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Voorwoord 

In de berichtgeving over misdaad, opsporing en 
bewijsvoering treft men met grote regelmaat termen 
aan als vingerafdrukken, bloedonderzoek, technische 
recherche, gerechtelijke sectie en daderprofielen. Al 
deze termen verwijzen naar de technische aspecten 
van het justitiele apparaat, en zijn samen te vatten 
onder de noemer criminalistiek (het geheel der kennis 
omtrent en de leer van de praktijk der misdaden; Van 
Dale 1984). De gehanteerde methoden vormen als het 
ware een voorwaarde voor het gerechtelijk functio-
neren maar staan op zichzelf eigenlijk nauwelijks in 
de publieke belangstelling. Gezien de cruciale rol die 
dergelijk technisch onderzoek speelt bij opsporing en 
bewijsvoering lijkt deze geringe aandacht niet terecht. 
Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein (misdaad-
analyse, DNA-onderzoek en dergelijke) vormden 
voor de JV-redactie aanleiding om een aantal specia-
listen te vragen verslag te doen van (ontwikkelingen 
op) hun vakgebied. 

In de eerste plaats is daarbij gedacht aan het werk 
van de twee Gerechtelijke Laboratoria. Prof. 
Groeneveld, directeur van het Gerechtelijk Labora-
torium van het Ministerie van Justitie, informeert 
over de positie van zijn laboratorium in de straf-
rechtspleging. De `monopoliepositie' van dit labora-
torium noopt tot een zeer zorgvuldige rapportage aan 
alle betrokkenen in de rechtszaal. Hoe cruciaal deze 
positie is illustreert hij aan de hand van enige 
bijzondere gevallen. Tevens gaat hij in op de 
mogelijkheden van het DNA-onderzoek, en beschrijft 
hij een ontwikkeling van chemisch via fysisch naar 
biotechnologisch sporenonderzoek: beter, sneller 
maar ook duurder. Samenwerking met het buitenland 
ligt in de toekomst voor de hand. 	 • 

Het tweede Gerechtelijk Laboratorium in 
Nederland houdt zich bezig met forensische patho-
logie. In Nederland overlijden jaarlijks circa 120.000 
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mensen. Vijf a zesduizend van hen sterven een niet-
natuurlijke dood. In ongeveer tien procent van deze 
gevallen wordt door de officier van justitie onderzoek 
door de gerechtelijk patholoog-anatoom gewenst 
geacht. Dr. Voortman doet in het tweede artikel 
verslag van de ruim tienduizend secties, die van 1962 
tot en met 1982 werden uitgevoerd. Tevens informeert 
hij over de gevolgde werkwijze bij gerechtelijke 
sectie. Niet zozeer de medische bevindingen als 
zodanig, maar veeleer de interpretatie van deze feiten 
maakt de forensisch patholoog-anatoom tot specialist. 
In zijn rapportage dienen echter feiten en interpre-
taties van elkaar gescheiden te worden gepresenteerd. 

In het derde artikel wordt het begrip `misdaad-
analyse' uit de doeken gedaan door medewerkers van 
de desbetreffende afdeling van de Centrale 
Recherche Informatiedienst (CRI). Van de misdaad-
analyse kan om twee redenen niet worden gesproken. 
In de eerste plaats is er geen principieel verschil met 
van oudsher gehanteerde handmatige recherche-
methoden; in de tweede plaats zijn er verschillende 
vormen van misdaadanalyse te onderscheiden naar 
onderwerp (bijvoorbeeld delict of dader) en naar doel 
(beleidsmatig of operationeel). Het artikel biedt een 
met voorbeelden geillustreerd overzicht van deze 
verschillende vormen en bericht over ontwikkelingen 
in de VS en Engeland waar men reeds tien jaar bezig 
is met deze geautomatiseerde vorm van informatie-
analyse op het gebied van de misdaad. 

Ten slotte is een artikel opgenomen over de 
opleiding van de mensen die het concrete opspo-
ringswerk moeten verrichten. In 1963 startte de eerste 
specialistische nascholingscursus voor rechercheurs. 
Inmiddels worden jaarlijks 1200 politiemensen via 
een pakket van dertig cursussen in het recherchewerk 
opgeleid. Een centrale plaats heeft de Recherche 
Basis Cursus, die onder andere naar aanleiding van 
Samenleving en eriminaliteit werd ontwikkeld. Voor de 
jaren negentig verwacht de auteur, de scheidend 
directeur van de Rechercheschool J. Wilzing, in het 
recherchewerk en daarmee ook in de opleiding een 
grotere aandacht voor de bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit. 
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De functie van het 

Gerechtelijk Laboratorium 

binnen de strafrechtspleging 

Een overdenking 

prof. dr. E.R. Groeneveld" 

Vanaf de oprichting in 1946 neemt het Gerechtelijk 
Laboratorium een niet weg te denken plaats in 
binnen de Nederlandse strafrechtspleging. In dit 
artikel wordt vanuit de eigen optiek een poging 
ondernomen om de positie van het laboratorium voor 
de samenleving en het justitiele apparaat te 
beschrijven. Het artikel begint met een korte terugblik 
en eindigt met een blik op de toekomst, in het 
bijzonder het jaar 1992. 

Inleiding 

De tijd dat, bij het vermoeden van een strafbaar feit 
een bekentenis, al dan niet met de duimschroef 
verkregen, voldoende was om de rechter een recht-
vaardig oordeel te doen vellen over een medemens, 
ligt in een grijs verleden. Althans, dit geldt voor de 
meer geciviliseerde, democratisch bestuurde samenle-
vingen. 

Met de opkomst der beta-wetenschappen in de 
zeventiende en achttiende eeuw zien wij compo-
nenten uit die wetenschappen verschijnen in het straf-
recht, zowel reeds tijdens de opsporing als bij de 
bewijsvoering. Was het aanvankelijk de medicus die 
de rechter bijstond, in de loop van de negentiende 
eeuw doet ook de chemicus zijn intrede, met name bij 
de meer ernstige levensdelicten. Het beter en 
betrouwbaarder worden van de laboratorium-
methoden, zoals bij het aantonen van kleine hoeveel-
heden vergift, was een van de achtergronden van die 
ontwikkeling. Medicus en chemicus werkten meestal 

* De auteur is directeur van het Gerechtelijk Laboratorium 
van het Ministerie van Justitie. 
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elk voor zich in opdracht van de officier van justitie 
of de politie. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw gaat de 
politie zelf ook steeds meer methoden, ontleend aan 
andere wetenschappen, bij haar misdaadonderzoek 
toepassen. Fotografie, anthropometrie (een omstreeks 
1880 door BerriHon gepropageerde methode om 
personen door meting van veertien lichaamsmaten te 
identificeren), benevens dactyloscopie doen hun 
intrede. Omstreeks die tijd ontstaat ook het woord 
criminalistiek ,  in meer ruime zin. Hieronder werd 
niet alleen de toepassing der (natuur)wetenschappen 
bij de opsporing en de bewijsvoering verstaan in de 
zin van informatie-extractie uit materiele sporen, 
doch tevens de algehele kennis omtrent misdrijven. In 
niet geringe mate heeft Conan Doyle met de figuur 
van Sherlock Holmes bijgedragen aan de populari-
sering van de criminalistiek. 

Ondanks de technische ontwikkeling binnen het 
politie-apparaat zelf, bleef de politie voor het meer 
gespecialiseerde onderzoek, vooral in complexe 
zaken, gebruik maken van de externe deskundigheid 
van medici en chemici. Tussen de ontwikkeling in 
Nederland en die in andere westerse landen is er wat 
dit betreft niet veel verschil geweest. Door de toch 
wat aparte aspecten van de criminalistiek werd de 
ervaring mede een onderdeel van de deskundigheid 
van de medici en chemici die door politie en justitie 
werden benaderd. Het gevolg was, dat steeds dezelfde 
deskundigen op free-lance basis ondersteuning 	- 
verleenden. Het gevolg daarvan was, dat het 
werkterrein van die paar individuele politiedeskun-
digen 3  zich ging verbreden. Over ogenschijnlijk zeer 
verschillende disciplines als schriftvergelijking, 
sperma-onderzoek en toxicologie verschenen 
rapporten van dezelfde hand. Nochtans bereikte men 
lang niet altijd onverdienstelijke resultaten binnen het 
rechtsbedrijf. Langzamerhand werd deze ontwik-
keling toch wat minder gewenst gevonden, niet alleen 
door de toenemende verdieping van de afzonderlijke 
disciplines, waardoor oppervlakkigheid zou kunnen 
ontstaan, maar ook door het ontbreken van een 
kritische werkomgeving. Daardoor bestond de 
mogelijkheid van zelfoverschatting die de kans op 
een bijdrage aan gerechtelijke dwalingen deed 
toenemen. 

In 1925 werd in het Weekblad voor het Recht door 
strafrechtsgeleerden een discussie gevoerd° of in 
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Nederland een bundeling van criminalistische 
deskundigheid centraal danwel decentraal tot stand 
zou moeten worden gebracht. Tot een besluit heeft 
dat toen kennelijk nog niet geleid. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog viel de beslissing ten gunste van een 
centraal instituut, zij het dat de verantwoordelijk-
heden voor het medische gedeelte en het natuurwe-
tenschappelijk gedeelte uiteindelijk gescheiden 
werden gehouden. 

In 1946 werd in Den Haag het Gerechtelijk Natuur-
wetenschappelijk Laboratorium, toen nog op zeer 
bescheiden schaal, in gebruik genomen. De 
toevoeging natuurwetenschappelijk werd gebruikt om 
onderscheid te maken met het toen nog op te richten 
Gerechtelijk Geneeskundig Laboratorium. Later werd 
de lange officieuze benaming Gerechtelijk Labora-
torium, afgekort 'het Gerechtelijk Lab' algemeen. 

