestuderen. Zij pogen 
door het vergelijken van veel delinquente loopbanen 
regelmatigheden in duur, intensiteit en frequentie van 
misdaden per categorie personen op het spoor te 
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Algemeen 

1 
Benda, B.B. 
Crime, drug abuse, mental 
illness, and homelessness. 
Deviant behavior, 8e jrg., nr. 4, 
1987, blz. 361-375 (USA). 

De auteur deed zijn onderzoek 
onder 345 daklozen in Richmond, 
Virginia aan de hand van de 'drift 
down' theorie. Problemen waar 
daklozen mee te kampen hebben 
zouden volgens deze theorie het 
resultaat zijn van moeilijkheden in 
het verleden of vroegere levenser-
varingen, en niet alleen van het 
dakloos zijn zelf. In het twaalf 
maanden durende onderzoek werd 
elke maand een steekproef 
genomen uit de lijsten van bij een 

tweetal opvangcentra ingeschreven 
personen. De interviewers vroegen 
de respondenten naar hun huidige 
situatie en naar hun ervaringen 
met alcohol, drugs, gevangenis of 
psychiatrische inrichting. De 
auteur maakte gebruik van de 
gestandaardiseerde (-test. De 
resultaten waren over het algemeen 
conform de voorspellingen die de 
bij dit onderzoek gebruikte theorie 
doet. Zo bleek bijvoorbeeld dat bij 
voormalige psychiatrische patien-
ten meer symptomen van psychi-
sche nood te zien waren dan bij 
andere daklozen. Ook zij die 
vroeger in aanraking waren 
geweest met justitie pleegden nu 
meer criminaliteit en dronken 
vaker dan anderen. De auteur pleit 
voor allesomvattende, gecoOrdi-
neerde hulpverlening vanuit centra 
met een voldoende aantal goed 
getrainde professionele hulpverle-
ners. 
Met literatuuropgave. 

2 
Davis, R.C. 
Studying the effects of services 
for victims in crisis. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 520-531 
(USA). 

Om na te gaan hoe effectief 
verschillende slachtoffer-hulpverle-
ningsprogramma's zijn, werden in 
New York 249 slachtoffers van 
verschillende delicten benaderd op 
een van de vier volgende manieren: 
een kwart van hen kreeg hulpver-
lening in de vorm van bemoedigen- 
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de en ondersteunende gesprekken; documentatie gaat verstrekken 
een kwart kreeg hulp in de vorm 	over deze ziekte: het Aids Clearing- 
van `cognitieve herstructurering', 	house. Bij dit centrum worden 
d.w.z. gesprekken om irrationele 	vragen beantwoord en wordt 
denkbeelden over hun slachtoffer- advies gegeven. Verder zullen 
schap tegen te gaan; een kwart 	periodiek Aids-bulletins worden 
kreeg alleen materiele hulpverle- 	uitgebracht. De risico's van Aids 
fling en een kwart kreeg geen hulp in penitentiaire inrichtingen 
en deed alleen aan het interview 	vormen een bijzonder onderwerp 
mee. De slachtoffers werden een 	van aandacht. Sedert oktober 1986 
maand na het delict geinterviewd, zijn in Amerikaanse penitentiaire 
vervolgens op een van bovenge- 	inrichtingen al 1232 met het 
noemde manieren benaderd, en 	Aids-virus besmette gedetineerden 
tenslotte na drie maanden nog- 	onderzocht. Een speciaal punt van 
maals geinterviewd (n=181). De 	discussie binnen het gevangeniswe- 
resultaten laten zien dat alle 	zen is de wenselijkheid om 
slachtoffers in de loop van de 	gedetineerden een verplichte 
maanden minder problemen 	Aids-test af te nemen. In het 
gingen ervaren, maar dat de drie 	algemeen beveelt het National 
manieren van hulpverlening 	Institute of Justice aan om te 
onderling geen verschillende 	voorzien in training en opleiding 
effecten sorteerden. Belangrijker 	voor gedetineerden en personeel 
echter is het feit dat drie manieren binnen de strafrechtspleging en 
van hulpverlening er niet voor -toepassing; specifieke beleidslij-
hebben gezorgd dat de slachtoffers nen te ontwikkelen om de veiligheid 
sneller van hun problemen af van personeel en hen die aan hun 
waren dan de slachtoffers die geen zorg zijn toevertrouwd, te verbete-
hulp hebben gehad. Meer dan 80% ren; voorzorgsmaatregelen uit te 
van de slachtoffers had de deelna- werken voor situaties waarin het 
me aan de twee eerstgenoemde virus kan worden overgedragen. 
programma's na de eerste bijeen- 
komst gestaakt. De auteur sugge- 	4 
reert dat beter onderzocht moet 	Jonge, G. de en R. van Swaaningen 
worden of slachtoffers wel van 	Het moeizame komplot tegen het 
dergelijke hulpverlening gediend 	strafrecht; een verslag van het 
zijn. 	 derde abolitionistische congres. 
Met literatuuropgave. 	 Proces, 67e jrg., nr. 1, januari 

1988, blz. 12-20. 
3 	 In juni 1987 vond in Canada de 
Johnson, B. 	 derde International Conference on 
The National Institute of Justice Penal Abolition plaats. Bijdragen 
announces the NIJ AIDS 	waren aflcomstig vanuit de praktijk 
Clearinghouse, 	 van de hulpverlening aan verdach- 
National Institute of Justice, nr. ten en (ex)gedetineerden en vanuit 
205, september/oktober 1987, 	de wetenschap. De auteurs stellen 
blz. 15-16 (USA). 	 vast dat de belangstellingsvelden 

Aids is een belangrijk probleem 	te zeer uiteen liepen om van een 
geworden voor hen die binnen het zinvolle gedachtenwisseling tussen 
strafrechtelijk bedrijf werkzaam praktijkwerkers en wetenschappers 
zijn. Daarom heeft het Amerikaanse te kunnen spreken. Ook bleek 
National Institute of Justice een 	abolitionisme door de deelnemers 
informatiecentrum in het leven 	vaak heel verschillend te worden 
geroepen dat voorlichting en 	opgevat. Geconcludeerd wordt dat 
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theoretici meer betrokken zouden 
moeten worden bij concrete acties, 
praktijkwerkers gemakkelijker een 
beroep zouden moeten kunnen 
doen op wetenschappelijke 
begeleiding, het abolitionisme 
meer zou moeten aansluiten bij 
andere sociale bewegingen als 
bijvoorbeeld die tegen het racisme 
en dat de strijd tegen de vrijheids-
straf blijvend als een belangrijk 
thema gekoesterd dient te worden. 

5 
Kilpatrick, D.C., e.a. 
Criminal victimization: lifetime 
prevalence, reporting to police, 
psychological impact. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 479-489 
(USA). 

Bij de meeste victimologische 
onderzoeken worden interviews 
afgenomen bij slachtoffers, die het 
delict hebben aangegeven bij de 
politic. Door deze selectie van 
respondenten blijft onduidelijk 
hoe vaak mensen het slachtoffer 
worden van een delict, zonder dat 
het de politie ter ore komt. Uit 
deze studie bij een willekeurige 
selectie van vrouwelijke inwoners 
van Charleston County (South 
Carolina) blijkt 75% van de 
respondenten ooit eens het 
slachtoffer te zijn geworden van 
een delict. In 53% van de gevallen 
betrof het verkrachting. Van alle 
misdrijven werd slechts 41% bij de 
politie aangegeven; inbraak werd 
bijna altijd (82%) aangegeven, 
verkrachting bijna nooit (7%). Dat 
betekent dat de meeste slachtoffers 
van verkrachting niet in aanraking 
komen met hulpverlening, die pas 
wordt aangeboden wanneer het tot 
een strafzaak komt. Aangezien de 
meeste slachtoffers van verkrach-
ting jaren na het delict nog lijden 
aan de psychische gevolgen ervan, 
verdient het aanbeveling om ook 
in vele gevallen waarin de dader 
niet wordt gearresteerd en berecht, 

hulpprogramma's aan te bieden. 
Met literatuuropgave. 

6 
Larigio, A.J. 
Are all victims alike? The 
adverse, generalized, and 
differential impact of crime. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 452-467 

• (USA). 
Tot nu toe zijn er voornamelijk 
victimologische studies gedaan 
naar de psychologische gevolgen 
van seksuele delicten. De gevolgen 
van minder ernstige delicten zijn 
nauwelijks onderzocht. In dit 
artikel worden de psychologische 
en gedragsmatige gevolgen van 
inbraak, diefstal en (niet seksuele) 
mishandeling onderzocht. De 
politie van Detroit leverde de 
adressen van 227 slachtoffers; als 
controlegroep werden 104 wille-
keurig geselecteerde respondenten 
benaderd. De analyse van de 
gegevens laat zien dat slachtoffers 
zich kwetsbaarder en angstiger 
voelen, meer symptomen van 
nervositeit vertonen, en sterker 
van mening zijn dat preventie 
weinig zin heeft. Toch blijkt dat 
slachtoffers meer aan preventie 
doen dan niet-slachtoffers. Er 
bestaan nauwelijks verschillen in 
psychologische en gedragsmatige 
metingen tussen slachtoffers van 
inbraak, diefstal of mishandeling, 
hoewel vooral de slachtoffers van 
mishandeling een negatief beeld 
van politie en justitie hebben. 
Deze studie toont aan dat niet 
alleen slachtoffers van verkrach-
ting, man ook de slachtoffers van 
minder ernstige delicten zorg en 
aandacht nodig hebben. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Mooney, L.A., and S. Brabant 
Deviance, deference, and demea-
nor: birthday cards as ceremonial 
tokens. 



Deviant behavior, 8e jrg., nr. 4, 	eenduidig: slachtoffers van 
1987, blz. 377-388 (USA). 	zedendelicten en andere gewelds- 

De auteurs beschouwen afbeeldin- delicten lijden vaak jarenlang aan 
gen op wenskaarten als een 	angsten. Vrouwen die verkracht 
barometer voor de maatschappelij- zijn ervaren grote psychische 
ke acceptatie van bepaalde typen 	problemen in het dagelijkse leven. 
afwijkend gedrag. Zij wilden 	Ook mannen die het slachtoffer 
inzicht krijgen in de vraag hoeveel zijn geworden van beroving 
en in welke varieteiten deviante 	ervaren grote problemen, vooral 
beelden en boodschappen op deze wanneer ze die problemen niet 
kaarten voorkomen. Ook wilden 	goed kunnen bespreken met 
zij een uitspraak doen over de 	anderen. Voor het strafproces 
relationele status en het geslacht 	betekent dit dat slachtoffers die ter 
van veronderstelde afzenders en 	terechtzitting moeten verschijnen 
ontvangers. Als theoretische 	hun slachtofferschap veelal nog 
orientatie hanteerden zij het 	niet hebben verwerkt. Deelname 
concept 'ceremonial activity' van 	aan het strafproces is voor hen een 
Erving Goffman uit diens theorie 	zware beproeving. Het verdient 
over gedragsregels. Uit de voorraad dan ook aanbeveling om de 
van 14 winkels werd steekproefs- 	slachtoffers zorgvuldig te begelei- 
gewijs een aantal van 535 verjaar- den en voor te lichten over de 
dagskaarten geselecteerd, met 	wijze waarop justitie de betreffende 
daarop onder meer afbeeldingen 	strafzaak behandelt. Deze voorzor- 
van fysieke deviantie (bijv. 	gen dienen niet alleen genomen te 
doofheid, corpulentie) en gedrags- worden bij slachtoffers, maar ook 
deviantie (bijv. alcohol, drugs, 	bij de nabestaanden van omgeko- 
geweld, gokken, geestesziekte, 	men slachtoffers. 
ontrouw). Van de kaarten bleek 	Met literatuuropgave. 
16% deviant te zijn, met hierop 
meestal een verwijzing naar of 	9 
afbeelding van seksueel gedrag en 	Skogan, W.G. and M.A. Wycoff 
alcoholgebruik, vaak met humoris- 	Some unexpected effects of a 
tische ondertoon. Waar het 	police service for victims. 
geslacht van de ontvanger identifi- 	Crime and delinquency, 33e jrg., 
ceerbaar was, waren de deviante 	nr. 4, oktober 1987, blz. 490-501 
kaarten vaker bedoeld voor 	(USA). 
mannen dan voor vrouwen. 	In hoeverre heeft een hulpverle- 
Met literatuuropgave. 	 ningsprogramma voor slachtoffers 

de beoogde effecten? Om dit te 
8 	 onderzoeken werd een veld-expe- 
Resick, P.A. 	 riment uitgevoerd in Houston. 
Psychological effect of victimiza- Slachtoffers van een delict werden 
tion: implications for the criminal door de politie telefonisch 
justice system. 	 benaderd. Zij werden voorgelicht 
Crime and delinquency, 33e jrg., over de justitiele activiteiten 
nr. 4, oktober 1987, blz. 468-478 betreffende de afhandeling van de 
(USA). 	 zaak, over mogelijkheden van 

In dit overzichtsartikel bespreekt 	hulpverlening in de buurt, en over 
de auteur een aantal studies naar 	preventieve maatregelen. Een 
de psychologische gevolgen van 	controlegroep van slachtoffers 
het feit dat men het slachtoffer is 	werd niet benaderd. Ter evaluatie 
geworden van een delict. De 	van het programma werden 
onderzoeksbevindingen zijn 	vervolgens beide groepen slacht- 
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offers thuis geInterviewd. Geheel 
tegen de verwachting in blijkt dat 
het programma geen of zelfs 
negatieve effecten heeft gehad: 
slachtoffers die met het hulpverle-
ningsprogramma benaderd waren, 
hadden meer angstgevoelens en 
problemen dan de controlegroep. 
Dit onbedoelde effect bleek vooral 
op te treden bij slachtoffers die 
Spaans of een Aziatische taal 
spraken. De auteurs suggereren 
dat taalbarrieres verantwoordelijk 
zijn voor de geobserveerde 
effecten. 
Met literatuuropgave. 

10 
Wormhoudt, R.H. 
Culturele achtergronden en 
(rechts-)hulpverlening; enige 
knelpunten. 
Proces, 67e jrg., nr. I, januari 
1988, blz. I-11. 

Een deel van door allochtonen 
gepleegde delicten, zoals bijvoor-
beeld eer- of bloedwraak, kinder-
ontvoering en mishandeling 
binnen het gezin, heeft direct te 
maken met bun culturele achter-
grond. Op het niveau van zowel 
opsporing en vervolging als 
berechting en (rechts-)hulpverle-
ning door de verdediging en 
reclassering doen zich knelpunten 
voor ten aanzien van de onderken-
ning van 'culturele relevantia'. 
Soms wordt er in het geheel geen 
aandacht aan geschonken, hegeen 
te betreuren is waar het door 
culturele factoren ingegeven 
strafbare feiten betreft. Wormhoudt 
ziet vooral voor advocatuur en 
reclassering taken en mogelijkhe-
den om de positie van de allochtoon 
in het strafrecht te verbeteren en 
noemt een aantal concrete 
voorbeelden. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtsple-
ging 

11 
Anjewierden, 0. en J.M.A. van 
Otteveld 
Te weinig aandacht voor het 
rapport van de werkgroep De 
Beaufort. 
Proces, 67e jrg., nr. 2, februari 
1988, blz. 33-43. 

Het in verschillende rapporten als 
belangwekkend aangekondigde 
onderzoek over 'opsporings-, 
vervolgings- en strafvorderingsbe-
leid inzake opiumwetdelicten' van 
de werkgroep onder leiding van 
De Beaufort is in juni 1987 
gereedgekomen. De auteurs 
menen aan te tonen dat het op 
politieke gronden genegeerd 
wordt. Het lijkt crop dat Nederland, 
wellicht onder druk van het 
Akkoord van Schengen, haar 
drugsbeleid in repressieve zin gaat 
veranderen. Dit onder meer tegen 
de conclusies van het rapport in. 
De werkgroep stelt voor de 
huidige richtlijnen naar de (tot 
voor kort?) vigerende praktijk te 
actualiseren en te verfijnen. 
Bepleit wordt nogmaals een 
bestuurlijke, projectmatige 
aanpak, waarvoor de basis in het 
driehoeksoverleg moet worden 
gelegd, waarbij ook dan de 
opiumwet niet als eerste of enige 
grondslag voor optreden moet 
worden gekozen. De drugsproble-
matiek moet als een 'gewoon' 
maatschappelijk probleem worden 
beschouwd en aangepakt. 
Met literatuuropgave. 
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12 
Anson, R.H. 
An examination of an intensive 
probation for alcohol offenders. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1987, blz. 271-283. 

Diverse soorten delinquenten 



worden in toenemende mate 
verwezen naar diversie-program-
ma's die hun plaats hebben in de 
gemeenschap ('community-based') 
in plaats van te worden opgenomen 
in een overheidsvoorziening. Er is 
weinig onderzoek verricht naar 
reclasseringsprojecten ('proba-
tion') die in de gemeenschap 
plaatsvinden en nog minder naar 
de zogenaamde intensieve reclasse-
ringsprojecten (intensive proba-
tion programs') die gericht zijn op 
de aanpak van alcoholmisbruik. In 
dit artikel wordt ingegaan op de 
resultaten van een longitudinaal 
onderzoek onder 71 delinquenten 
die aan het CAP (Criminal 
Alcoholic Program) in de staat 
Georgia hebben deelgenomen. 
Hun delictgegevens over de 
periode van twee jaar voor en twee 
jaar na de deelname aan CAP 
werden vergeleken. Er bleek 
sprake te zijn van een significante 
reductie van crimineel gedrag in 
het algemeen en vooral van 
verkeersdelicten en alcoholgerela-
teerde delicten. Jongere deelnemers 
profiteerden meer van het program-
ma dan oudere. 
Met literatuuropgave. 

13 
Braithwaite, J., B. Fisse and G. 
Geis 
Covert facilitation and crime: 
restoring balance to the entrap- 	14 

ondermijning van vertrouwen, 
omdat er voor de bestrijding van 
white-collar criminaliteit vaak 
geen andere effectieve middelen 
zijn en het de rechtsongelijkheid 
tussen mensen met en zonder 
macht op kan heffen. Misdrijven 
van de upperclass zijn vaak 
onzichtbaar voor het slachtoffer of 
deze is niet in staat om een 
aanklacht in te dienen. De 
bovenlaag behoort te handelen 
volgens het principe van 'noblesse 
oblige'. Zij heeft meer macht en 
kan zich beter verweren, zodat het 
redelijk is om hen bij falen 
strenger aan te pakken. De 
toepassing van 'covert facilitation' 
moet volgens de auteur echter wel 
zorgvuldig gebeuren. Er moet 
sprake zijn van een redelijk 
vermoeden van schuld en elk geval 
moet door justitie goedgekeurd 
worden. Aileen bij zeer ernstige 
delicten met een slachtoffer mag 
de methode uitgevoerd worden. 
Derden mogen er geen schade van 
ondervinden. Goede richtlijnen en 
een strenge controle zijn noodza-
kelijk. Als voorbeelden van 
geschikte zaken noemt de auteur 
o.a. omkoping, fraude, knoeien 
met produkten, overtreden van 
bouwvoorschriften en milieumis-
drijven. 
Met literatuuropgave. 

ment debate. 	 Frankena, H., en J. Rademaker 
Journal of social issues, 43e jrg., 	Informatieverstrekking tussen 

nr. 3,1987, blz. 5-41 (USA). 	OM en KNVB. 
De toepassing van 'covert facilita- 	Nederlands juristenblad, 63e 
tion', het bewust uitlokken van 	jrg., nr.1, januari 1988, blz. 2-7. 
crimineel gedrag om bewijzen voor De doelstelling van het experiment 
een misdrijf te verzamelen, die op informatieverstrekking OM-KNVB 
ande,re wijze moeilijk te verkrijgen is om het mogelijk te maken 
zijn, ontmoette geen kritiek zolang bepaalde personen langs civielrech-
het blue-collar criminaliteit betrof, telijke weg van de toegang tot de 
maar wel zodra het om white-collar stadions uit te sluiten. Naast de 
criminaliteit ging. De auteur acht 	privacy-aspecten van het experi- 
het gebruik van de methode wel 	ment komen in het artikel ook de 
geoorloofd, ondanks risico's als 	strafvorderlijke aspecten van de 
aantasting van de privacy en 	informatieverstrekking aan bod. 
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De auteurs menen dat Cr gesproken 
kan worden van ontduiking van de 
Wet op de justitiele documentatie. 
De privacy-bescherming wordt 
door het beheersreglement van de 
KNVB niet optimaal gewaarborgd. 
De Wet Persoonsregistratie staat 
de gegevensverstrekking niet toe. 
Flet experiment is in strijd met art. 
10 GW. De circulaire van de 
minister van Justitie kan niet als 
'law' in de zin van art. 8 van het 
Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens beschouwd 
worden en het experiment is in het 
licht van dit artikel niet toelaatbaar. 
Er kan niet gesproken worden van 
een inhoudelijke scheiding van de 
verantwoordelijkheden van OM 
(verstrekking) en KNVB (uitslui-
ting). Tegen de klachtprocedure 
kunnen vele juridische en techni-
sche bezwaren aangevoerd 
worden. Redenerend vanuit art. 6 
EVRM stellen de auteurs dat in 
het experiment gekozen is voor het 
opzij schuiven van het Wetboek 
van Strafvordering ten detrimente 
van de verdachte, waardoor hij 
wordt afgehouden van zijn recht 
op een eerlijk proces. 
Met literatuuropgave. 

15 
Maher, R.J. and H.E. Dufour 
Experimenting with community 
vice: a punitive alternative to 
imprisonment. 
Federal probation, 51e jrg., nr. 
3, september 1987, blz. 22-27 
(USA). 

Gedurende de afgelopen twee 
decennia is binnen het Amerikaan-
se strafrecht vamp geexperimen-
teerd met dienstverlening als 
alternatieve sanctie voor de 
vrijheidsstraf. Aan het opleggen 
van gevangenisstraf zijn duidelijke 
bezwaren verbonden. De auteurs 
menen dat een ruimere toepassing 
van dienstverlening als alternatief 
voor de vrijheidsstraf deze 
bezwaren kan ondervangen. 

106 	Justitiale Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988 

Dienstverlening draagt bij aan de 
resocialisatie van delinquenten, 
voorziet in genoegdoening ten 
opzichte van de samenleving, en 
wordt als straf ervaren. Meer 
gedetailleerd wordt door de 
auteurs ingegaan op de positieve 
ervaringen die zijn opgedaan met 
twee werkprogramma's die in 1985 
in Noord-Georgia zijn gestart. Het 
eerste programma betrof de 
restauratie van een historisch 
monument. Bij het tweede pro-
gramma ging het om de inzet van 
delinquenten op een centrum voor 
patienten met hersenbeschadiging. 
De duur van de dienstverlening 
was opvallend lang: maximaal 
zelfs 18 maanden gedurende 40 
uur per week. Doordat dienstver-
!ening zo langdurig blijkt te 
kunnen warden toegepast, kan het 
qua strafkarakter concurreren met 
vrijheidsstraf. 
Met literatuuropgave. 

16 
McGuire, S. 
Victims • rights laws in Illinois: 
two decades of progress. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 532-540 
(USA). 

In de afgelopen jaren is er op 
juridisch gebied veel gedaan aan 
het behartigen van de belangen 
van slachtoffers. Dit artikel geeft 
een overzicht van de vorderingen 
op dit gebied in Illinois. De 
juridische benadering behelst 
regelingen, onder andere ter 
bescherming tegen intimidatie bij 
het afleggen van een getuigenis, ter 
vergoeding van geleden schade, ter 
bescherming van de privacy van 
slachtoffers van verkrachting. Oak 
zijn er regelingen am de magistra-
tuur voor te lichten over het Iced 
van het slachtoffer, en om de 
slachtoffers voor te lichten over de 
voortgang in de strafzaak. Tenslotte 
beschrijft de auteur een nieuwe 
ontwikkeling, die minder juridisch 



van aard is, maar die erop gericht 
is het slachtoffer zelf tot een 
vergelijk te laten komen met de 
dader. Beide partijen worden 
onder deskundige begeleiding in 
contact met elkaar gebracht. . 
Wanneer men tot een bevredigende 
schadevergoedingsregeling kan 
komen, kan een justitiele afdoening 
van de zaak achterwege blijven. 
Tot nu toe blijven experimenten 
met deze alternatieve manier van 
afdoening beperkt tot vermogens-
delicten, maar wellicht zijn meer 
soorten delicten geschikt voor een 
dergelijke benadering. 