De betekenis van het laboratorium in de samenleving 

'Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde 
feit heeft begaan kan door de rechter slechts worden 
aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op 
de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijs-
middelen de overtuiging heeft bekomen', aldus het 
eerste deel van artikel 338 Sv, handelend over bewijs. 
Behalve een bekentenis behoren verklaringen (343 Sv) 
of rapporten (344 Sv) van een deskundige tot de 
wettige bewijsmiddelen. 

Terecht heeft Borst (1985) opgemerkt, dat deskun-
digen in het strafproces niet alleen een rol vervullen 
ten behoeve van de bewijsbeslissing, zoals hierboven 
omschreven, maar evenzeer ten behoeve van de 
beslissing over strafbaarheid. In zoverre kan een 
deskundige bijdragen aan 'het transparant maken' 
van het ten laste gelegde feit. Een schriftkundige 
bijvoorbeeld, die met redenen omkleed aantoont, dat 
een anonieme dreigbrief door persoon A is geprodu-
ceerd (in graden van waarschijnlijkheid) heeft 
daarmee in zekere zin het strafbare feit bepaald, maar 
tevens ook een bijdrage geleverd bij het aanwijzen 
van de verdachte als dader. 

De bestempeling tot deskundige is weliswaar 
wettelijk geregeld, doch over een kwaliteitseis laat de 
wetgever zich niet uit. Uit artikel 227 Sv kan worden 
afgeleid dat de rechter-commissaris voor de 
aanwijzing en het functioneren van deskundigen 
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verantwoordelijk is. In het verlengde daarvan geven 
de 'in afwachting van'-artikelen 151 Sv en 158 Sv de 
officier van justitie en de hulpofficier van justitie 
eveneens de mogelijkheid gebruik te maken van 
deskundigen. Ook hier blijkt dat in de praktijk de 
7 goede naam' der opdrachtgevers welhaast als vanzelf 
opnieuw weer leidt naar een beperkt aantal vaste 
deskundigen. Indien deze deskundigen in overheids-
dienst zijn, wordt de gerichtheid op een beperkt 
aantal deskundigen nog sterker, omdat immers voor 
de geleverde diensten ogenschijnlijk niet behoeft te 
worden betaald. 

In dit verband heeft Froentjes (1985) de vraag 
gesteld in hoeverre de keuze van de deskundige door 
de rechter-commissaris dan nog wel vrij is. Dit zou 
de, wellicht onbedoelde, suggestie kunnen wekken 
dat de vrije keuze voor de rechter als een hoger goed 
beschouwd dient te worden dan de kwaliteit van de 
door de deskundigen geleverde arbeid. De binnen de 
gerechtelijke laboratoria verzamelde vaste natuurwe-
tenschappelijke en forensisch-pathologische deskun-
digen - andere deskundigheid, bijvoorbeeld binnen 
de forensische psychiatrie, wordt in het kader van dit 
overzicht buiten beschouwing gelaten - zijn vaste 
aanspreekpunten geworden voor justitie en de politie. 

Het is niet verwonderlijk, dat vanuit deze optiek 
nogal eens gesproken wordt over de monopolie-
positie der gerechtelijke laboratoria. Al te gemak-
kelijk leidt dit tot de gedachtengang dat het openbaar 
ministerie een eigen, door justitie betaald labora-
torium heeft, terwij1 de raadsman geen laboratorium 
ter beschikking staat. Ergo het evenwicht tussen staat 
en individu raakt verstoord. Is dat echter wel het 
geval? 

Zorgvuldige rechtspraak moet in een democratische 
samenleving, zoals wij die in ons land kennen, als een 
hoog goed worden gezien. Daar hoort onbeInvloed-
baarheid van gegevens en informatie bij. Voor het 
aandeel dat de gerechtelijke laboratoria in die 
gegevens hebben, dient door de vaste gerechtelijke 
deskundigen voor die onbeinvloedbaarheid - het 
onderzoek dient objectief te zijn - te worden borg 
gestaan. Fouten mogen, menselijkerwijs, niet worden 
gemaakt, omdat die fouten rechtstreeks het gewicht 
beinvloeden, dat de rechter hecht aan de hem ter 
beschikking staande bewijsmiddelen. 

De positie van de rechter-commissaris in het straf-
proces laat toe, dat de raadsman bij openstaande 
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vragen in principe altijd de mogelijkheid heeft 
aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, hetzij door 
dezelfde deskundige van het laboratorium, hetzij door 
een andere deskundige. Op papier is de raadsman 5  
dus in een gelijkwaardige positie, maar praktisch - 
om die reden werd de toevoeging 'in principe' 
geplaatst - speelt de factor tijd tegen hem. 

Een oplossing voor dit tijdsprobleem is in veel 
gevallen niet te vinden, omdat sommige sporen die 
aan onderzoek worden onderworpen nu eenmaal 
uniek zijn en soms, om verandering te voorkomen 
(denk aan bloed) snel moeten worden onderzocht. De 
gerechtelijk deskundige is daardoor des te meer 
verplicht grote zorgvuldigheid in acht te nemen, niet 
zelden in het bewustzijn van vragen die van de zijde 
van de verdediging later zouden kunnen worden 
gesteld. In veel gevallen wordt de informatie, tijdens 
een onderzoek verkregen toch al in de meest brede 
zin, in de rapporten van de deskundige vermeld, soms 
zelfs als het vermelden van die informatie in een 
enkel geval op gespannen voet dreigt te komen met 
het niet gewenst zijn van verspreiding binnen 
oneigenlijke kringen. 

Hoe kwetsbaar soms de verantwoordelijkheid van 
een gerechtelijk deskundige kan zijn, blijkt uit het 
volgende voorval, dat op veel plaatsen de gemoe-
deren binnen forensische laboratoria heeft bezig 
gehouden. Enkele jaren geleden moest in Engeland 
een alom gerespecteerd deskundige zijn ambt 
neerleggen omdat gebleken was, dat hij wel in zijn 
rapport vermeld had, dat het vrouwelijke slachtoffer 
bloedvlekken op haar kleding had van een persoon 
met de bloedgroep A die uitscheider was - en dat 
overeen kwam met het bloed van de verdachte -, 
maar het Hof verzuimd had te vertellen - omdat het 
hem niet gevraagd werd - dat ook het slachtoffer 
bloedgroep A bezat en waarschijnlijk uitscheider was. 

In een vervolgens uitgevoerd onafhankelijk 
onderzoek naar het totale werk van deze deskundige 
bevindt zich in het eindrapport deze passage: 'In 
many ways Dr. C.'s attitudes reflect those of the very 
early forensic scientists who saw their function as 
helping the police and not as, I would believe, a 
modern forensic scientist would see it, namely to 
assist the police in their investigations and secondly, 
to assist in the cause of justice in the courts. He does 
not seem to have turned his mind to the possibilities 
of his evidence incriminating innocent people-trusting 
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that the police were always right in their initial suspi-
cions.' (Philips en Bowen, 1985) 

De bedoeling van dit voorbeeld is niet te sugge-
reren dat de Engelse situatie ook zonder meer voor 
Nederland geldt, doch slechts om aan te duiden aan 
welke ethische eisen een deskundige dient te voldoen. 
Het feit dat er een zekere fysieke maar vooral 
psychische afstand is tussen het onderzoek van de 
gerechtelijke deskundige in een abstract laboratorium 
en het meer opsporingsgerichte en nabije onderzoek 
van de politie draagt aan zorgvuldige strafrechts-
pleging bij. In hoeverre zorgvuldige strafrechtspleging 
echter in de huidige omstandigheden van bezuini-
gingen, verhoogde werkdruk en dergelijke politiek 
nog gewenst wordt, is vanuit de optiek van de 
deskundige niet altijd goed in te schatten. Moet er 
water bij de wijn? 

Door strafrechtgeleerden wordt gewezen op het 
verschijnsel van de bekennende verdachte. (Van der 
Plas, 1988) Gezien het gewicht dat de rechter meestal 
aan de bekentenis als bewijsmiddel zal hechten is het, 
misschien ook door de inbedding in een mild straf-
klimaat, voor de hand liggend, dat, bij toenemende 
belasting van het justitiele apparaat, `goedkope' 
bewijsmiddelen de voorkeur verdienen. Het streven 
van de politic een zwijgende verdachte tegen wie 
primair onvoldoende bewijs ter beschikking staat, tot 
een bekentenis te krijgen, heeft de roep om snel 
aanvullend of ondersteunend bewijs, het liefst tijdens 
het verhoor, versterkt. 

Een deel van dat ondersteunende bewijs kan 
technisch-specialistisch van aard zijn en door een 
deskundige uit te voeren onderzoek vereisen. Bijvoor-
beeld kan er bloed op de kleding van een verdachte 
van een steekpartij zijn waargenomen, waarbij de 
verhorende rechercheurs graag de informatie willen 
hebben, dat dit bloed van het slachtoffer is. Weten-
schap omtrent dat bloed kan van invloed zijn op de 
wijze van verhoren. De methoden van onderzoek van 
het bloed in dit geval moeten dus in het algemeen 
gericht zijn op snelheid. 