17 
Ruiter, L. de en M. Soldaat 
Het voor en tegen van snelrecht. 
Proces, 67e jrg., nr. 1, januari 
1988, blz. 21-26. 

Snelrecht is geen vastomlijnd 
juridisch begrip. Momenteel ligt 
de grens bij de bewaringstermijn: 
berechting binnen tien tot veertien 
dagen. Snelrecht wordt door het 
OM toegepast om de openbare 
orde te handhaven of te herstellen 
met als doel generale preventie, 
het dempen van maatschappelijke 
onrustgevoelens en het bereiken 
van gezagshandhaving en een 
afschrikkende werking. Snelrecht 
brengt voor de verdachte nadelen 
met zich mee, zoals bijvoorbeeld 
korte tijd voor de voorbereiding 
van de verdediging, hetgeen bij 
openbare orde-delicten extra 
nijpend is. De auteurs achten deze 
nadelen in die gevallen groter dan 
de verwachte voordelen van 
snelrecht. Bij andere delicten 
vinden zij snelrecht niet bezwaar-
lijk, mede doordat verkorting van 
het voorarrest dan wel mogelijk is. 
Concluderend wordt gesteld dat 
de supersnelle berechting van art. 
370 lid 2 Sv. waarschijnlijk in strijd 
is met art. 6 lid 3, sub 2 van het 
Europees Verdrag, waarin is 
vastgelegd dat de verdachte 

voldoende tijd en faciliteiten moet 
krijgen om de verdediging voor te 
bereiden. Snelrecht binnen de 
bewaringstermijn van twaalf dagen 
voldoet wel aan de in dat verdrag 
gestelde minimumeisen. 

18 
Viano, E. 
Victim's rights and the constituti-
on: reflections on a bicentennial. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 438-451 
(USA). 

De toegenomen aandacht voor de 
belangen van slachtoffers staat 
niet op zichzelf, maar maakt deel 
uit van twee maatschappelijke 
ontwikkelingen. In de eerste plaats 
zijn verschillende maatschappelijke 
groeperingen zich aan het emanci-
peren (vrouwen, kleurlingen, 
bejaarden, gescheiden moeders, 
werknemers enz.). De emancipatie 
van slachtoffers van delicten kan 
ook in dit licht worden gezien. In 
de tweede plaats is er zowel uit 
conservatieve als uit progressieve 
kringen kritiek hoorbaar op het 
justitieel systeem: conservatieven 
zien de criminaliteitscijfers stijgen 
en schrijven dit voor een belangrijk 
deel toe aan de bejegening van 
daders, die onevenredig mild zou 
zijn in verhouding tot het leed van 
de slachtoffers. Progressieven 
benadrukken vooral de achterstel-
ling van slachtoffers in de aandacht 
die ze krijgen van de overheid. De 
auteur bespreekt vervolgens een 
aantal voorstellen tot wijzigingen 
in het strafprocesrecht, om de 
balans tussen de belangen van 
daders en slachtoffers meer in 
evenwicht te krijgen. Daarbij 
waarschuwt hij tegen een al te 
grote nadruk op de rechten van 
slachtoffers. Oplossingen zouden 
niet zozeer gezocht moeten 
worden in een juridische strijd 
tussen belangenbehartigers van 
daders en van slachtoffers, maar 
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veeleer in een gezamenlijke 
inspanning om de betrokkenen tot 
een vergelijk te laten komen. 

Criminologie 

19 
Akers, R.L., e.a. 
Fear of Crime and victimization 
among the elderly in different 
types of communities. 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 487-506 
(USA). 

De onderzoekers gingen na hoe de 
leefomstandigheden van ouderen 
verband houden met victimisatie 
en angst voor criminaliteit bij deze 
groep. In totaal werden 1410 
mensen ouder dan 60 jaar genter-
viewd die in vier verschillende 
woonomgevingen leefden: een 
leeftijds-homogene samenleving 
(een 'dorp' alleen voor ouderen), 
een samenleving met hoofdzakelijk 
ouderen, een leeftijds-homogene 
gemeenschap in een overigens 
heterogeen woongebied en een 
leeftijds-homogene samenleving in 
een woongebied met meer van 
dergelijke groepen. In elk van de 
vier groepen was de victimisatie in 
de voorafgaande twaalf maanden 
laag (varierend van 1,4 tot 7,7%), 
evenals de angst voor criminaliteit 
(zeer angstig: 2,3 tot 9,4%). Er 
bleek een duidelijk verband tussen 
victimisatie en woonomgeving: in 
de meest leeftijds-homogene groep 
werd het laagste percentage 
slachtoffer van criminaliteit 
gevonden, in de meest heterogene 
groep het hoogste percentage. Het 
verband tussen de leefomgeving 
en angst om slachtoffer te worden 
was minder duidelijk: uit een 
reeks regressie-analyses kwam 
naar voren dat bier niet de 
leefomgeving op zich, maar meer 
de sekse, het opleidingsniveau en 
de gezondheidstoestand als 
verklarende variabelen moeten 

worden aangemerkt. De auteurs 
achten het mogelijk dat ook nog 
andere omstandigheden van 
invloed zijn op de angst, zoals de 
toegankelijkheid van de gemeen-
schap, politiebescherming en de 
woonomgeving veer de huidige. 
Met literatuuropgave. 

108 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 4,1988 

20 
Brownfield, D.H. 
A reassessment of cultural 
deviance theory: the use of 
underclass measures. 
Deviant behavior, 8e jrg., nr. 4, 
1987, blz. 343-359 (USA). 

In de zogeheten culturele deviantie 
theorieen wordt een sterke nadruk 
gelegd op de invloed van subcul-
turen op het ontstaan van delin-
quentie. Bekend is de 'lower class 
culture' these van Walter Miller. 
Het vermijden van moeilijkheden 
met de politie is volgens hem voor 
mensen uit deze strata een 
belangrijke barriere voor criminele 
activiteiten. In deze subcultuur 
zou ook, anders dan in de midden-
klasse, sterk worden gelet op de 
mogelijkheden om anderen te 
gebruiken. longens uit deze 
sociale klasse zouden ertoe neigen 
vrijheid en onafhankelijkheid te 
tonen door stoer gedrag, wat hen 
ontvankelijk maakt voor wetsover-
treding. Ook is Miller van mening 
dat deze jongeren zich kenmerken 
door een fatalistische levenshou-
ding. Om deze theoretische noties 
te toetsen benut de auteur de 
gegevens van de Richmond Youth 
Study uit 1969. I I% (n =158) van 
de respondenten (alien jongens) 
vermeldde dat in hun gezin een 
beroep werd gedaan op de sociale 
voorzieningen en 16% (n =235) 
rapponeerde dat bun vader 
werkloos was. De auteur maakte 
gebruik van de self-report delin-
quentie schaal van Hirschi en 
hierarchische log-lineaire model-
len. Hij concludeert dat de 
resultaten van zijn onderzoek voor 



het grootste deel consistent zijn 
met de theorie van Miller. Ook 
acht hij ze meer in overeenstem-
ming met noties m.b.t. socialisatie 
zoals die geformuleerd zijn in de 
sociale controle-theorieen dan die 
in de culturele deviantie-theorieen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Fagan, J., E.S. Piper and Y. 
Cheng 
Contributions of victimization to 
delinquency in inner cities. 
The journal of criminal law and 
criminology, 78e jrg., nr. 3, 
herfst 1987, blz. 586-609 (USA). 

De auteurs proberen een antwoord 
te vinden op de vraag op welke 
wijze en onder welke omstandighe-
den victimisatie tot delinquentie 
leidt. Elementen uit sommige 
criminologische theorieen, zoals 
de leer-theorie en de controle-the-
orie, ondersteunen het idee dat 
iemand die zelf slachtoffer wordt 
van criminaliteit gemotiveerd kan 
raken tot delinquentie. Het 
onderzoek werd uitgevoerd onder 
scholieren (n=666) uit New York, 
Dallas, Miami en Chicago. 
Informatie over victimisatie en 
wetsovertreding werd verkregen 
via de self-report methode. Enkele 
leer-theoretische en controle-theo-
retische variabelen werden 
gemeten via schaaltechnieken. De ,  
veronderstelde samenhang tussen 
victimisatie en delinquentie kon 
over het algemeen bevestigd 
worden, hoewel de richting van 
deze samenhang niet duidelijk 
werd. Wel bleek dat gewelddadige 
victimisatie meer samenhangt met 
gewelddadige dan met andere 
delinquentie. Ook kwam naar 
voren dat victimisatie en crimineel 
gedrag het resultaat kunnen zijn 
van verschillende processen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Fagan, J. and S. Wexler 
Family origins of violent delin-
quents. 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 643-669 
(USA). 

De gedachte dat gezinnen waarin 
veel geweld voorkomt gewelddadi-
ge kinderen opleveren, is algemeen 
aanvaard. De auteurs wilden door 
eigen onderzoek dit verband nader 
proberen te specificeren, met de 
nadruk op de relatieve bijdrage 
van gezinsinvloeden en invloeden 
uit de wijdere omgeving. Zij 
interviewden alle ernstige gewelds-
delinquenten (n =99) die geduren-
de een periode van twee jaar in 
vier grote steden werden veroor-
deeld. Ook interviewden zij de 
moeders en ontleenden zij informa-
tie aan eerder uitgebrachte 
rapporten van de kinderbescher-
ming en jeugdgerechten. De 
onderzoeksgroep was gemiddeld 
16,3 jaar oud. Alle geInterviewden 
hadden op dat moment al een hele 
reeks gewelds- en andere delicten 
op hun naam staan, de meesten 
waren zwart of Spaanstalig. De 
gezinnen waren wat sociaal-econo-
mische status betreft redelijk 
representatief voor alle gezinnen 
in de grote steden van de V.S. De 
resultaten van een stapsgewijze 
regressie-analyse doen vermoeden 
dat de rol van het gezin ter 
verklaring van jeugdcriminaliteit 
over het algemeen wordt overschat. 
Van de gezinsgegevens hielden er 
slechts een paar, maar dan wel 
sterk, verband met de ernst en het 
soort criminaliteit van de kinderen. 
Ondanks ervaringen in de vroege 
jeugd blijken vooral invloeden van 
buiten het ouderlijk milieu van 
belang, zoals de school en delin-
quente vrienden. Het gezin is 
slechts een factor in een in 
meerdere opzichten criminaliteit 
bevorderende omgeving. De 
auteurs concluderen uit hun 
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resultaten dat een combinatie van 
controle- en sociale leer-theorieen 
een verklaring kan geven voor 
criminaliteit van kinderen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Fiqia, N.A., e.a. 
Personality differences between 
sex and violent offenders. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1987, blz. 211-226. 

Twee groepen gedetineerden, 37 
agressieve delinquenten en 32 
seksuele delinquenten, zijn 
vergeleken op een aantal persoon-
lijkheidsaspecten, hun delict-
geschiedenis en gezinsachtergrond. 
Over het algemeen bleken de 
seksuele delinquenten sociaal 
angstiger, minder agressief en 
banger voor negatieve waardering. 
Ook vertoonden zij meer indirecte 
vijandigheid dan de agressieve 
delinquent. Uit een multiple 
regressie-analyse kwamen totale 
vijandigheid, angst voor negatieve 
kritiek en gebrek aan sociale 
vaardigheden naar voren als de 
beste voorspellers van agressieve 
delicten. Voor seksuele delicten 
werden geen voorspellende 
factoren gevonden. Bij de bespre-
king van de resultaten wordt 
uftvoerig ingegaan op de overeen-
komsten en verschillen tussen 
beide groepen en de mogelijke 
verbanden tussen vijandigheid, 
zelf-bewustheid en crimineel 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

24 	. 

Franke, H. 
Dostojevski, vallende stenen en 
geeriminaliseerde alternatieven. 
Zwanenburg, M.A. 
De via/lip van Pontius Pilatus. 
Tftdschrift voor criminologie, 
29e jrg., nr. 6, november/decem- 

I 10 	Justitiole Verkenningen, jrg. 14, nr. 4, 1988 

ber 1987, blz. 185-209 en 
209-214. 