Hieruit is reeds enigszins af te leiden dat er een 
verband bestaat tussen het functioneren van de 
deskundige en de alledaagse praktijk van de 
recherche. Daarnaast zijn de mogelijkheden van het 
onderzoek op zichzelf toegenomen, zodat de daaruit 
verkregen informatie al in een vroeg stadium invloed 
op het opsporingsproces zou kunnen hebben. De 
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rechercheur zal dus over die informatie willen 
beschikken, waardoor de druk op de deskundige om 
vooral snel te werken groot wordt. Deze wissel-
werking heeft de activiteit van de deskundige en dus 
van het Gerechtelijk Laboratorium meer naar voren 
gelegd clan wellicht in het verleden het geval was. Het 
gewicht kwam daardoor voor bepaalde delicten in 
eerste instantie meer op de opsporing dan op de 
bewijsvoering te liggen. 

Deze situatie, waarbij de tactische rechercheur snel 
over technische informatie diende te beschikken, had 
nog een ander gevolg. Parallel met de pressie op het 
laboratorium ontstonden eigenlijk op natuurlijke 
wijze, steeds beter geoutilleerde technische recherche-
diensten bij de politie. Door de hoge kwaliteit van de 
opleiding aan de Rechercheschool en de specialis-
tische ervaring van het dagelijkse zakendoen, levert 
de binnen die diensten opererende technische recher-
cheur thans een groot deel van de informatie die in 
het eerste uur van een onderzoek nodig is. 

Nuchter kan worden geconstateerd, dat de 
technisch rechercheur zelfs meestal het gehele 
technische onderzoek leidt; hij onderzoekt de plaats 
van het delict, verzamelt de sporen, beoordeelt deze 
op waarde en bepaalt welke sporen naar het labora-
torium zullen worden gestuurd en welke hij zelf, op 
grond van eigen deskundigheid, meent te kunnen 
onderzoeken. Hij neemt, althans voor wat betreft de 
gegroeide situatie in Nederland, een centrale en 
tamelijk verantwoordelijke positie in. 

Het ontegenzeggelijke voordeel van deze werkwijze 
is, dat veel informatie de politie snel ter beschikking 
staat en dat de deskundigen van het laboratorium 
minder belast worden met die onderzoeken die ook 
'in het voorveld' kunnen geschieden. Op deze wijze 
komt meer tijd vrij voor specialistisch onderzoek en 
kan een efficientere werkverdeling worden bereikt. 
De werkgroep Regionale Samenwerking Technische 
Recherche heeft de op deze manier gegroeide situatie 
(in 1985) als uitgangspunt genomen voor de 
beschrijving van een beleid in de toekomst. 6  Een 
meer diepgaande analyse van de voor- en nadelen 
van deze als vanzelf gegroeide ontwikkeling is 
interessant, omdat de voordelen tot nu toe meer 
aandacht hebben gekregen dan de nadelen. 

Hiervoor werd reeds aangeduid dat de situatie in 
ons land enigszins afwijkt van die in bijvoorbeeld 
Engeland en Duitsland. Zoals in recente BBC- 
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produkties (die ook in Nederland op de televisie 
geweest zijn) wordt gedemonstreerd, nemen in 
Engeland deskundigen van het laboratorium bij 
ernstige misdrijven soms al op de plaats van het 
delict intensief deel aan het onderzoek. In Duitsland 
gebeurt dat dikwijls ook, waarbij evenwel de deskun-
digen die op de plaats van het delict de politie onder-
steuning hebben verleend, in principe niet dezelfde 
mogen zijn als degenen die een `Gutachten' in 
dezelfde zaak ondertekenen. De achtergrond hiervan 
is ongetwijfeld de vrees voor bevooroordeeldheid, 
zoals die eigenlijk toch ook in ons strafrecht 
verankerd ligt, gelet op de wijze waarop de 
deskundige via de rechter-commissaris (226 Sv) wordt 
geIntroduceerd. Een deskundige in de zin van de wet 
dient zoveel mogelijk onafhankelijk en onbeinvloed 
met het onderzoek bezig te zijn. 

Beschouwen wij opnieuw de Nederlandse situatie 
op dit ogenblik, dan kan worden geconstateerd dat de 
meer wetenschappelijke componenten van het opspo-
ringsonderzoek zich overwegend in de periferie 
hebben bevonden. De forensische wetenschap (crimi-
nalistiek, forensische geneeskunde) opereerde immers 
gescheiden van de procedures en het denkwerk van 
de onderzoeksleider. Door Kind (1984) wordt 
gewezen op de in het oog vallende overeenkomst in 
management bij een ingewikkeld researchprobleem in 
een laboratorium en het management bij een ernstig 
misdrijf (bijvoorbeeld ontvoering). Hij vraagt daarbij 
vooral aandacht voor het intunieve element bij veel 
wetenschappelijk denken, een element dat toch ook 
dikwijls bij succesvolle recherche-chefs wordt aange-
troffen. 

Men zou dus de vraag kunnen stellen, maar dan 
wel, althans vanuit de forensische wetenschappen, 
met een lichte zweem van arrogantie, of de know how 
van het opsporingsteam en laboratoriumweten-
schappers niet efficienter aan elkaar gekoppeld kan 
worden. Kind zelf twijfelt kennelijk voorlopig toch 
nog aan het nut van een nauwere samenwerking, in 
de zin van deelname van deskundigen in de 
'denktank' van een opsporingsteam, als hij, wellicht 
met een licht-cynische ondertoon, opmerkt: 'Perhaps 
crime investigation is an art and the only useful 
function that science can provide is the identification 
and evaluation of certain physical residues associated 
with the crime.' Tot zover de actuele verhouding 
deskundige-opsporing in algemene zin. 
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Mathematische componenten bij de beoordeling van 
de bewijsmiddelen 

Niet onbesproken mag nog blijven de vraag of de 
deskundige, en dus in deze samenhang het Gerech-
telijk Laboratorium, een rol kan en mag vervullen bij 
het wegen van bewijs door de rechter - uiteraard 
slechts op verzoek van de rechter - in het geval van 
combinatie van bewijs. Bedoeld wordt hier de 
toepassing van methoden, ontleend aan de statistiek 
bij de uiteindelijke gewichtsbepaling van het totale 
bewijs. Een bekend voorbeeld van de - controversiele 
- toepassing van statistiek, zij het met getuigenbewijs, 
was de zaak Collins in Amerika die speelde in 1968. 
Om een inzicht te verkrijgen in het probleem wordt 
deze zaak hier kort weergegeven. (Tribe, 1971) 

Een vrouwelijk slachtoffer van een beroving op 
straat vertelde dat zij was aangevallen door een jonge 
vrouw met blond haar. Een getuige zei dat zij een 
blanke vrouw met een blonde paardestaart had zien 
wegrennen naar een gele auto, bestuurd door een 
neger met een baard en een snor. Enkele dagen later 
arresteerde de politie een paartje, waarvan de vrouw 
Collins heette. Dit paartje voldeed aan alle beschrij-
vingen door de getuigen gegeven, doch een beken-
tenis kwam er niet. 

Een door het OM aangetrokken wiskundige 
berekende een kans van 1 op 12.000.000 dat de 
verdachten onschuldig waren, of met andere woorden 
gezegd, een complementaire waarschijnlijkheid van 
11.999.999/12.000.000, dus vrijwel 1 of zekerheid, dat 
de verdachten de daders waren. De invloed van een 
dergelijke deskundige-verklaring op een jury van 
leken zoals die binnen de Amerikaanse rechtspraak 
functioneert, laat zich raden! 

Uitgangspunten voor de berekening door de 
wiskundige van het OM waren hierbij zes kansen, 
namelijk de kans op een gele auto van 0,1, de kans op 
een man met een snor van 0,25, de kans op een 
meisje met een paardestaart van 0,1, de kans op een 
meisje met blond haar van 0,33, de kans op een neger 
met een baard van 0,1 en tenslotte de kans op een 
rasongelijk paar in een auto van 0,001. Door verme-
nigvuldiging van de zes kansen komt men tenslotte 
uit op 0,00000008 ofwel 1 op 12.000.000. 

Afgezien van de grote spreiding in betrouwbaarheid 
van getuigenverklaringen, waardoor de waarne-
mingen op zich onzeker zijn, was er op de statistische 
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berekening nogal wat aan te merken, omdat uitgangs-
punten voor de toepassing van statistische regels 
waren veronachtzaamd. Een enkele onjuistheid wordt 
hier kort belicht. Vermenigvuldigen van kansen is 
alleen dan geoorloofd als die kansen elkaar niet 
be1nvloeden en dat bleek hier bijvoorbeeld wel het 
geval bij de neger met de baard en de snor. In plaats 
van een kans van 0,25 x 0,1, dus 1 op 40 (zie 
hiervoor) om een neger met baard en snor aan te 
treffen, bleek die kans in werkelijkheid bij een steek-
proef 1 op 10 te zijn. Het verschil met de theorie 
wordt veroorzaakt doordat er een correlatie aanwezig 
is. Als een neger een baard draagt, dan draagt hij 
blijkbaar dikwijls ook een snor. Terecht werd in 
hoger beroep de berekening als ondeugdelijk van de 
hand gewezen. 

Een tweede voorbeeld voor het aanwezig zijn van 
een hinderlaag bij statistische berekening in de recht-
spraak kan dichter bij huis worden gezocht. In 
augustus 1985 vond in het zuiden van ons land een 
zeer ernstige verkrachting plaats waarbij de dader 
zichzelf had verwond. Daardoor was bloed van hem 
op de plaats van het misdrijf achtergebleven. Van dit 
bloed konden met de mogelijkheden van het labora-
torium op dat moment, en uitgaande van de ter 
beschikking staande hoeveelheid bloed, in totaal tien 
polymorfe kenmerken 7  worden bepaald. Het is 
bekend dat deze kenmerken genetisch onafhankelijk 
zijn, zodat, mits de participanten aan het misdrijf 
willekeurig over de samenleving verdeeld zijn, in dit 
geval de kansen van elk afzonderlijk kenmerk in de 
populatie wel met elkaar mogen worden vermenig-
vuldigd. In tabel 1 is aangegeven tot welk resultaat 
het bloed-onderzoek had geleid. 

Nadat meerdere verdachten, in totaal negentien, op 
grond van verschillen in de eerste acht van de tien 
kenmerken konden worden uitgesloten, kwam een 
verdachte in beeld waarvan de eerste acht kenmerken 
overeenkwamen met die, gevonden voor het bloed op 
de plaats van het misdrijf. Door vermenigvuldiging 
van de frequenties per kenmerk blijkt dat voor acht 
overeenkomende kenmerken 1 op 300 personen (0,3% 
van de bevolking) deze combinatie bezit. 

Stel dat, om welke reden dan ook, slechts de eerste 
acht kenmerken in het bloed van de plaats delict 
(PD) hadden kunnen worden bepaald, dan zou er een 
zeer sterke verdenking zijn dat de verdachte, die 
overigens zelfs bekende de dader te zijn, inderdaad 
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Tabel 1: Resultaat van een onderzoek van bloedsporen op 
tien polymorfe kenmerken 

Bloedkenmerken ABO EAP AK GLO EsD ADA PepA Gc Hp 	PGM 

Type klasse per 
kenmerk van 
bloed 
van PD A 	B 	1 2-1 	2-1 	1 	1 1S 	2 1+2+ 

de dader was. Slechts doordat tien kenmerken ter 
beschikking stonden, ontstond tenslotte uitsluiting, 
omdat de Hp-factor en de PGM-factor van deze 
verdachte verschilden van het bloed van de plaats 
van het misdrijf (zie tabel 2). Ten slotte bleek een 
broer van deze bekennende verdachte de echte dader 
te zijn (met alle tien kenmerken overeenkomend). 

Bij overeenkomsten in kenmerken in nauwe 
familierelaties moet men dus wederom voorzichtig 
zijn met toepassing van de statistiek, omdat de parti-
cipanten aan het bloedvergelijkend onderzoek niet 
willekeurig uit de samenleving zijn `getrokken', 
waardoor de getalswaarde 1 op 300 niet meer in 
overeenstemming is met de realiteit. 

Volledigheidshalve zijn in tabel 2 alle gegevens, 
voor zover bepaald, nog eens weergegeven. Hoewel 
niet van belang voor wat in het kader van dit betoog 
met deze zaak verduidelijkt moest worden, is het 
interessant uit tabel 2 de kracht van de kansrekening 
te proeven. Immers, met de eerste acht kenmerken 
konden 19 `willekeurige' burgers worden uitgesloten 
met de wetenschappelijke voorspelling, dat 1 op 300 
burgers de acht kenmerken gelijk moeten hebben. 
Hiermee wordt de betekenis van de zeldzaamheid van 
een kans van 0,3% gedemonstreerd. 8  

Zelfs bij dit voorbeeld, waar toch de meetgegevens 
zelf al veel minder gevoelig zijn voor storingen dan in 
de zaak Collins met getuigenverklaringen, blijkt, dat 
toepassing van de statistiek niet vrij van gevaar 
geweest zou kunnen zijn. In aansluiting op het vorige 
geval is de volgende recente zaak waard vermeld te 
worden. Een 'in het plaatje' passende verdachte van 
een dodelijke steekpartij op een pompbediende bleek 
bij aanhouding twee dagen na het gebeurde, bloed op 
het zwart lederen bandje van zijn horloge te hebben. 
Van dit bloed werden drie factoren, namelijk Hp 
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label 2: Resultaat van bloedonderzoek van verdachten in vergelijking 
met aangetroffen bloedsporen op de PD bij tien gemeten kenmerken 

Bloedkenmerken 	ABO EAP AK GLO EsD ADA PepA Cc Hp PGM 

Bloed van PD 	A 	B 	1 	2-1 2-1 1 	1 	15 2 	1+2+ 
Slachtoffer 	 AB CA 1 	2-1 21 1 	- 	- 	1 	2- 
Verdachte 1 	0 	BA -1 1 	1 	1 	- 	- 	2 	1+2+ 
Verdachte 2 	0 BA 	2-1 1 	1 	- 	- 	2 	1+2+ 
Verdachte 3 	A . B 	2-1 1 	1 	- 	- 	2 	2 + 2- 
Verdachte 4 	A 	B 	2 	1 	1 	- 	- 	2-1 1 + 2- 
Verdachte 5 	B 	B 	2 	1 	1 	- 	- 	2-1 1 +2 + 
Verdachte 6 	AB B 	2-1 1 	1 	- 	- 	2-1 1 + 
Verdachte 7 	A 	B 	2-1 1 	2-1 - 	- 	2 	2 + 2- 
Verdachte 8 	A BA 	2 	1 	1 	- 	- 	2 	1-2+ 
Verdachte 9 	0 	B 	2-1 1 	1 	- 	- 	2 	1-2+ 
Verdachte 10 	0 BA 	2 	1 	1 	- 	- 	2-1 1+2+ 
Verdachte 11 	A 	B 	 - 	2-1 1+ 
Verdachte 12 	0 BA 	2 	1 	1 	- 	- 	2 	1+2+ 
Verdachte 13 	0 	BA 	2-1 2 	1 	- 	- 	2-1 1+2+ 
Verdachte 14 	0 	BA 	2 	1 	1 	- 	- 	2-1 1 + 
Verdachte 15 	A 	BA 	2-1 1 	1 	- 	- 	2-1 1+ 
Verdachte 16 	0 	B 	2 	1 	1 	- 	- 	2-1 1 + 
Verdachte 17 	A 	B 	2 	1 	1 	- 	- 	2 	1+ 
Verdachte 18 	AB BA 	2 	2-1 - 	- 	- 	2 	1+2+ 
Verdachte 19 	- 	BA 1 	2 	1 	1 	- 	- 	2 	1 + 1- 
Broer dader 	A 	B 	1 	2-1 2-1 1 	1 	15 2-1 1+ 
Dader 	 A 	B 	1 	2-1 2-1 1 	1 	1S 2 	1 +2 + 

(haptoglobine), PGM (phosphoglucomutase) en EAP 
(erythorocyte acid phosphatase) bepaald. Deze 
kwamen overeen met het bloed van het slachtoffer. 
De combinatie van deze drie factoren met respectie-
velijk de frequenties van voorkomen van 33,3%, 1,6% 
en 3,8% binnen de Nederlandse bevolking levert een 
totale frequentie van 0,02% op, wat uiteraard nogal 
zeldzaam is. Het betekent voor Nederland met 
15.000.000 inwoners wel dat nog 3000 personen deze 
combinatie bezitten. Welke kans is er dan, dat de 
verdachte bloed van een van die 3000 soortgelijke 
Nederlanders (dus een andere dan het slachtoffer) in 
vloeibare toestand op zijn horlogebandje krijgt? 

Een schatting van de beperktheid van die kans 
krijgt men door te veronderstellen dat die soortge-
noten zich in een vrij land vrij, dus overal, kunnen 
bewegen, evenals de verdachte met zijn nog onbezoe-
delde bandje. Gemiddeld staat bij een landoppervlak 
van ca. 30.000 km per soortgenoot 10 km' (10.000.000 
m2) ter beschikking. De wijdsheid van dat oppervlak 
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maakt het niet aannemelijk dat er gemakkelijk 
contact met zo een bijzondere Nederlander zal 
worden gemaakt, nog afgezien van de noodzaak dat 
er dan ook bloed zou moeten vloeien. Of een 
dergelijk denkmodel geheel juist is blijft evenwel een 
vraag, al zou men hier wel de indruk krijgen dat het 
bloed op het bandje van het slachtoffer is, `buiten 
elke redelijke twijfel' geacht mag worden. 

Statistisch onderlegde forensische wetenschappers 
als Aitken (1983), Evett (1983), Gaudette (1986) en 
Hummel (1986) hebben de laatste tijd regelmatig de 
aandacht gevestigd op de mogelijkheden van statis-
tische modellen bij de beoordeling van bewijs. De 
vaststelling evenwel dat zij het met elkaar lang niet 
altijd eens zijn, doet vermoeden dat er aan die 
modellen bij toepassing op de realiteit van een 
gerechtelijke beoordeling nog wel eens het een en 
ander hapert. Voorzichtigheid blijft dus geboden. 

De uitlating van Kingston (1970), dat 'common 
sense and general experience will lead to better and 
more substantial conclusions in complex situations 
than will improper, incomplete and misinterpreted 
probability calculations' zal ook nu nog wel gelden, 
waarbij ikzelf de mening ben toegedaan dat recht-
spreken eigenlijk altijd mensenwerk zou moeten 
blijven en geen computerwerk. De rechter is zeer 
duidelijk een eigen verantwoordelijkheid gegeven, die 
niet overwoekerd zou mogen worden door 
onweegbare statistische wegingen van de deskundige. 
De deskundige Neubert-Kirfel heeft het onlangs nog 
ongeveer zo gezegd: 'Wenn der Richter in komplexen 
Fallen die Zusammenhange nicht wardigen will oder 
kann, durch em n Gutachten werde ich ihm dabei nicht 
helfen.' 9  

Ten slotte volgt nog een voorbeeld hoe door combi-
natie van informatie zonder calculaties de weging van 
bewijs zou kunnen plaats vinden. Een wielrijder werd 
in het donker van achteren aangereden door een 
auto, waarbij de automobilist er vandoor ging. Op 
foto 1 is de toestand van het rijwiel na de aanrijding 
te bestuderen. Bijna drie weken na het ongeluk werd 
een auto opgespoord met op het oog geen duidelijke 

• schade aan de voorzijde; waargenomen werd wel dat 
• het rechter voorspatbord recent was overgespoten, 
zodat daar mogelijk wat gebeurd kon zijn. 