Bij veel criminologisch onderzoek 
houdt men te weinig rekening met 
de complexiteit van misdaad als 
een sociaal verschijnsel en spelen 
morele waardeoordelen een rol. 
Men gaat vaak uit van een 
natuurwetenschappelijke benade-
ring en tracht wetmatigheden in 
het sociale leven te ontdekken, 
maar komt vaak niet verder dan 
het vaststellen van cijfermatige 
verbanden met dikwijls als 
voornaamste doel het rechtvaardi-
gen van een bepaald justitieel 
beleid. Volgens de auteur heeft de 
criminologie slechts beperkte 
mogelijkheden en moet onderzoek 
gedaan worden door zo afstandelijk 
mogelijke bestudering van de 
historische ontwikkelingen in de 
criminaliteit en de aticeurende 
sociale reacties daarop. Morele 
oordeelsvorming moadaarbij 
vermeden worden door het 
hanteren van waardevrije begrip-
pen als gecriminaliseerd i.p.v. 
crimineel gedrag. Als voorbeeld 
noemt de auteur de bestudering 
van de sinds 1950 sterk gestegen 
diefstal met braak, wat men in 
verband kan brengen met sociale 
veranderingen als welvaart, 
werkloosheid, individualisering, 
veralgemenisering van de misdaad 
ed. Zwanenburg corrigeert in zijn 
reactie op het artikel van Franke 
een aantal onjuiste citaten en wijst 
op de waarde van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek. Z. bekriti-
seert bovendien F.'s opvatting 
over de beperkte mogelijkheden 
van criminologisch onderzoek 
door te wijzen op de betekenis van 
de vele bijdragen daarvan in de 
laatste decennia. 

25 
Gibbons, D.C. and A. Jolin 
Age patterns in criminal involve-
ment. 
International journal of offender 



therapy and comparative 	moet zij volgens de auteur voorals- 
ceiminology, 3 1 e jrg., nr. 3, 	nog met voorzichtigheid worden 
;987, blz. 237-260. 	 toegepast. Globaal leidt hij uit 

Er is meer onderzoek gedaan naar verrichte onderzoeken de volgende 
leeftijdspatronen en criminaliteit 	resultaten at'. Wanneer de GG I in 
onder relatief jeugdige delinquen- de vrije samenleving wordt 
ten dan onder mensen die hun 	toegepast, biedt deze een goed, en 
criminele carriere op latere leeftijd goedkoop, alternatief voor 
beginnen of beeindigen. In het 	gevangenisstraf. GGI in het kader 
laatste geval (beeindiging van 	van een voorwaardelijke veroorde- 
criminaliteit op latere leeftijd) 	ling kan gunstige resultaten 
wordt wet gesproken van een 	opleveren op de lange termijn, 
rijpingseffect (maturational 	misschien vanwege de hoge mate 
reform'). Op basis van de resultaten van toezicht die eraan is verbonden. 
van een onderzoek onder negentien Er zijn geen duidelijke aanwijzin- 
ex-delinquenten (35-59 jaar) en 	gen dat de methode positieve 
dertig delinquenten (35-61 jaar), 	effecten heeft wanneer zij wordt 
alsmede een literatuurstudie, 	toegepast op scholen. Soms heeft 
wordt geconcludeerd dat rijping 	het zelfs een onbedoelde negatieve 
bij het op latere leeftijd stoppen 	werking. Vooral deze aanpak zou 
met crimineel gedrag waarschijnlijk nauwkeuriger moeten worden 
inderdaad een rol speelt. Stoppen bestudeerd, m.n. hoe op scholen 
of doorgaan hiermee wordt echter de groepssamenstelling en het 
ook beinvloed door de (sociale) 	groepsproces de uitkomst bepalen. 
loop van omstandigheden. Meer 	De programma's op scholen 
onderzoek op dit terrein is 	werden echter niet alleen opgezet 
gewenst. 	 om de criminaliteit van individuen 
Met literatuuropgave. 	 te reduceren, maar ook om de 

massale onlust en ordeverstoringen 
26 	 terug te dringen. In dat laatste 
Gottfredson, C.D. 	 opzicht lijken de programma's wel 
Peer group interventions to 	succes te boeken. 
reduce the risk of delinquent 	Met literatuuropgave. 
behavior: a selective review and a 
new evaluation. 	 27 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 	Gottfredson, M. and T. Hirschi 

augustus 1987, blz. 715-740 	The methodological adequacy of 
(USA). 	 longitudinal research on crime. 

De resultaten van een aantal 	Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
programma's om te intervenieren 	augustus 1987, blz. 581-614 
i.g.v. criminaliteit worden op een 	(USA). 
rijtje gezet. Bij elk van de program- Veel gehoorde argumenten voor 
ma's werd gebruik gemaakt van de longitudinaal onderzoek binnen 
geleide groepsinteractie (GGI). De de criminologie snijden volgens de 
eerste constatering is dat de opzet auteurs geen hout. Een van de 
van allerlei programma's wet 	belangrijkste, nl. dat dit soort 
uitvoerig wordt beschreven, maar onderzoek beter in staat stelt 
dat er weinig, en weinig betrouw- causale verbanden aan te tonen, 
baar, onderzoek naar de resultaten wordt bijvoorbeeld volgens hen 
wordt verricht. Over het algemeen niet gestaafd door de praktijk. In 
wordt de methode gepropageerd, andere wetenschappen is men er 
maar bij gebrek aan een deugdelijk inmiddels allang van overtuigd dat 
bewijs van positieve resultaten 	longitudinaal onderzoek voor 
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sommige onderzoeksvragen wel 
noodzakelijk of wenselijk is, maar 
voor andere niet. Door het sterke 
streven naar longitudinaal onder-
zoek wordt naar het idee van de 
auteurs de criminologie een 
verkeerde richting ingestuurd en 
de aandacht teveel afgeleid van 
beleidsrelevante en methodolo-
gisch belangrijke vraagstukken. 
Daarbij komt dat longitudinaal 
onderzoek zeer duur is. Wat 
betreft de opbrengst blijken 
longitudinale onderzoeken 
voornamelijk de resultaten van 
cross-sectioned l onderzoek te 
bevestigen en weinig nieuwe 
inzichten op te leveren. De auteurs 
menen dat zorgvuldig opgezet 
cross-sectioneel onderzoek dan 
ook minstens even nuttig is. 
Met literatuuropgave. 

28 
Hankoff, LO. 
The earliest memories of crimi-
nals. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1987, blz. 195-201. 

Voor een beter begrip van de 
huidige situatie van delinquenten 
zou het achterhalen van de 
vroegste jeugdherinneringen in 
diagnostisch opzicht van betekenis 
kunnen zijn. In het onderzoek 
waarvan Hankoff verslag doet, 
werden de vroegste jeugdherinne-
ringen van 32 mannelijke delin-
quenten (de onderzoeksgroep) 
vergeleken met die van 50 niet-
delinquente mannen (de vergelij-
kingsgroep). De mannen in de 
onderzoeksgroep noemen relatief 
vaker onprettige en dramatische 
herinneringen, veelal met van 
streek brengende of agressieve 
inhoud. Vaak betreft het gebeurte-
nissen die in iedere kindertijd 
zullen voorkomen, maar de 
onderzoeksgroep lijkt zich deze 
gebeurtenissen vaker te herinneren. 

29 
Hoeven, E. van der 
Maatschappelifke bindingen van 
jongeren en 'reel voorkomende 
criminaliteit': het bereik van de 
sociale-controletheorie. 
Tijdschrift voor criminologie, 
29e jrg., nr. 6, november/decem-
ber 1987, blz. 215-243. 

Volgens de sociale controle-theorie 
(Hirschi, 1969) hebben jongeren 
met een inadequate binding met 
de maatschappij (gezin, school, 
werk en recreatie) meer kans om 
delicten te plegen. Deze theorie 
wordt als basis gebruikt bij het 
huidige criminaliteitsbeleid. De 
theorie claimt een algemeen bereik 
te hebben voor de meest voorko-
mende delicten, ongeacht verschil-
len in sociale klasse, leeftijd, sekse, 
woonplaats ed. Uit recent 
onderzoek blijkt volgens de auteur 
dat de theorie tot op zekere hoogte 
wel bruikbaar is, maar dat haar 
verklaringskracht een aantal 
theoretische en empirische 
beperkingen heeft. De theorie is 
meer beschrijvend dan verklarend; 
het verband tussen binding en 
criminaliteit wordt ongedifferenti-
eerd voorgesteld; de factor 
motivatie wordt buiten beschou-
wing gelaten en de operationalise-
ring van de bindingselementen is 
niet eenduidig. De remmende 
invloed van bindingen kan 
varieren naar type delict en 
gemeenschap (i.v.m. structurele en 
culturele verschillen); naar leeftijd 
en omvang van criminaliteit 
(sterke stijging tussen 12 en 20 
jaar, sterke daling tussen 20 en 25 
jaar en lichte daling boven 25 
jaar), en naar hoeveelheid delin-
quentie (een groot deel van de 
delicten wordt gepleegd door een 
kleine groep `veel-plegers'). De 
auteur is van mening, dat de 
verklaringskracht van de theorie 
vergroot kan worden door bij elk 
onderzoek nuanceringen aan te 
brengen, verschillende theorieen te 
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integreren en andere sociale 
wetenschappen een ondersteunen-
de functie te laten vervullen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Loftin, C. e.a. 
An attribute approach to relation-
ships between offenders and 
victims in homicide. 
The journal of criminal law and 
criminology, 78e jrg., nr. 2, 
zomer 1987, blz. 259-271 (USA). 

De relatie tussen slachtoffer en 
dader is een belangrijke variabele 
in onderzoeken naar tegen 
personen gericht geweld, omdat 
het de gebeurtenissen in een 
sociale context plaatst. Ook blijkt 
dat morele en wettelijke reacties 
op geweld in hoge mate bepaald 
worden door de sociale rol van 
slachtoffer en dader. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van een 
proefonderzoek naar de bruikbaar-
heid van een coderingsinstrument 
dat de betrouwbaarheid en 
validiteit van de slachtoffer-dader-
classificaties vergroot. Nevenvoor-
deel zou ook zijn het vergroten 
van de mogelijkheden van de 
onderzoeker om betrouwbaar-
heidsproblemen op te sporen. 
Getracht is om tegemoet te komen 
aan drie bezwaren in de huidige 
praktijk: het gebrek aan gestan-
daardiseerde classificatieschema's, 
het feit dat vele schema's overlap-
pende categorieen kennen en de 
vage en onvolledige definities in 
de schema's. In de gepresenteerde 
opzet wordt uitgegaan van de 
volgende uitgangspunten: enkel-
voudige beslissingen zijn betrouw-
baarder dan complexe, de compu-
ter kan worden ingeschakeld voor 
de definitieve classificatie, coderin-
gen zijn betrouwbaarder naarmate 
de criteria beter te observeren en 
nauw omschreven zijn. 
Met literatuuropgave. 

31 
Matsueda, R.L. and K. Heimer 
Race, family structure, and 
delinquency: a test of differential 
association and social control 
theories. 
American sociological review, 
52e jrg., nr. 6, december 1987, 
blz. 826-840 (USA). 

Hoe komt het dat kinderen van 
gescheiden ouders meer delinquent 
gedrag vertonen dan kinderen uit 
volledige gezinnen? Komt dat, 
omdat deze kinderen buitenshuis 
vertier zoeken en in aanraking 
komen met delinquente andere 
jongeren, zoals uit de differentiele 
associatie-theorie van Sutherland 
is af te leiden, of komt dat omdat 
deze kinderen minder remmingen 
op het sociale en relationele vlak 
ervaren (ze hebben nu eenmaal 
minder te verliezen dan kinderen 
uit volledige gezinnen), zoals uit 
de sociale controle-theorie van 
Hirschi is af te leiden? Deze studie 
analyseert de gegevens van 1001 
blanke en 1588 niet-blanke 
jongeren uit het Richmond Youth 
Project in Californie in 1965. De 
gegevens ondersteunen de differen-
tiele associatie-theorie: kinderen 
van gescheiden ouders staan 
minder onder supervisie van de 
ouders, gaan meer de straat op, 
komen meer in contact met 
delinquente zienswijzen en 
gedragspatronen van andere 
jongeren, en begaan zelf meer 
wetsovertredingen. Deze correla-
tionele verbanden blijken vooral 
sterk bij de niet-blanke jongeren, 
hetgeen voortkomt uit de ernstige 
sociale problematiek in de 
woonwijken van kleurlingen, 
vergeleken met blanke woonwijken. 
Met literatuuropgave. 