Gerechtelijk Laboratorium 	 19 



Foto 1: Rijwiel na aanrijding 

Foto 2: Indruk van twee moeren in rubber van 
voorbumper verdachte auto 

20 	Justitifile Verkenningen, jrg. 15, nr. 1, 1989 



Foto 3: Afdruk in autovoorbumper (links) gelegd 
naast foto van achterzijde fiets met bevestigings-
mobren (rechts) 

De ogenschijnlijk onbeschadigde bumper van de auto 
en de met zwart bitac behandelde spoiler vertoonden 
bij goede verlichting zichtbare bots- 
sporen. Ondermeer werden twee indrukken van 
kennelijk moeren aangetroffen in de rubberlaag van 
de voorbumper (foto 2) en wel op dezelfde hoogte als 
de beschadiging aan de achterzijde van de fiets. Op 
foto 3 is door spiegeling te zien, dat beide indrukken 
(hier met dezelfde vergrotingsmaatstaf afgebeeld als 
de achterzijde van de fiets) zeer wel door de beide 
bevestigingsmoeren van de achterspatbordbeugel van 
de fiets veroorzaakt kunnen zijn. 

Ervaring leert dat dergelijke indrukken slechts door 
een stoot, zoals deze bij een botsing is te verwachten, 
kunnen ontstaan en niet bijvoorbeeld door drukken 
van de fiets tegen een bumper. Daar beide zeskantige 
moeren naar men mag verwachten door het 
aandraaien bij bevestiging een willekeurige stand 
krijgen, moet die stand tijdens de botsing in de 
bumper gefixeerd zijn. Foto 3 laat min of meer 
duidelijk zien, dat dit overeenkomt. (Het zou 
overigens, zoals men haast zonder mathematisch 
bewijs kan accepteren, nog overtuigender geweest zijn 
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als beide moeren bijvoorbeeld vierkantig in plaats 
van zeskantig waren geweest.) 

Nog ongeacht het felt dat, naast deze samenhang, 
nog enkele contactsporen werden gevonden, laat dit 
spoor weinig twijfel voor de oordelende rechter dat 
de betreffende auto met de Gets in botsend contact is 
geweest. Deze schakel in de bewijsketen is, zelfs niet 
in combinatie met andere sporen beschouwd, al veel 
sterker dan de schakel, dat tactisch onomstotelijk 
moet vaststaan dat 'de verdachte' in de betreffende 
auto tijdens het ongeluk als bestuurder heeft gezeten. 
Rechtspreken gaat van mens tot mens. 

Samenwerking met de gerechtelijke pathologie 

Door een naar mijn mening gelukkige hand van het 
bestuur zijn in ons land beide justitie-laboratoria (het 
Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor 
Gerechtelijke Pathologie), hoewel elk met een eigen 
directie, samen onder een dak gehuisvest. Dat heeft 
vele voordelen. 

De gegevens van de patholoog-anatoom, verkregen 
tijdens de sectie van een slachtoffer, kunnen nu langs 
korte werklijnen aan medewerkers van de verschil-
lende afdelingen van het laboratorium (dikwijls 
chemici, biochemici of biologen) worden toegevoerd. 
Sectiemateriaal staat onmiddellijk voor onderzoek ter 
beschikking, bijvoorbeeld voor analyse op giftige 
stoffen of farmaceutica. In het geval van een vermoe-
delijke koolmonoxidevergiftiging kan de toxicolo-
gische bepaling zelfs `staande de sectie' worden uitge-
voerd. In het geval van de dood van de Amerikaanse 
musicus C.B. was de oorzaak van de dood, namelijk 
ernstig schedel- en hersenletsel tengevolge van een 
val uit een hotelraam, evident; de aanleiding, hoewel 
reeds sterk vermoed, kon echter ook snel worden 
verduidelijkt na de analyse van sectiemateriaal (urine, 
bloed, gal), waarbij toxicologisch het gebruik van 
verschillende drugs werd aangetoond. 

Niet zelden kan de samenwerking tussen de 
verschillende disciplines al tijdens de sectie beginnen, 
bijvoorbeeld als het gaat om kleine of bijzondere 
sporen aan het lichaam. Deze kunnen nu in goed 
overleg met de patholoog-anatoom in situ worden 
bestudeerd, gefotografeerd en veiliggesteld. Door het 
wederzijds vertrouwen en de hoge grand van kennis 
kan de ervaren technisch rechercheur in veel gevallen 
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de taak van de deskundige, voor wat betreft het 
verzamelen van microsporen rondom het lichaam, 
overnemen. 

Handelingen aan het lichaam worden in ons land 
normaal altijd onder verantwoordelijkheid van de 
forensisch patholoog-anatoom gedaan. Deze 
afperking lijkt mij aanvaardbaar omdat ik de 
medicus, ook al betreft het een dood lichaam, 
hiervoor aangewezen acht. Natuurlijk dient het 
belang van de opsporing en de bewijsvoering niet te 
worden gefrustreerd door een at te strikte handel-
wijze. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat het 
werk van de patholoog-anatoom de facto pas begint 
aan de sectietafel, waarbij tevoren veel microsporen, 
bijvoorbeeld aan de kleding, al op de vindplaats van 
het slachtoffer verzameld zijn. Door het noodzake-
lijke vervoer van het slachtoffer naar de plaats van 
sectie kunnen namelijk veel sporen verloren gaan, 
niet relevante sporen erbij komen of situaties veran-
deren, zodat de gekozen handelwijze verdedigbaar is 
mits er steeds goed overleg met de gerechtelijk 
patholoog-anatoom heeft plaatsgevonden. Immers, 
ook hij mag geen informatie missen voor de sectie, 
teneinde eerste indrukken nã de sectie zo gefundeerd 
mogelijk te kunnen geven. 

Bij voorvallen van evidente zelfdoding, waarbij de 
officier van justitie niet altijd tot sectie zal besluiten, 
komt het toch altijd wel noodzakelijke sporenon-
derzoek, met stilzwijgende instemming van de 
medicus, vrijwel geheel op de schouders van de 
technische rechercheur te liggen. In alle geschetste 
gevallen speelt uiteraard de gerechtelijk lijkschouwer 
een geheel eigen, hier niet nader beschouwde rol 
waar het betreft het onderzoek naar de doodsoorzaak 
(zie het artikel van Voortman elders in dit nummer). 
Hoe de rolverdeling dient te zijn zou naar mijn 
mening doordacht kunnen worden in een multi-disci-
plinaire werkgroep (zie ook Blonk, 1988). 

Ten slotte is er nog een gebied waar de deskundige 
van het laboratorium uitsluitend samen met de 
patholoog-anatoom moet optreden, namelijk bij de 
incidenteel voorkomende ongevallen in ziekenhuizen. 
De bij de sectie verkregen gegevens zijn daarbij 
uiteraard niet altijd voldoende om de officier van 
justitie een helder maar vooral objectief beeld te 
geven van mogelijk verwijtbare schuld. De complexe 
apparatuur die, in combinatie met menselijk falen, 
vrijwel steeds ten grondslag ligt aan dit soort ernstige 
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ongelukken, vergt snel en deskundig onderzoek. Snel 
omdat het ziekenhuis de te onderzoeken apparatuur 
dikwijls weer nodig heeft, deskundig omdat er ook 
liefst zinvolle informatie uit het onderzoek moet 
komen. 

In samenwerking met de medisch fysische dienst 
van TNO, waarbij de gerechtelijk deskundige van het 
laboratorium als intermediair opgetreden is, en in 
samenwerking met de recherche die voor de 
onmisbare verbale informatie heeft gezorgd, kon, 
gesteund door toxicologisch laboratorium-onderzoek, 
een aantal recente voorvallen grondig worden uitge-
zocht en kon een oorzaak worden geindiceerd. 

Bij een van die gevallen bleek, dat door een 
medewerker van het ziekenhuis zodanige informatie 
aan de gerechtelijke deskundige werd verstrekt dat 
daardoor niet alleen de oorzaak kon worden ontdekt 
maar tevens een sterk vermoeden van schuld op 
diezelfde medewerker kwam te liggen.'° Zorgvul-
digheid en wijsheid van de kant van justitie zullen 
nodig zijn om een vervolg te geven aan de technische 
gegevens die een dergelijk onderzoek opleveren. 

Het feit dat juist ook niet-medici, in dit geval 
deskundigen van het Gerechtelijk Laboratorium, 
samen met de politie bij dergelijke ziekenhuis-onder-
zoeken betrokken worden, vormt een gedegen basis 
voor objectiviteit in de benadering van dit type 
emotionele voorvallen. Desondanks kan ook ten 
aanzien van de niet-medisch deskundige worden 
betwijfeld of deze geheel belangeloos, dus objectief, 
is bij een dergelijk onderzoek. Het ziekenhuis kan 
immers ook voor hem of haar voorland zijn. Ter 
adstructie van deze veronderstelling en als voorbeeld 
van de onderzoekscomplexiteit, zelfs bij een 
ogenschijnlijk eenvoudige zaak, moge het volgende 
voorbeeld dienen. 

Voorval 

Een klein, bij oppervlakkige beschouwing niet goed 
zichtbaar barstje in een glazen gasflowbuis (zie foto 
4) was er de oorzaak van, dat een aan anesthesie 
onderworpen patient (lichte ingreep) in plaats van 
een zuurstof-lachgasmengsel, overwegend lachgas in 
de longen kreeg, waardoor de hersenen te weinig 
zuurstof ontvingen, de patient in coma geraakte en 
tenslotte overleed. Het ziekenhuis deed aangifte. 