32 
Raskin White, H., R.J. Pandina 
and R.L. LaGrange 
Longitudinal predictors of serious 
substance use and delinquency. 
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Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 715-740 
(USA). 

Liggen aan ernstige criminaliteit 
en ernstig drugmisbruik dezelfde 
oorzaken ten grondslag? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden 
werd een longitudinaal onderzoek 
verricht bij 441 jongens en 441 
meisjes, een willekeurige steek-
proef uit de adolescenten in de 
staat New Jersey. De eerste meting 
(1979) werd verricht op 12,15 of 
18 jarige leeftijd, de tweede drie 
jaar later. Het verzamelen van de 
gegevens over het gedrag en de 
achtergronden geschiedde d.m.v. 
interviews met de kinderen zelf en 
hun ouders en psychologische 
tests. Het theoretisch model 
bevatte elementen uit de controle-
theorie, de theorie van de differen-
tiele associatie en intrapsychische 
aspecten. De resultaten geven in 
de eerste plaats aan dat een 
meerderheid van de ernstige 
delinquenten in de onderzoekgroep 
ook ernstige druggebruikers zijn, 
maar dat het omgekeerde niet 
opgaat. In de tweede plaats wordt 
de theorie van gemeenschappelijke 
oorzaken ten dele bevestigd. 
Gegevens over de school en het 
omgaan met leeftijdgenoten zijn 
sterk gerelateerd aan beide 
vormen van normschendend 
gedrag, gegevens over het gezin en 
de opvoeding in mindere mate. 
Gegevens over de intrapsychische 
toestand houden echter wel 
verband met druggebruik maar 
nauwelijks met criminaliteit. De 
auteurs concluderen dater 
inderdaad gemeenschappelijke 
oorzaken zijn, maar ook unieke. 
Naar aanleiding hiervan menen zij 
dat interventieprogramma's ook 
gedifferentieerd moeten worden 
naar type afwijkend gedrag. 
Met literatuuropgave. 

34 
Smith, M.D., and C. Hand 
The pornography/aggression 
linkage: resulls from a field 
study. 
Deviant behavior, 8e jrg., n 
1987, blz. 389-399 (USA). 

De auteurs onderzochten de 
samenhang tussen het kijken naar 
pornografie en agressie. Zij deden 
dit niet in een laboratorium 
setting, zoals meestal gebruikelijk 
is, maar in een longitudinale 
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33 
Rebscher, E. und W. Vahlenkamp 
Noch nicht unangreifhar. 
Kriminalistik, 41e jrg., nr. 12, 
december 1987, blz. 634-640 
(BRD). 

In 1985 werd door het Bundeskri-
minalamt een onderzoek gedaan 
naar de georganiseerde criminali-
teit in West-Duitsland. Hiervoor 
werden 66 terzake deskundigen 
geinterviewd. Op deze manier 
werd een realistisch beeld verkre-
gen van deze vorm van criminali-
telt. Enkele kenmerken: de 
organisatievorm van de georgani-
seerde criminaliteit in West 
Duitsland is vrij los; vaak ook 
tijdelijk Lb.v. een bepaalde zaak; 
leiderschap berust op het adagium 
'geld maakt macht'; geweld komt 
weinig voor; het gevaar van deze 
vorm van misdaad ligt precies 
daar waar in het legale circuit de 
vrije economie zijn ontplooiings-
mogelijkheden heeft; meestal 
bestaat er dan ook een verweven-
heid met het legale circuit. Als 
maatregelen ter bestrijding worden 
aanbevolen: verbeteringen in de 
organisatie van de politie, intensie-
vere informatie•uitwisseling en 
samenwerking (ook internatio-
naal), tactische maatregelen, 
verbeterde opleiding voor specialis-
ten t.b.v. de georganiseerde 
criminaliteit, aanpassingen van het 
strafrecht en voorlichtingsmaatre-
gelen met preventieve werking. 

4 



self-report studie. Mannelijke 	mannen en twee op de vijf zwarte 
studenten op een universiteitscam- mannen werd ooit gearresteerd 
pus kregen een film te zien. De 	voor een relatief zwaar vergrijp 
groep respondenten bestond uit 	('index offence'). Er bleek inder- 
230 vrouwelijke studenten aan wie daad een subgroep van `chronische' 
kort voor het vertonen van de film delinquenten te onderscheiden. 
een vragenlijst werd voorgelegd 	Maar op grond van de verzamelde 
m.b.t. ondervonden agressie. Een 	gegevens is het toch moeilijk deze 
tweede vragenlijst moest enkele 	groep goed af te bakenen omdat 
dagen na de filmvertoning beant- 	60% van al degenen die ooit 
woord worden en een derde een 	werden gearresteerd voor een 
week daarna. De auteurs deden 	relatief zwaar delict, over de hele 
het onderzoek m.b.v. de schaaltech- onderzoekperiode slechts een 
niek van Straus. Zij vergeleken 	delict op hun naam hadden staan. 
onder meer de ervaringen van 	Misschien zou een onderzoek dat 
vrouwen met een vriend die de 	zich voortzet na het 29e levensjaar 
film wel had gezien met die van 	een beter inzicht kunnen leveren, 
vrouwen wier vriend de voorstelling maar dat kon vanwege de tijd dat 
niet had bijgewoond. De resultaten het ACJSS bestaat nog niet 
wijzen er op dat de presentatie van worden uitgevoerd. 
de film geen effect had op de mate Met literatuuropgave. 
en de aard van de door de 
respondenten ondervonden 	36 
agressie. 	 Vester, Ph. 
Met literatuuropgave. 	 Crime trends and preventive 

strategies — identification of the 
35 	 problem. 
Tillman, R. 	 The police journal, 61e jrg., nr. 
The size of the 'criminal popula- 	1, januari/maart 1988, blz. 
lion': The prevalence and inci- 	14-18 (GB). 
dence of adult arrest. 	 Hoewel het overgrote deel van de 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 	criminaliteit uit vermogensdelicten 
augustus 1987, blz. 561-580 	bestaat en klein is, !evert het 
(USA). 	 geheel een nogal deprimerend 

Binnen de hedendaagse criminolo- beeld op. De huidige criminaliteit 
gie wordt volgens de auteur te veel veroorzaakt veel overlast op 
aandacht besteed aan de groep 	financieel gebied, roept angst op 
`chronische' delinquenten met 	bij het publiek en leidt tot moede- 
uitsluiting van de overigen. Hij 	loosheid bij de politie. De pakkans 
ging de criminaliteit na van een 	is klein, afschrikking is onvoldoen- 
leeftijdscohort jongeren tussen hun de, veel zaken worden niet 
I 8e en 29e jaar. De gegevens 	opgehelderd of vervolgd en 
werden ontleend aan het Adult 	opgelegde straffen niet steeds 
Criminal Justice Statistics System 	uitgevoerd, m.n. omdat het 
(ACJSS) dat sinds 1973 wordt 	justitieel apparaat overbelast is en 
bijgehouden door het California 	gevangenissen overvol zijn. Naast 
Bureau of Criminal Statistics 	politie en justitie zou ook de 
(CBCS). Ooit gearresteerd worden maatschappij in al haar facetten 
blijkt een heel gewone ervaring: 	meer betrokken moeten worden bij 
bijna een kwart van de hele 	misdaadbestrijding. Een probleem 
onderzoeksgroep en eenderde van daarbij zijn de gevoelens van 
de mannen onder hen overkwam 	onmacht en ondeskundigheid bij 
dit wel eens. Een op de zes 	het publiek m.b.t. preventieve 
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maatregelen. Hoewel de aandacht 
voor preventie bij regering, 
maatschappelijke instellingen, 
bedrijven en buurten toeneemt, is 
er volgens de auteur nog een 
aantal situationele maatregelen 
nodig, te coordineren door de 
politie, om de gelegenheid tot 
criminaliteit verder in te perken, 
zoals het aanbrengen van beveili-
gingssystemen, het verwijderen 
van i.v.m. het plegen van delicten 
gevaarlijke middelen, het merken 
van voorwerpen, het invoeren van 
verschillende vormen van surveil-
lance (door geilniformeerden, 
werknemers en buurtbewoners) en 
het besteden van meer aandacht 
aan preventie bij planning in de 
bouw. Uit ervaring blijkt preventie 
goed te werken, mits het probleem 
duidelijk vastgesteld en geanaly-
seerd wordt en men gemotiveerd is 
om mee te doen. 

37 
Walsh, A. 
Cognitive functioning and 
delinquency: property versus 
violent offenses. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1987, blz. 285-289. 

Bij een groep van 256 mannelijke 
jeugdige delinquenten is het 
verband onderzocht tussen het 
verbale IQ en vermogens- en 
agressieve delinquentie. Binnen 
deze groep bleek het IQ lager dan 
in de gemiddelde populatie. 
Verder was Cr sprake van een 
negatieve relatie tussen IQ-niveau 
en agressieve delinquentie en van 
een positieve relatie tussen IQ en 
vermogensdelinquentie. Een lager 
verbaal IQ lijkt eerder te leiden tot 
impulsieve delicten die onmiddel-
lijke behoeften bevredigen. Een 
hoger IQ lijkt eerder te leiden tot 
delicten die planning vergen en op 
wat langere termijn meer opleveren. 
De auteur merkt op dat in de 
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etiologie van criminaliteit meerdere 
factoren een rot zullen spelen. 

Gevangeniswezen 

38 
Graaf, K. de 
Deten tie en homosexualiteit. 
Proces, 67e jrg., nr. 2, februari 
1988, blz. 44-52. 

Onlangs ontstond enige opwinding 
teen via de pers bekend werd dat 
enkele direkteuren van penitentiai-
re inrichtingen een gedoogbeleid 
voeren t.a.v. seksualiteit onder 
gedetineerden. Door de verklaring 
werd blijkbaar het kennelijk nog 
steeds bestaande taboe rondom 
seksualiteit tussen mannen 
opnieuw bevestigd. De gevangenis 
is als instituut met bewoners van 
gelijke sekse, die langere tijd van 
een relationele seksualiteit 
verstoken zijn, een plaats waar 
kortdurende relaties ook een bron 
van affectie, zinnelijkheid en 
erotiek kennen. Zulk gedrag 
verbieden, stelt de auteur, getuigt 
vanuit humanitaire beginselen niet 
alleen van onbegrip, maar ook van 
lompheid en afgestomptheid. 
Vanzelfsprekend gaat het hierbij 
niet om ongewilde seksuele 
omgang. De auteur schetst in een 
ironisch betoog de lijnen waarlangs 
in historische zin de huidige 
situatie ontstaan is. Ook de 
ontwikkeling van de cellulaire 
gevangenisstraf krijgt hierbij 
aandacht. Geconcludeerd wordt 
dat telkens weer blijkt dat de 
seksualiteit een belangrijke rol 
speelt bij de vraag welke regimes 
er in de penitentiaire inrichtingen 
gevoerd moeten worden. De 
auteur vraagt zich af of Aids de 
aanleiding zal zijn om de gemeen-
schapsregimes terug te draaien. 
Met literatuuropgave. 



39 
Klofas, J. 
Patterns ofjail use. 
Journal of criminal justice, 15e 
jrg., nr. 5, 1987, blz. 403-411 
(USA). 

Er is weinig bekend over de 
plaatselijke huizen van bewaring 
in de Verenigde Staten. Toch 
stromen hier jaarlijks acht miljoen 
gedetineerden door en omvat de 
gemiddelde dagbevolking 250.000 
gedetineerden. In dit artikel 
worden de patronen beschreven 
waarmee de 96 provinciale huizen 
van bewaring in Illinois worden 
gebruikt. Het aantal gedetineerden 
per 10.000 inwoners bleek te 
varieren van minder dan 3 
gedetineerden per 10.000 inwoners 
in sommige provincies tot een 
verhouding van meer dan 10 
gedetineerden per 10.000 inwoners 
in andere provincies. Analyse 
toonde aan dat deze verschillen 
niet samenhingen met verschillen 
in criminaliteitspatronen en 
evenmin verschillen in de omvang 
van de provinciale bevolking. De 
conclusie luidt dan ook dat er 
sterke provinciale beleidsverschil-
len zijn bij het gebruik van huizen 
van bewaring. In het artikel wordt 
ook nagegaan in hoeverre de 
overbevolking van sommige 
provinciale huizen van bewaring 
samenhangt met specifieke 
detineringspatronen. Tenslotte 
worden door de auteur aanbevelin-
gen gedaan voor verder onderzoek 
met betrekking tot de plaatselijke 
Amerikaanse huizen van bewaring 
en met betrekking tot het beleid 
inzake het gebruik ervan. 
Met literatuuropgave. 

40 
Logan, C.H. 
The propriety of proprietary 
prisons. 
Federal probation, 51e jrg., nr. 
3, september 1987, blz. 35-40 
(USA). 

Het beheer van penitentiaire 
inrichtingen wordt doorgaans als 
een exclusieve overheidstaak 
gezien. Op principiele gronden is 
de auteur het met deze stelling 
oneens. Hij onderbouwt zijn 
stelling door de bezwaren van 
tegenstanders van particuliere 
gevangenissen te ontzenuwen. Zo 
bestrijdt hij dat het toepassen van 
vrijheidsstraf inherent en exclusief 
een overheidstaak is. Volgens het 
klassieke liberalisme gaat het om 
een taak die door individuen aan 
de overheid is overgedragen en die 
vervolgens verder overgedragen 
kan worden aan andere instanties. 
Critici van particuliere gevangenis-
sen vinden het verder bezwaarlijk 
dat op die manier particulieren 
worden gelegitimeerd om geweld 
te gebruiken. De auteur meent 
echter dat dit niet problematisch 
is, indien het geweldsgebruik 
contractueel gemachtigd wordt. 
Andere bezwaren die worden 
weerlegd, betreffen de mogelijkheid 
van machtsmisbruik door de 
particuliere gevangenisbeheerders 
en van vermenging van eigen 
belangen (waaronder het winstmo-
tief) met het belang van een 
rechtvaardige strafrechtstoepas-
sing. De auteur meent dat deze 
bezwaren evenzeer ingebracht 
kunnen worden tegen door de 
overheid beheerde inrichtingen. 
Oplossingen voor deze problema-
tiek moeten onder meer worden 
gezocht in procedurele regelingen. 
Daarbij geldt voor particuliere 
gevangenissen nog als voordeel 
dat deze waarborgen contractueel 
worden geexpliciteerd. De auteur 
concludeert dat een keuze voor of 
tegen particuliere gevangenissen 
niet op principiele, maar op 
pragmatische overwegingen moet 
zijn gebaseerd. 
Met literatuuropgave. 
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41 

Mante-Meijer, E.A. 
Ervaringen met beklagrecht poor 
gedetineerden. 
Proces, 69e jrg., nr. 2, februari 
1988, blz. 53-59. 

Als reactie en zianvulling op het 
themanummer van Proces van 
juli/augustus 1987, gewijd aan het 
beklagrecht, leek het de schrijfster 
aardig een aantal inmiddels 
beschikbare empirische gegevens 
te presenteren. Deze zijn verkregen 
door een onderzoek bij (een 
steekproef van) 52 penitentiaire 
inrichtingen die daarvoor in 
aanmerking kwamen. De auteur 
analyseerde 658 klachten, die 
gedurende de twee jaar voorafgaan-
de aan het onderzoek zijn inge-
diend. De auteur geeft aan dater 
sprake is van een representatief 
onderzoek. In dit artikel wordt 
slechts een zeer beperkte selectie 
van de resultaten besproken. 
Geconcludeerd wordt onder meer 
dat in het beklagrecht voor 
gedetineerden vaak het belang van 
de inrichting de overhand heeft 
boven het belang van het klagende 
individu, met name waar het tucht 
en orde in de inrichtingen betreft. 
Minder toegankelijke beklagcom-
missies hebben de overhand. 
Toegankelijke commissies blijken 
ook vaker te bemiddelen. Gezien 
de negatieve invloed van de 
case-load op de behandeling van 
de klacht en de houding van de 
commissie, is een snelle simpele 
procedure door een alleensprekend 
rechter voor eenvoudige zaken 
waarschijnlijk een goede oplossing. 
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Psychiatrische hulp 

42 
Wheeler, B.R. and E. Walton 
Personality disturbances of adult 
incest victims. 
Social casework, 68e jrg., nr. 10, 
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december 1987, blz. 5977602 
(USA). 

De auteurs beschrijven een 
explorerend onderzoek naar 
persoonlijkheidskenmerken van 
vrouwen met incestervaringen die 
therapie zoeken, vergeleken met 
vrouwen die om andere redenen 
therapie vragen. Resp. 28 en 32 
vrouwen werden ondervraagd 
d.m.v een demografische vragenlijst 
en de MCM1 (Millon Clinical 
Multiaxial Inventory), een 
persoonlijkheidsvragenffist, 
specifiek voor klinische situaties. 
Zoals verwacht vonden zij duide-
lijke verschillen. Bij de incestslacht-
offers komt vaak een niet-sociale, 
vermijdende en submissieve 
persoonlijkheid voor, een hoge 
frequentie van borderline stoornis-
sen en als acute klinische beelden 
angst, depressie, somatische 
klachten, alcoholmisbruik en 
psychotische gedachten. Dit alles 
impliceert o.a. een speciale 
attitude bij de hulpverlening aan 
incestslachtoffers. Nader onder-
zoek is gewenst. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

43 
Dwyer, D.C. and R.B. McNally 
Juvenile justice: reform, retain, 
and reaffirm. 
Federal probation, 51e jrg., nr. 
3, september 1987, biz. 47-51 
(USA). 

De laatste tien jaar is het voortbe-
staan van een afzonderlijk jeugd-
strafrecht onder druk komen te 
staan. Steeds meer jeugdige 
delinquenten warden volgens het 
volwassenen-strafrecht behandeld. 
Het verminderd vertrouwen in het 
jeugdstrafrecht is onder meer 
gebaseerd op onderzoek waaruit is 
gebleken dat behandeling van 
jeugdige delinquenten weinig 
succes heeft. Bestraffing in plaats 



van behandeling werd dientenge-. 
volge het adagium. Verder is in 
onderzoek vastgesteld dat zeer 
weinig delinquenten verantwoorde-
lijk zijn voor het overgrote deel 
van de ernstige criminaliteit. Het 
tijdig identificeren en uit de 
roulatie nemen van deze chronische 
delinquenten heeft prioriteit 
ge,kregen. De auteurs menen dat 
deze reacties uitgaan van een 
aantal verkeerde veronderstellin-
gen. Zo kan de validiteit van 
pogingen om chronische misdrijf-
plegers te identificeren, worden 
betwist. Verder is de opvatting dat 
bestraffing helpt om criminaliteit 
terug te dringen gebaseerd op de 
misvatting dat criminaliteit het 
gevolg is van een rationele 
afweging tussen de voor- en 
nadelen ervan. In dat verband 
worth verwezen naar een recent 
onderzoek onder kinderen die een 
moord hadden gepleegd. In de 
ontwikkeling van deze kinderen 
waren allerlei sociaal-psy,chologi-
sche factoren aan te wijzen die 
hun latere gewelddadige gedrag 
verklaarden. De auteurs pleiten 
voor het behoud van een afzonder-
lijk jeugdstrafrecht. Jeugdige 
delinquenten moeten de kans 
behouden om zich tot verantwoor-
delijke volwassenen te ontwikkelen. 
Met literatuuropgave. 

44 
Loeber, R. 
The prevalence, correlates and 
continuity of serious conduct 
problems in elementary school 
children. 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 615-642 
(USA). 

Jonge kinderen op wie vanwege 
hun leeftijd het jeugdstrafrecht 
nog niet van toepassing is, komen 
zelden voor de rechter en hun 
normovertredend gedrag wordt 
zelden officieel afgedaan. Daarom 
is er weinig zicht op het voorkomen 

van crimineel en ernstig probleem-
gedrag bij hen. Om hier een 
duidelijker beeld van te krijgen 
vergeleek de auteur een aantal 
Angelsaksische onderzoeken m.b.t. 
probleemgedrag bij jongeren, zoals 
vechten, diefstal, weglopen, 
brandstichting, vandalisme, 
marihuanagebruik en criminaliteit. 
De gegevens werden ontleend aan 
opgaven van ouders, onderwijzers 
en de kinderen zelf. De genoemde 
vormen van normovertredend 
gedrag blijken veel vaker voor te 
komen dan men op grond van 
officiele bronnen zou denken. Dit 
vraagt temeer de aandacht daar uit 
verschillende onderzoeken, 
waaronder die van de auteur zelf, 
blijkt dat dit jeugdig probleemge-
drag in hoge mate verband houdt 
met persistente criminaliteit op 
latere leeftijd. De auteur acht het 
om deze reden van belang om de 
reacties op dit gedrag van politie, 
justitie en jeugdwelzijnsinstellingen 
zorgvuldiger te bekijken. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

45 
Hoogenboom, B. 
Over het nut van politiegeschiede-
nis. 
Tijdschrift voor de politie, 50e 
jrg., nr. I, januari 1988, blz. 
19-25. 

Onderzoek op het gebied van de 
politie is naar het idee van de 
auteur erg fragmentarisch. 
Fundamenteel, integraal en 
theorievormend onderzoek 
ontbreekt vrijwel. Soms wordt de 
behoefte geuit aan de oprichting 
van een 'politiekunde'. Deze zou 
dan een ordende en theorievormen-
de functie moeten hebben en 
tevens een bijdrage moeten leveren 
aan het beleid. Onderzoek naar de 
geschiedenis van de politie zou 
daarin volgens de auteur een hoge 
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prioriteit moeten hebben. Door te 
kijken naar handelingsalternatie-
ven in het verleden kunnen 
huidige ontwikkelingen van hun 
vanzelfsprekendheid worden 
ontdaan en kan men de principiele 
veranderbaarheid onderkennen. 
De auteur geeft hiervan een 
voorbeeld door een historische 
schets m.b.t. de stelling dat de 
zeggenschap over de politic steeds 
meer bij de nationale overheid is 
komen te liggen. Hij probeert aan 
de hand van een aantal voorbeelden 
uit de geschiedenis van het 
Rotterdamse korps aan te tonen 
dater een spanning bestaat tussen 
de politieke functie van de politic 
en de lokale verantwoordelijkheid, 
oftewel tussen centralisatie en 
decentralisatie. Op basis van 
archiefmateriaal is duidelijk een 
spanning aan te tonen tussen 
landelijk en lokaal beleid. Er is 
volgens de auteur echter geen 
empirisch bewijs voor de gedachte 
van Fijnaut dat uit een dergelijke 
spanning een nationaliseringspro-
ces bij de politic zou voortvloeien. 
De auteur acht dit 'soon historisch 
onderzoek van belang voor 
lopende discussies over en 
ontwikkelingen in het politiebestel. 
Met literatuuropgave. 

46 
Horstman, G. 
Het verband tussen efficiency en 
effectiviteit van de politiezorg. 
Tijdschrift voor de politic, 50e 
jrg., nr. I, januari 1988, blz. 
10-14. 