Mogelijke vraagstellingen van de officier van 
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Foto 4: De piji geeft aan waar een barst in de 
glazen flowbuis aanwezig was 
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justitie zijn in dit geyal de volgende: 
- was dit barstje inderdaad de oorzaak?; 	' 
- was de pakking van de buis te stevig aangedraaid? 
(onderhoud, montage); 
- was de pakkingsring geschikt? (deze bleek jets 
beschadigd bij onderzoek); 
- was de glazen buis stevig genoeg? (design 
instrument, eerdere ongelukken?); 
- was het apparaat gevallen of was er iets tegenaan 
gekomen? (werkdiscipline, persoonlijk verantwoorde-
lijkheidsgevoel); 
- waarom werd de barst niet tijdig ontdekt? 
(verlichting in de ruimte, controle operator); 
- waarom is er geen electronische beveiliging? (te 
duur? niet nodig?); 
- hoe is de organisatie, wie is waarvoor verantwoor-
delijk? 

Het zal duidelijk zijn dat de resultaten van dit voor 
het Gerechtelijk Laboratorium ongewone onderzoek 
het algemeen belang dienen, ook al is ten slotte 
wellicht niet te bewijzen dat iemand tekort is 
geschoten. De officier van justitie kan immers de 
verkregen informatie onder ogen van andere 
bevoegde instanties brengen opdat verbeteringen 
kunnen worden aangebracht. Dikwijls is de Inspectie 
voor de Volksgezondheid al in een vroeg stadium bij 
dergelijk onderzoek betrokken. 

Gerechtelijk Laboratorium 	 25 



Ontwikkelingen binnen het laboratorium 

De organisatie van het Gerechtelijk Laboratorium' 
is `vanzelf gegroeid, met de stijging van de crimina-
liteit mee en met de door de techniek aangeboden 
onderzoekmethoden mee. Op dit moment bestaan er 
negen wetenschappelijke afdelingen waar circa 75 
medewerkers zich met het eigenlijke onderzoek bezig-
houden. Door de specialisaties binnen een afdeling, 
bijvoorbeeld microsporen-onderzoek, zichtbaar 
maken van vingersporen, document-onderzoek, verf-
onderzoek, krasspoor-onderzoek enzovoort moet een 
door de politie aangebrachte zaak dikwijls bij de 
aanpak reeds over meer afdelingen verdeeld worden. 

Bij de eerder besproken toenemende vraag naar 
snelheid waarmee de informatie, vooral in de opspo-
ringsfase, ter beschikking dient te zijn, worden de 
eisen, gesteld aan het interne management, hoger. 
Individuele specialisten moeten door ervaring en 
opleiding zoveel generaal inzicht hebben verworven 
dat de gang van het totale onderzoek zo min mogelijk 
wordt belemmerd. Immers, evenzo als bij opsporings 
handelingen op de plaats van het delict zelf, kunnen 
alle onderzoekshandelingen aan binnengebracht 
materiaal verstorend werken op de oorspronkelijk 
aanwezige situatie en bij meer vervolgonderzoeken 
uiteindelijk soms tot foute conclusies aanleiding 
geven. Een ander management-aspect betreft het 
gebruik van vooral de kostbare apparatuur (massa-
spectrometer, electronenmicroscoop), die zo efficient 
mogelijk moet worden benut. Ongelijke werkdruk op 
een apparaat leidt direct tot vertraging, wat juist niet 
gewenst is. 

Een illustratief voorbeeld van zich steeds weer 
wijzigende problemen is misschien het volgende. Bij 
schietmisdrijven was het tot nu toe gebruikelijk de 
relatie tussen een elders gevonden vuurwapen en een 
verdachte schutter te leggen via de geur van de 
zogenaamde kolfplaten van het wapen, dus door de 
kolfplaten voor de speurhond veilig te stellen. De 
ervaring leerde namelijk dat op kolfplaten vinger-
sporen met de klassieke methoden nooit goed te 
visualiseren zijn. (Bovendien, doch dat komt in de 
praktijk van de misdaad niet zoveel voor, zou de 
schutter handschoenen hebben kunnen gedragen.) 

Inmiddels zijn er vele nieuwe, vooral op de chemie 
geente zichtbaarmakingsmethoden bijgekomen. 
Laserlicht als non-destructieve methode wordt 
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Foto 5: Met cyanoacrylaat zichtbaar gemaakt 
vingerspoor op vuurwapen 
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toegepast; metaalopdamping - hierbij worden de 
papillairlijnen zichtbaar na filmbedamping met goud 
en zinkmetaal in een vacuiimkamer - kan daarna 
worden geprobeerd, gevolgd eventueel door cyano-
acrylaat-absorptie (de afdruk wordt zichtbaar door 
polymeervorming van een dampvormig monomeer op 
de papillairlijn). Foto 5 laat een fraai voorbeeld van 
de laatste methode zien bij het zichtbaar worden van 
een vinger op het hout van een geweer bij een links-
handige schutter. 

Door deze nieuwe ontwikkelingen moeten beslis-
processen bij de politieleiding worden veranderd. Bij 
schietmisdrijven moet bijvoorbeeld worden 
overwogen welke methode de meeste kans op succes 
biedt. Ook binnen het laboratorium moeten in dit 
voorbeeld de verschillende stappen goed worden 
gewogen. Microsporen als vezels, kruit, bloedspatjes 
en dergelijk dienen eerst te worden verzameld, omdat 
sommige visualiseringsmethoden voor vingersporen 
sterk verstorend kunnen zijn voor het vervolgon-
derzoek. Ook het zogenaamde proefschieten met een 
vuurwapen, waarbij de proefkogels en hulzen worden 
gebruikt voor de vergelijking met op de plaats van het 
misdrijf aangetroffen kogels en hulzen, kan uiteraard 
pas worden gedaan na het sporen-onderzoek. 
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Een 'modern' gegeven is vervolgens ook de invloed 
van voorzorgsmaatregelen die worden genomen 
vanwege het gevaar van Aids bij bloedcontaminatie. 
Door het gebruik van rubber of kunststof 
handschoenen komen namelijk maizena en talk, 
toegepast als `glijmiddel' voor die handschoenen, als 
vanzelf als extra, niet relevant, spoor op alle tijdens 
de opsporing en het onderzoek gemanipuleerde 
materialen. Voorheen kon men uit de aanwezigheid 
van malzena aan een bebloed projectiel uit een 
gewond slachtoffer altijd afleiden, dat de chirurg dit 
projectiel dan had aangeraakt. Nu zijn er vele 
4 chirurgeni! 

De mogelijkheden van de computer hebben op tal 
van plaatsen binnen het laboratorium voor innovaties 
gezorgd. Oude technieken zijn gevoeliger en vooral 
veel sneller geworden, wat uiteraard goed aansluit bij 
de vraag vanuit de praktijk. Met behulp van fourier-
transform infrarood analyse kunnen vrijwel 
onzichtbare hoeveelheden materiaal non-destructief 
worden onderzocht. Gegevens over verfmonsters, 
zoals de kleur, het bindmiddel en de chemische 
samenstelling worden per computer vastgelegd en zijn 
als verzameling voor vergelijking met elk nieuw 
verfmonster aanwezig. Hetzelfde wordt gedaan met 
glasmonsters en bepaalde soorten vezels. 
Geringe autolaksporen, tijdens een botsing 
afgestreken op de kleding van het slachtoffer, kunnen 
thans zeer snel worden onderzocht, waarbij zonodig 
indicaties over merk en bouwjaar aan de politie 
kunnen worden doorgegeven. Bij de vondst van 
onbekende glasresten, bij een botsing op straat aange-
troffen, kunnen merkgegevens van een centrale 
computer in Wenen door het laboratorium worden 
opgevraagd. Ook bij botsingsberekeningen en de 
meer ingewikkelde reconstructies van verkeersonge-
vallen wordt in toenemende mate van de computer 
gebruik gemaakt. 

Onbekende stoffen in het lichaam aangetroffen bij 
een toxicologische analyse kunnen met de massaspec-
trometer eenduidig worden geanalyseerd, wat 
inhoudt, dat de verkregen massaspectra met compu-
terbestanden worden vergeleken, waarna bij passing 
de onbekende stof geirdentificeerd is. 

Op het gebied van de illegale bereiding van 
amfetamine wordt gewerkt aan patroonberekening via 
nevenbestanddelen. Partijen of bereidingswijzen 
kunnen dan mogelijk worden herkend. In hoeverre 
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dit soort kostbare analyses in een afweging van de 
kosten en baten ten opzichte van het nut voor de 
opsporing stand kan houden, moet wel eens worden 
betwijfeld. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, 
voor de soms zeer arbeidsintensieve en moeilijke 
analyses op milieugebied. Daar is het vooral het nut 
voor de bewijsvoering waar vraagtekens bij geplaatst 
zouden kunnen worden. 

DNA-onderzoek 

Hiervoor werd beschreven hoe de mogelijkheden 
voor het zichtbaar maken van vingersporen zijn 
verbeterd, waardoor het justitieel gebruik van het 
vingerspoor als eenduidig identificatiemiddel aan 
waarde heeft gewonnen. De snelle ontwikkelingen op 
het gebied van de biochemie en de biotechnologie 
hebben ook technieken binnen het bereik van foren-
sische laboratoria gebracht waarbij het mogelijk is 
levend celmateriaal te individualiseren. 

In 1985 werd door de Engelsman Jeffries een 
methode beschreven die het mogelijk maakt het voor 
elk mens unieke erfelijke materiaal DNA (Deoxy-
ribonucleic Acid) voor een klein deel door middel 
van een uniek streepjespatroon zichtbaar te maken." 
Alle cellen die dit materiaal DNA bevatten, zoals 
witte bloedlichaampjes (aanwezig in ons bloed), 
sperma, levende cellen aan uitgetrokken haren, 
kunnen als het ware in een streepjescode worden 
omgezet en dus met een persoon in relatie worden 
gebracht. 

Foto 6 laat een aantal streepjescodes naast elkaar 
zien en wel in een geval waar de verdachte via 
sperma niet in relatie tot een misdrijf i.c. verkrachting 
van twee vrouwelijke slachtoffers kon worden 
gebracht. Banen B en D, bevattend materiaal van 
twee uitstrijkjes, tonen overeenkomst, wat er op wijst 
dat beide slachtoffers door dezelfde man zijn 
aangerand. Het bloed van de verdachte A (baan C) 
wijkt duidelijk af qua DNA-patroon. In een baan is 
ter vergelijking het bloed van een der slachtoffers (a) 
weergegeven. 

Men spreekt algemeen van de 'DNA finger-
printing'-techniek. Op dit moment is de methode nog 
beperkt tot relatief grote hoeveelheden bloed (een 
vlek ter grootte van een gulden) en een tamelijk grote 
hoeveelheid sperma, zodat de `klassieke' technieken, 
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Foto 6: DNA-patronen naast elkaar 
Baan A: bloed slachtoffer 1 
Baan B: uitstrijkje slachtoffer 1 
Baan C: bloed verdachte 
Baan D: uitstrijkje slachtoffer 2 
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die vaak met veel minder materiaal kunnen worden 
uitgevoerd, zoals eerder belicht, zeker hun waarde 
nog niet verloren hebben. Bovendien kost de DNA-
techniek nu nog veel tijd (een week). 

Op dit moment worden de zaken die in aanmerking 
komen voor DNA-onderzoek door tussenkomst van 
de rechter-commissaris of de officier van justitie via 
het laboratorium nog in Engeland gedaan (duur twee 
tot vier weken). Het ligt in de bedoeling dat in de 
loop van 1989 deze methode in het Gerechtelijk 
Laboratorium in Rijswijk zal worden toegepast. 

De ontwikkeling blijft nog voortgaan en het zal 
misschien niet lang meer duren of het DNA in aange-
troffen celmateriaal zal eerst x-voudig worden verme-
nigvuldigd alvorens de fingerprint-techniek van 
Jeffries op het materiaal zal worden toegepast. Met 
een glimlach zou men kunnen zeggen dat de periode 
van het destructieve sporen-onderzoek (chemie) in het 
verleden, via de periode van het non-destructieve 
sporenonderzoek (fysica) in het heden, tenslotte heeft 
geleid tot de periode van het constructieve sporenon-
derzoek (biotechnologie) in de naaste toekomst. 

De met de Jeffries-methode zichtbaar gemaakte 
streepjescode geeft overigens slechts abstracte indivi-
duele informatie. Vrees voor het transparant worden 
van erfelijke aanleg is dus ongegrond. 

Toekomst 

Hoe het Gerechtelijk Laboratorium in de naaste 
toekomst bij de nog steeds toenemende technologie 
zal gaan functioneren is sterk afhankelijk van het 
functioneren van politie en justitie. Wellicht dat 
nieuwe gebieden worden ontsloten, waarbij gedacht 
kan worden aan milieucriminaliteit en computercri-
minaliteit. Voor zorgvuldige rechtspraak conform de 
wetten van het land zullen naar mijn stellige 
overtuiging gelden van de overheid nodig zijn. 
Onduidelijk is op dit ogenblik hoe de politieke visie 
zal zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de 
particuliere recherche, waarbij blijkbaar mini-justi-
tiele controle per bedrijf, dus een soort ministaatjes 
met eigen regels, wordt gedoogd. Misschien dat dan 
bijvoorbeeld de gezamenlijke verzekeringsmaatschap-
pijen een eigen mini-gerechtelijk labje, voortreffelijk 
uitgerust, zullen gaan exploiteren. 

De opening van de grenzen in 1992 zal vermoe- 
delijk in de eerste plaats een vergaande uniformiteit 
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Noten 

in rechtsbedeling, werkwijze en bestraffing vereisen, 
waarna vervolgens (enige) invloed op een instituut als 
het Gerechtelijk Laboratorium merkbaar zal zijn. Er 
zijn reeds nu weinig verschillen in gebruikte 
methoden binnen de laboratoria in bijvoorbeeld 
Engeland, Quitsland en Nederland. Wel zijn er 
verschillen in betrokkenheid tot het rechtbank-
gebeuren. Het bijwonen van rechtszittingen door 
deskundigen is in de genoemde landen veel meer 
regel dan bij ons, wat uiteraard van niet geringe 
invloed is op de werkdruk en de organisatie. 

Voorspelbaar is ook dat bij de snelle innovatie en 
ontwikkeling van apparatuur, en het kostbaarder 
worden van instrumenten, samenwerkingsverbanden 
met universiteiten, of misschien zelfs grote bedrijven, 
dan wel internationaal met andere laboratoria, zullen 
moeten worden aangegaan. Een lasermicromassaspec-
trometer, als voorbeeld van een analyse-instrument 
dat thans reeds binnen een forensisch instituut 
rendement zou opleveren, kost circa een miljoen 
gulden. Dergelijke bedragen kunnen niet meer 
uitsluitend van de centrale overheid worden verlangd. 
Samenwerking zal dus noodzakelijk worden. 

Het is veel minder waarschijnlijk, dat de aard van 
de criminaliteit in 1992 wezenlijk zal veranderen. 
Terrorisme was reeds grenzeloos, terwfil de `gewone' 
misdrijven per land zullen blijven voorkomen. Dat 
ook na 1992 behoefte zal bestaan aan onathankelfike 
informatie ten behoeve van de strafrechtspraak, infor-
matie die het vertrouwen geniet van elke burger, is 
voor mij niet aan twijfel onderhevig; dat er wellicht 
voor de gehele rechtspraak, dus vooral ook de civiele 
sector, behoefte zou kunnen bestaan aan onafhanke-
lijke informatie, is wellicht een gedachte voor de 
toekomst, die door anderen zou moeten worden 
beoordeeld en ontwikkeld. 

' Voor een meer uitvoerige 
begripsomschrijving zie Froentjes 
(1985) en Groeneveld (1981). 

Informatie is hier gebruikt in 
de meest voorkomende betekenis, 
namelijk een verzameling van 
gegevens waaraan een persoon-
lijke conclusie kan worden 
verbonden. Voor ten meer 
volledige omschrijving wordt 

verwezen naar Nauta (1970). 
' Bekende namen van voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn: dr. 
W.F. Hesselink en J.E.H. van 
Waegeningh, beiden directeur van 
Keuringsdiensten van Waren, J.C. 
van Ledden Hulsebosch, politie-
deskundige in Amsterdam en 
J.P.L. Hulst, gerechtelijk genees-
kundige in Leiden. 

Mr. C.F.J. Gombault (1925) 
bepleitte een Centraal Instituut, 
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niet noodzakelijk geleid door een 
chemicus, terwijl mr. J. Gadiot 
(1925) liever decentrale technische 
deskundigheid vanuit de 
Keuringsdiensten van Waren zag 
gerealiseerd onder leiding van 
daar toch aanwezige chemici. 

De schrijfwijze impliceert geen 
negeren van de wetenschap dat 
veel functies bij de rechterlijke 
macht door vrouwen worden 
bekleed. 
6  Het rapport van de werkgroep 
is op 12 november 1985 aange-
boden aan de Recherche Advies 
Commissie. 

Men spreekt van polymorfie 
van een kenmerk als er meer 
klassen binnen eenzelfde 
populatie zijn te onderscheiden. 
Als voorbeeld: de mens bezit een 
hoofdbloedgroep-eigenschap (het 
kenmerk). Met een bepaalde 
methode van onderzoeken zijn in 
totaal vier verschillende soorten te 
onderscheiden, namelijk 0, A, B 
en AB. Er zijn dus vier klassen 
voor dit kenmerk op te stellen 
waarover men de hele populatie 
kan verdelen. 44% van de Neder-
landse populatie heeft de bloed-
groep 0, 45% de bloedgroep A, 
8% de bloedgroep B en 3% de 
bloedgroep AB. Andere 
kenmerken of factoren zijn: PGM 
(phosphoglucomutase) met tien 
klassen, EAP (erythrocyte acid 
phosphatase) met vijf klassen, Hp 
(haptoglobine) met drie of tien 
klassen afhankelijk van de 
methode, enzovoort. Voor de 
bepaling van de klasse binnen elk 
kenmerk bij het materiaal bloed is 
meer of minder bloed nodig. De 
deskundige zal dus, afhankelijk 
van wat de zaak aanbiedt, soms 
keuzes dienen te maken. 
8  Omdat het voorbeeld zich 
daartoe goed leende, is ook 
gekeken naar de betrouwbaarheid 
van het toetsmiddel bij slechts 
drie kenmerken, namelijk Hp 
(haptoglobine), PGM (phospho- 