Het verhaal is een bewerking van 
een Iezing die de auteur hield op 
de conferentie "De efficiency van 
politiezorg' op 3 september 1987 te 
Utrecht. Hij gaat na hoe de 
efficiency van de politic verhoogd 
kan worden, aan de hand van een 
onderzoek dat in het korps Assen 
werd verricht naar het functioneren 
van de ordehandhaving. Conclusies 
uit dit onderzoek waren dat het 
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voor de betrokken agenten 
moeilijk bleek achteraf een 
gezamenlijk oordeel te vellen over 
de relatieve ernst van een aantal 
voorgevallen incidenten, dat het 
succes van een politie-optreden 
verband houdt met het beschikken 
over specifieke, recente en plaatse-
lijke gegevens over het incident en 
dat juist de agenten uit de praktijk 
konden beoordelen wat de beste 
reactiewijze in bepaalde gevallen 
was, maar alleen als regelmatig 
informatie bijeengebracht, bijge-
houden en bestudeerd kon 
worden. Preventie van ordeversto-
ring zou het meest efficient zijn, 
maar dat reikt meestal buiten de 
grenzen van de mogelijkheden van 
de politic. Deze kan wet op twee 
andere manieren kosten besparen, 
nl. door niet onnodig te reageren 
op oproepen met een lage prioriteit 
en door ervoor te zorgen dat 
bepaalde situaties niet verslechte-
ren, zodat zij niet steeds weer, met 
weinig resultaat, voor dezelfde 
situatie wordt opgeroepen. De 
auteur meldt dat het korps Assen 
bezig is een programma te ontwik-
kelen dat te vergelijken is met een 
'expertsystem' in de informatica. 
Het programma zou de gebruiker 
hulp moeten kunnen bieden bij het 
nemen van moeilijke beslissingen. 

47 
Horvath, F. 
The police use of deadly force: a 
description of selected characteris-
tics of intrastate incidents. 
Journal of police science and 
administration, I5e jrg., nr. 3, 
september 1987, Hz. 226-238 
(USA). 

Het gebruik van dodelijk geweld 
door de politic is nog niet vaak 
onderzocht. In de onderhavige 
studie is getracht inzicht te krijgen 
in het gebruik van vuurwapens 
door de politic in de staat Michi-
gan. De benodigde informatie 
werd verkregen met behulp van 



een enquete waarop 450 politie- 	sen niet of slechts los is gekoppeld 
korpsen opgaven hoe vaak zich 	aan het formele beleid, maar 
tussen 1976 en 1981 vuurwapenin- vooral afhankelijk is van de 
cidenten hadden voorgedaan. 441 informele structuur en van de 
incidenten met al dan niet dodelijke omgeving. In een onderzoek onder 
verwonding werden daarbij 	71 agenten van vier verschillende 
gemeld, 203 waarschuwingsschoten bureaus (twee grotere en twee 
en 941 gemiste schoten. Met 	kleine) is de validiteit van deze 
betrekking tot deze incidenten 	theorieen nagegaan. De agenten 
werden objectieve kenmerken 	moesten met behulp van een 
vastgelegd van degenen op wie 	vragenlijst aangeven hoe ze op een 
was geschoten, alsmede subjectieve hypothetisch geval van rijden 
gegevens omtrent de aanleiding tot onder invloed zouden reageren. 
en de reden voor het schieten. De Met betrekking tot dit misdrijf was 
auteur heeft zijn onderzoekresul- 	niet lang tevoren een duidelijke 
taten vergeleken met die van 	formele gedragslijn geformuleerd. 
andere studies. Hij concludeert dat Het bleek dat agenten van de 
ongeveer een derde van alle 	kleinere bureaus deze gedragslijn 
incidenten een al dan niet dodelijke wel volgden en die van de grotere 
verwonding tot gevolg had. 	bureaus veel minder. De auteurs 
Evenals in elders in de Verenigde concluderen dan ook dat het 
Staten verricht onderzoek was 	rationele model bij kleinschalige 
verder zo'n driekwart van de 	organisaties opgaat, terwij1 het 
beschotenen zwart. Overigens mag ontkoppelde model van toepassing 
hieraan volgens de auteur niet de 	is bij grotere, gebureaucratiseerde 
conclusie worden verbonden dat 	diensten. Daar houdt men zich 
de politie in Michigan eerder 	minder aan de formele gedragslijn 
geneigd is om op negers dan op 	en speelt de informele structuur 
anderen te schieten. Het blijkt nl. 	een belangrijkere rol. 
dat ook ongeveer driekwart van de Met literatuuropgave. 
ernstige criminaliteit voor rekening 
komt van de negerbevolking. 	49 
Met literatuuropgave. 	 Peski, W.L. van 

De computer als voorwerp van 
48 	 recherche-onderzoek. 
Mastrofski, S.D., R.R. Ritti and 	Tijdschrift voor de politic, 50e 
D. Hoffmaster 	 jrg., nr. 1, januari 1988, blz. 
Organizational determinants of 	1 5-18. 
police discretion: the case of 	Opsporingsonderzoek m.b.t. 
drinking-driving. 	 misbruik van computers vergt een 
Journal of criminal justice, 1 5e 	grote mate van technische, 
jrg., nr. 5,1987, blz. 387-402 	juridische en bedrijfsorganisatori- 
(USA). 	 sche kennis en vaardigheden. 

Er bestaan drie theorieen over de 	Computercriminaliteit kan 
wijze waarop de politie-organisatie ruwweg in twee categorieen 
de handelingsvrijheid van de agent worden onderscheiden: misbruik 
op straat beinvloedt. De rationele van de computer, aanverwante 
en de beperkte rationele theorie 	apparatuur of programmatuur 
leggen de nadruk op het belang 	(computercriminaliteit in ruime 
van het formele beleid en van de 	zin) of delikten gepleegd met 
formele structuur. Daar staat een 	behulp van specifieke, door de 
theorie tegenover volgens welke de computer geschapen mogelijkhe-
werkwijze van politiefunctionaris- den (computercriminaliteit in enge 
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zin). Van het laatste soon zijn in 
ons land nog slechts enkele 
gevallen bekend. Dat zegt echter 
niets over het voorkomen ervan. 
De aangiftebereidheid is waar-
schijnlijk gering, bijv. omdat men 
bang is voor schending van de 
privacy of denkt dat de politie op 
dit terrein weinig deskundig is. De 
auteur geeft zijn ideebn weer over 
hoe de politie hierin effectiever 
zou kunnen optreden en met 
welke factoren zij hierbij rekening 
zou moeten houden. Hij geeft de 
volgende beleidsoverwegingen: 
het al dan niet rekening houden 
met een geringe aangiftebereidheid, 
de investering in deskundigheid 
en/of materieel, de investering in 
opleidingen, de coordinatie en 
registratie van aspecten die deze 
materie aangaan en het opzetten 
van een centraal informatiepunt. 
Indien de politie zich niet voldoen-
de bewust is van de voortschrijden-
de informatie-technische ontwikke-
lingen zal zij steeds meer achterop 
raken, vreest de auteur. 

50 

Rosenbaum, D.P. 

Coping with victimization: the 
effects of police intervention on 
victims' psychological readjust-
ment. 
Crime and delinquency, 33e jrg., 
nr. 4, oktober 1987, blz. 502-519 
(USA). 

Wanneer er een delict gepleegd is, 
is de politie de eerste instantie 
waar de slachtoffers mee te maken 
krijgen. Hoe dit contact verloopt, 
is bepalend voor de manier 
waarop slachtoffers vervolgens het 
gebeurde verwerken, zo veronder-
stelt de auteur. Door middel van 
een veld-experiment in Detroit 
onderzocht hij of agenten-in-oplei-
ding gevoelig gemaakt kunnen 
worden voor de behoeften van 
slachtoffers. Daanoe kregen 61 
agenten een cursus, terwift 61 
andere agenten die niet kregen. 
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Resultaten van een vragenlijst 
laten zien dat agenten na de 
cursus zeggen dat ze rekening 
zullen gaan houden met de 
behoeften van slachtoffers, terwij1 
dat veel minder het geval is bij 
agenten die de cursus niet hebben 
gevolgd. In de tweede plaats 
onderzocht de auteur of slacht-
offers die benaderd waren door 
agenten uit de cursus minder 
problemen ervaren dan slachtoffers 
die benaderd waren door agenten 
zonder cursuservaring. Resultaten 
van een telefonisch interview laten 
zien dat er geen verschillen zijn 
tussen beide groepen slachtoffers. 
De auteur maakt aannemelijk dat 
slachtoffers niet beter benaderd 
zijn door getrainde agenten: hun 
gevoeligheid voor de behoellen 
van de slachtoffers bleek na vier 
maanden praktijkervaring sterk 
afgenomen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

51 
Saunders, E.J. 
Police officers' attitudes toward 
child sexual abuse: an exploratory 
study. 
Journal of police science and 
administration, I5e jrg., nr. 3, 
september 1987, blz. 186-191 
(USA). 

Seksueel misbruik van kinderen is 
een fenomeen dat steeds meer 
aandacht krijgt. Daarbij wordt 
nogal eens betwijfeld of de 

behandelende politiefunctionaris-
sen de slachtoffers wel juist 
benaderen. De onderhavige studie 
had tot doel om inzicht te krijgen 
in een aantal attitudes van 
politiefunctionarissen die in dit 
opzicht relevant zijn. Daartoe is 
een schriftelijke vragenlijst 
ingevuld door 49 rechercheurs van 
wie het onderzoek van zedenmis-
drijven tot de primaire taak 
behoorde. De vragen hadden 
betrekking op de geloofwaardig-
held van de slachtoffertjes, de 



mate waarin de slachtoffers het 
misdrijf zelf uitlokken, de mate 
waarin de daders verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor het 
misdrijf, de ernst van het probleem 
en de wenselijke strafmaat. De 
onderzoekresultaten lieten zien dat 
over het algemeen geloof wordt 
gehecht aan verklaringen van de 
slachtoffers en dat de kinderen 
zelf niet (mede-)schuldig aan het 
misbruik worden geacht. De 
meningen over de mate waarin de 
dader verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor het 
misdrijf lopen uiteen. Het misbruik 
van kinderen wordt verder als een 
ernstig criminaliteitsprobleem 
beschouwd dat zwaarder bestraft 
dient te worden. Op grond van 
deze resultaten concludeert de 
auteur dat de geinterviewde 
politiefunctionarissen de juiste 
instelling hebben bij de behande-
ling van seksueel kindermisbruik. 
Met literatuuropgave. 

52 
Schmid, R. 
Meist keine Spur vom Titter. 
Kriminalistik, 41e jrg., nr. 12, 
december 1987, blz. 668-672 
(BRD). 

Massadelicten, zoals autodiefstal, 
zijn de laatste jaren enorm in 
frequentie toegenomen, ondanks 
grotere inspanningen van politie 
en justitie. Het grootste gedeelte 
hiervan lijkt te worden opgeslokt 
door administratieve activiteiten. 
In Offenbach heeft de politie 
getracht hierin verandering te 
brengen, in de eerste plaats door 
rationalisering van het administra-
tieve apparaat: indien bij de 
aangifte van een autodiefstal 
geoordeeld wordt dat aanknopings-
punten voor oplossing van de zaak 
ontbreken (70% van de gevallen), 
dan wordt de zaak zonder verdere 
bemoeienis aan justitie doorgege-
ven; de politie kan zich zodoende 
concentreren op die (minderheid 

van de) gevallen, waar wel 
opsporingsmogelijkheden bestaan. 
Een tweede maatregel was 
regionalisering, omdat blijkt dat 
de daders van massadelicten 
meestal in de direkte omgeving 
van hun woonplaats opereren, en 
differentiatie binnen het commissa-
riaat op geleide van de specialisa-
ties bij de daders (vervalsing-dief-
stal-heling). Tijdelijk werd boven-
dien een speciale 'straat'eenheid 
ingezet om brandpunten van 
criminaliteit beter te bewaken. Al 
deze inspanningen hebben geleid 
tot 30% meer opgeloste auto-delic-
ten (in totaal nog slechts 7%). Om 
op deze weg voort te kunnen gaan 
is een betere samenwerking met 
justitie en ondersteuning van de 
politie vanuit de maatschappij 
nodig. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

53 
Cohen, P. 
Cocaine en cannabis. Een gelijk 
beleid voor verschillende drugs? 
Tijdschrift voor criminologie, 
29e jrg., nr. 6, november/decem-
ber 1987, blz. 244-268. 

Het gebruik van drugs wordt 
doorgaans beoordeeld nay. 
associaties met het gedrag van de 
gebruikers. Zo wordt cocaine vaak 
nog als gevaarlijk beschouwd. In 
dit artikel vergelijkt de auteur het 
gebruik van cocaine met cannabis 
i.v.m. farmacologische en sociale 
risico's en het gevoerde beleid. De 
beide drugs blijken op farmacolo-
gisch gebied dezelfde risico's te 
hebben (alleen bij overmatig 
gebruik riskant). De sociale 
risico's, bestaande uit marginalise-
ring, criminalisering en het 
ontbreken van een goede zelfregu-
lering binnen de gebruikersgroep, 
komen niet meer voor bij het 
vroeger als gevaarlijk beschouwde 
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cannabisgebruik, hetgeen te 
maken kan hebben met het niet 
deviante gedrag van de gebruikers 
en het non-interventie beleid van 
de regering. Voor cocaine is de 
beoordeling van sociale risico's 
moeilijker. De auteur meent 
echter, dat het ontstaan daarvan 
voorkomen kan worden door het 
cocainegebruik niet te criminalise- 
ren, mythevorming over gevaarlijke 
en verslavende facetten ervan 
tegen te gaan en goede informatie 
erover te verstrekken. De overheid 
moet hetzelfde beleid volgen als 
bij cannabisgebruik en meer 
onderzoek laten doen naar 
gebruikspatronen, risico's en de 
samenstelling van illegale drugs. 
Uit onderzoek, twee jaar na het 
schrijven van bovenstaand artikel 
in Amsterdam uitgevoerd ander 
160 niet-deviante cocainegebrui-
kers naar het verband tussen 
cocainegebruik en sociale risico's 
blijkt, dat er een zekere mate van 
zelf-regulatie bestaat, marginalise-
ring nader onderzocht moet 
worden, criminalisering in de zin 
van op criminele wijze inkomen 
verwerven bij een minderheid 
voorkomt en toenemende afhanke-
lijkheid bij langdurig gebruik niet 
bewezen is. 
Met literatuuropgave. 

54 
Pettiway, L.E. 

Participation in crime partnerships 
by female drug users: the effect of 
domestic arrangements, drug use 
and criminal involvement. 
Criminology, 25e jrg., nr. 3, 
augustus 1987. blz. 741-766 

(USA). 
De relatie tussen sekse en (soon 
van) criminaliteit is al vele malen 
onderzocht. De auteur probeerde 
het inzicht uit deze onderzoeken 
uit te breiden met meer specifieke 
gegevens over de relatie bij 
vrouwen tussen enerzijds woonom-
standigheden, druggebruik, 

etniciteit, mate van criminele 
socialisatie en soon van criminali-
teit en anderzijds deelname aan 
verschillende vormen van criminele 
organisatie. Hiertoe ondervroeg hij 
432 actieve druggebruiksters in de 
steden New York en Miami die 
het laatste jaar een of meet 
delicten hadden gepleegd. De 
onderzoekgroep werd samenge-
steld d.m.v. de `sneeuwbalmetho-
de': elke gerekruteerde gaf weer 
de namen van andere gebruiksters. 
Het blijkt dat de samenlevingsvorm 
van de vrouwen (alleen, met 
partner, met kinderen etc.) nauw 
verband houdt met het zich al dan 
niet aansluiten bij criminele 
organisaties. Vrouwen die met een 
(mannelijke) partner !even 
participeren vaker in criminele 
groepen dan alleen levende 
vrouwen en plegen meer gewelds-
delicten. Vrouwen die zedendelic-
ten plegen, sluiten zich meer aan 
bij vrouwelijke groepen dan bij 
gemengde. Regelmatige opiaatge-
bruiksters sluiten zich meer aan bij 
criminele vrouwenorganisaties dan 
de minder regelmatige gebruiksters, 
de laatsten plegen hun delict 
voornamelijk solitair. 
Met literatuuropgave. 
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Limbergen, K. van., C. Colaers en 
L. Walgrave 
De maatschappelijke en socio-psy- 
chologische achtergronden van het 

voetbalvandalisme: rapport II: 
Resultaten van een systematisch 
empirisch onderzoek in het Belgisch 
eerste klassevoetbal. competitie 
1986-1987. 
Leuven, Katholieke Universiteit 
Leuven, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Afdeling Strafrecht, 
Strafvordering en Criminologie, 
1987. 
Mach( sich Kriminalitat bezahlt? 
Mac/it sich Kriminalitiit bezahlt? 
Aufspiiren und Abschopfen von 
Verbrechensgewinnen; Arbeitsta-
gung des Bundeskriminalamtes 
Wiesbaden 10. bis 13. November 
1986: Literaturzusamenstellung von 
F. Wallraff mit einer Einfiihrung 
von L. Schuster. 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1986. 
COD-Literatur-Reihe, Band 5. 
Machtig werk....? 
Machtig werk....? over impasses in 
de tbr-behandeling: verslag 
studiedagen tbr 1987. 
Z.pl. en uitg., 1987. 
Ocqueteau, F. et C. Perez Diaz 
L'evolution des attitudes des 
francais sur la justice penale 
(rapport interimaire). 
Paris, CESDIP, 1988. 
CESDIP, 54. 
Practical ways 
Practical ways to 'crack' crime. 
London, Home office, 1988. 
Riley, D. and J. Vennard 
Triable — either — way cases; Crown 
Court or Magistrates court? 
London, HMSO, 1988. 
Home office research study, 98. 
Sentencing patterns in Canada 
Sentencing patterns in Canada; an 
overview of the correctional 
sentences project. 
Z.pl., Programs and Research 
section, Department of justice, 
Canada, 1987. 
Soomeren, P. van, en H. Sienstra 
Beveiliging van gebouwen deel 2: 
meergezinswoningen. 
Rotterdam, Stichting Bouw 
Research, 1988. 
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Soubiran, F. 
• Le recours a la justice dans les 
conflits du travail: histoire dun 
detour (l'exemple de l'automobile). 
Paris, CESDIP, 1987. 
Deviance et controle social, 44. 
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. 
van Wegen 
Toetsing van de interim-checklist 
sociale veiligheid en gebouwde 
omgeving: doel en werkwijze van 
het veldonderzoek. 
Delft, Delftse Universitaire Pers, 
1987. 
Wettelijke voorzieningen 
Wettelijke voorzieningen slachtoffers 
in het strafproces: rapport van de 
Commissie wettelijke voorzieningen 
slachtoffers in het strafproces 
(voorz. C.A. Terwee-van Hi/ten). 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1988. 
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Mededelingen 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte oplage 
van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Bit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
affiankelijk van het onderwerp van 
het rapport opgesteld wordt. 
Overige belangstellenden kunnen 
de WODC-rapporten bestelIen bij 
de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-7898 80. Be 
WODC-interimrapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC. De 
(interim)rapporten van de CWOK 
zijn (kosteloos) te verkrijgen bij het 
CWOK-secretariaat (070-70 62 07/ 
09). 

In 1987 zijn de volgende 
WODC-rapporten in de officiele 
reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment frauderegi-
stratie 
WODC 72 
Bol, E. en J. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 

WODC/SEC 75 
Werff, C. van der en B. Docter 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht 
WODC 78 

In 1988 verscheen tot nu toe: 
Junger-Tas, J., en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
Weir 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder reek, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A., en A. Rook 
Vervolging en strafvordering bij 
opium wetdelicten 
WODC 81 
Junger, M. en T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het 
strafrecht 
WODC 82 

In de interimreeks van het 
WODC verschenen in 1987 de 
volgende uitgaven: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
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Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na echtschei-
ding 
RoeII, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Ovenvater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefie 

Interimreeks WODC in 1988 tot 
nu toe: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Justitie 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 

Door het interne onderzoekteam 
J&J van de CWOK werden in 
1987 de volgende rapporten 
uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen 
J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
J&J 10 

Interimrapporten in 1987: 
Vissers, J., en J. Piederiet 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming. 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, deel I 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, deel II 

Mededelingen 

Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, bijlagen 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Vier stappen in de richting van een 

pleeggezin 
Laan, P. van der 
Verslag tweede informatiedag 
leerprojecten en alternatieve 
sancties 

Interimrapporten in 1988 tot nu 
toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den 
Berg en N. Mertens 
Hometraining anno 1987 

Congressen 

Criminologie 
Met als algemeen thema 'Pers-

pectives in Criminology: Challen-
ges of Crime, and Strategies of 
Action' wordt door de Internatio-
nal Society of Criminology het 
tiende internationale criminologie-
congres georganiseerd. Vier 
onderwerpen zullen op het 
congres centraal staan: criminolo-
gie en de menswetenschappen; 
geweld en criminele carrieres; 
misdaad en machtsmisbruik; 
betekenis en de crisis van het 
penale model (m.n. vrijheidsbene-
ming). Ook andere terreinen zoals 
politie-onderzoek, vrouwenstudies 
in de criminologie en sociaal-his-
torisch onderzoek naar criminali-
teit en straffen zullen aan de orde 
komen. 
Datum:4 tot en met 9 september 
1988 
Plaats: Hamburg Messe und 
Congress GmbH, Hamburg (BRD) 

Inlichtingen: Congress Organisa-
tion, Postfach 302480, D-2000 
Hamburg 36, Bondsrepubliek 
Duitsland. Tel : (040) 35 69 22 42; 
Tlx : 21 26 09 ; Telefax : 35 69 21 80 

129 



Kinderen van drugsverslaafde 
ouders 
Het Nederlands Instituut voor 

Alcohol en Drugs (NIAD, Oar 
1 januari 1988 de FZA) organiseert 
een driedaags internationaal 
symposium waarop aandacht zal 
worden geschonken aan de positie 
van kinderen van drugsverslaafde 
ouders en de hiermee samenhan-
gende problematieken. Onder 
andere zullen de volgende punten 
op de agenda staan: basale zorg, 
justitiele maatregelen, vrijwillige 
hulpverlening, pleeggezinnen, 
onderzoekresultaten uit diverse 
landen, prognoses en gewenst 
beleid. 
Datum: 12, 13 en 14 oktober 1988 
Haws: Nederlands congresgebouw 
te Den Haag 
Inlichtingen: Symposium-secreta-
riaat, FZA, postbus 725, 3500 AS 
Utrecht, t.a.v. mevr. M. Macville. 
Tel: 030-34 13 00 tst. 229 (op 
maandag, woensdag en vrijdag) 

Becht en psychologie 
De eerste Europese conferentie 

over recht en psychologie kent 
drie hoofdthema's: de psychodyna-
miek van rechtbankgedrag, de 
psychologie van procederende 
partijen en de psychologie van het 
maken van juridische beslissingen. 
Deze drie onderwerpen zullen 
zowel in plenaire als in parallelle 
zittingen behandeld worden. Het 
doel van de conferentie is een 
brug te slaan tussen de velden 
wetstheorie en psychologie van het 
recht en de contacten tussen 
Noord- en Zuideuropese weten-
schapsbeoefenaren te bevorderen. 
De plenaire sessies zullen onder 
leiding staan van resp. C. Oddie, 
'Circuit Judge', H.A. Groen, 
procureur, en T. Koopmans, 
rechter aan het Europese Hof in 
Luxemburg. In de parallelle 
zittingen zullen individuele 
bijdragen van deelnemers op de 
agenda staan. Het congres zal 
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worden afgesloten door J. Mona-
han, Professor of Law and 
Psychology, University of Virginia, 
School of Law. Deelnemers wordt 
gevraagd voorstellen voor  individu-
ele bijdragen aan de drie thema's 
en/of voor symposia lute zenden. 
Datum: 23 tot en met 25 juni 1988 
Pleats: Rijksuniversiteit Limburg, 
rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3, 
Maastricht 
Inlichtingen: Dr. G. van den 
Heuvel, rechtenfaculteit, postbus 
616, 6200 MD Maastricht. Tel: 
043-88 87 13 

Herdenking 150 jaar BW 
Op 1 oktober 1988 is het 150 

jaar geleden dat het Burgerlijk 
Wetboek ingevoerd werd. Ter 
gelegenheid hiervan organiseert de 
vakgroep rechtshistorische vakken 
van de Rijksuniversiteit Leiden 
een bijeenkomst, die zal worden 
geopend door Minister Korthals 
Altes van Justitie. Daarna zullen 
drie sprekers diverse aspecten van 
het oude en nieuwe BW belichten. 
Op deze bijeenkomst zal tevens 
nummer 6 van Justitiele Verkennin-
gen, dat gewijd is aan 150 jaar 
BW, gepresenteerd worden. 
Datum: 28 september 1988, 15.00 
uur 
Pleats: Academiegebouw, Rapen-
burg 73, Leiden 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer-
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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