glucomutase) en EAP (erythrocyte 
acid phosphatase). Het van de 
dader aflcomstige bloed had, met 
deze drie kenmerken beschouwd, 
een zeldzaamheid van voorkomen 
van 0,333 x 0,22 x 0,34 = 0,025 
ofwel 2,5% binnen onze bevolking 
(de getallen zijn afkomstig van de 
percentages per klasse binnen elk 
kenmerk). Zoals uit tabel 2 is af te 
leiden bezit geen der negentien 
verdachten, benevens zelfs de 
broer van de dader (!), dezelfde 
combinatie van de drie factoren 
als het daderbloed op de PD. Dus 
zelfs als 2,5% van de bevolking 
deze combinatie bezit, vindt men 
blijkbaar rondom het misdrijf 
geen ander dan de dader die de 
goede combinatie van drie bezit. 
9  Frau dr. Neubert-Kirfel, LKA 
Diisseldorf, persoonlijke 
mededeling. 
'° Ik neem als niet-jurist direct 
aan, dat er verschil bestaat met 
betrekking tot het horen als 
getuige of als verdachte. In het 
eerste geval zou echter ook de 
getuige er op gewezen kunnen 
worden, dat wat hij zegt tegen 
hem gebruikt kan worden, vooral 
als de deskundige hem min of 
meer als collega vragen stelt. Er 
ligt hier een probleem. 
" Voor wat betreft een nadere 
explicatie van de techniek zie 
Logtenberg (1987). 
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Gerechtelijke pathologie 

dr. G. Voortman* 

Gerechtelijke geneeskunde kan in algemene zin 
worden omschreven als toepassing van medische 
wetenschap bij het oplossen van medische problemen 
die zich kunnen voordoen bij het toepassen van de 
wet, in het bijzonder bij de strafrechtspleging. In deze 
ruime zin kunnen tal van deelspecialisaties in dit 
vakgebied worden onderscheiden zoals gerechtelijke 
(forensische) pathologic, toxicologic, serologic, 
odontologie en psychiatric, alsmede de werkzaam-
heden van artsen in het kader van de wet op de 
lijkbezorging, bij gevallen van mishandeling, 
aanranding, verkrachting en dergelijke. 

Dit artikel zal beperkt worden tot de gerechtelijke 
pathologic en de werkzaamheden van de gerechtelijk 
(forensisch) patholoog-anatoom. Hierbij zullen proce-

• durele/organisatorische en vaktechnische/vakinhou-
delijke aspecten aan de orde komen, die zoveel 
mogelijk gescheiden zullen worden besproken. 

Procedurele/organisatorische aspecten 

Inleiding 

In Nederland overlijden ruim 120.000 mensen per 
jaar (volgens C.B.S.-opgave over 1987 122.199). In de 
meeste gevallen komt belangstelling voor de 
doodsoorzaak uitsluitend van medische zijde en van 
de zijde van nabestaanden. In een aantal gevallen 
wordt op verzoek van behandelend artsen en na 
toestemming van nabestaanden (klinische) sectie 
(synoniemen zijn obductie, autopsie) verricht door 
aan ziekenhuizen verbonden patholoog-anatomen. 
Deze klinische secties geven onder meer de 

* De auteur is directeur van het Laboratorium voor Gerech-
telijke Pathologie van het Ministerie van Justitie. 
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gelegenheid klinische diagnosen en toegepaste thera-
plan zoveel mogelijk te verifieren en evalueren. 
Hierdoor levert de klinische sectie een bijdrage tot 
het handhaven van een goede medische standaard. 
Het is daarom van belang voor de volksgezondheid 
dat in een land een redelijk `obductie-percentage' 
wordt gehandhaafd; handhaven of verbeteren van de 
kwaliteit van de uitvoering van secties en het bevor-
deren van de bereidheid tot toestemming van 
nabestaanden zijn hierbij van betekenis. 

Natuurlijke en niet-natuurlijke dood 

In een aantal gevallen van overlijden komt de 
belangstelling voor de doodsoorzaak, het `mecha-
nisme' en de wijze van overlijden niet of niet alleen 
van medische zijde, maar - in gevallen van mogelijk 
niet-natuurlijke dood - van de kant van 
politie/justitie. Het onderscheid tussen natuurlijke en 
niet-natuurlijke dood is geen medisch onderscheid 
maar, in verband met mogelijk juridische gevolgen, 
een juridische constructie. De begripsbepaling is een 
kwestie van (wettelijk te regelen) afspraak. ,  
Verwarring en misverstanden kunnen ontstaan door 
de soms moeilijk te maken scheiding tussen medisch-
biologische en juridische facetten. Toch is in de 
meeste gevallen overeenstemming te bereiken indien 
de doelstelling duidelijk is. Deze doelstelling wordt 
aan de hand van onderstaande definities nader toege-
licht. 

Politie/justitie heeft geen belangstelling indien 
sprake is van overlijden uitsluitend ten gevolge van 
spontane ziekte en/of ouderdom (dit is natuurlijke 
dood). Politie/justitie heeft wel belangstelling indien 
het overlijden vermoedelijk of zeker niet-natuurlijk is, 
dat wil zeggen indien het overlijden niet voldoet aan 
de genoemde omschrijving. Meer positief 
omschreven: indien inwerking van een vorm van 
uitwendig geweld (zie schema I) voor het intreden 
van de dood (mede) van betekenis is geweest. Hierin 
zijn volgens `afspraak' begrepen de volgende wijzen 
van overlijden: ongeval, suicide, en euthanasie, 
alsmede gevallen waarbij sprake is van overlijden 
door medisch niet 'lege artis' handelen, dat wil 
zeggen overlijden ten gevolge van apert onjuiste 
diagnose, medicatie of techniek of complicaties 
(verwikkelingen) van zo een apert onjuist medisch 

36 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 1, 1989 



Schema 1: Overzicht (verschijnings-)vormen van uitwendig geweld 

Fysisch 

Mechanisch 
met huidbeschadiging by. 

zonder huidbeschadiging b.v. 

("stomp trauma') 

— kneus-schaafwonden 

— steek-snijwonden 

— schotwonden 

— lokaal inwendig letsel door stoot, trap, 

val 

— uitgebreid inwendig letsel door 

beklemming of val van hoogte 

op de hals inwerkend waarbij al of — wurging 	 hierdoor . o.m. 

niet (duidelijk) uit- en/of inwendig 	— strangulatie 	ademhalingsbelem- 

letsel zichtbaar is 	 — ophanging 	mering 

andere vormen van ademhalingsbelemmering waarbij soms weinig of geen 

zichtbare letsels kunnen voorkomen (b.v. afsluiten van neus en mond: 

'smoren') 

verdrinking is een vorm van ademhalingsbelemmering zonder letsel welke 

soms gecombineerd is met chemische factoren (zeewater) 

Thermisch 
lokaal (uitwendig zichtbaar) 

Nucleaire straling 

— verbranding 

— bevriezing 

algemeen (uit- en inwendig niet 	— hyperthermie 

zichtbaar) 	 — hypothermie 

Electrisch 
soms uitwendig zichtbaar ('stroomtekens'); inwendig niet of nauwelijks 

zichtbaar 

Chemisch 

lokaal 
b.v. etsing van huid en/of slijmvliezen; uit- en/of inwendig zichtbaar 

algemeen: 
vergiftiging (intoxicatie); meestal niet uitwendig te vermoeden, vaak ook 

inwendig anatomisch niet specifiek; aard en hoeveelheid van de giftige stof 

dienen zoveel mogelijk uit aansluitend toxicologisch onderzoek te blijken 

handelen, en ten slotte gevallen van overlijden door 
schuld of opzet van derden (mishandeling, doodslag, 
moord). 

De belangstelling voor niet-natuurlijke dood komt 
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Scheme 2: Overzicht van mogelijke communicatielijnen 

Nabestaanden 
Buren enzovoort 

Inspectie 
Vol ksgezondheid 

Geneesheer 
Directeur 

Ziekenhuis 

Huisarts 

Behandelend 
specialist 

Klinisch 
patholoog 

Beslissing/opdracht van 
officNr van justitie 

(rechter-commissaris) 

Politie 
Techn, Recherche 

Gemeentelijk 
lijkschouwer 

(veelal G.G. on G.D.-arts 
D.G. en G.D.-arts) 

voort uit het juridische belang na te kunnen gaan in 
hoeverre in deze gevallen sprake kan zijn van schuld 
of opzet van derden. !De beoordeling van schuld of 
opzet is een juridische zaak, die veelal pas kan plaats-
vinden als zoveel mogelijk facetten van het overlijden 
op een rij zijn gezet. De medische (sectie-)bevin-
dingen hebben daarbij soms een doorslaggevende, 
soms een bijkomstige betekenis. Het verdient mijns 
inziens dan ook aanbeveling dat artsen, die onder-
scheid dienen te maken tussen niet-natuurlijke en 
natuurlijke dood, zich in eerste plaats richten op de 
hiervoor omschreven definities. Slechts in een deel 
van de gevallen van niet-natuurlijke dood blijkt 
sprake te zijn van (verwijtbare) schuld of opzet. 

Uitgangspunt van een en ander moet zijn dat door 
de onderscheiding van niet-natuurlijke dood ook niet-
medisch onderzoek gedaan kan worden naar de 
omstandigheden en de oorzaak van het overlijden. De 
omvang en aard van dit onderzoek in elk individueel 
geval zouden idealiter worden bepaald door samen-
werking en samenspraak tussen medici, politie en 
justitie (zie schema 2). 
De verantwoordelijkheid voor het opsporen van 
strafbare feiten ligt in Nederland in handen van 
justitie. In een aantal gevallen van overlijden zal 
hierbij een gerechtelijke sectie noodzakelijk zijn. Het 
geven van de opdracht tot een gerechtelijke sectie is 
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voorbehouden aan de officier van justitie of rechter-
commissaris. Een gerechtelijke sectie kan niet door 
nabestaanden worden geweigerd. 

Indien bij een overledene geen, door een behan-
delend arts getekende, verklaring van natuurlijke • 
dood beschikbaar is, kan geen verlof tot begraving 
worden verleend. In die gevallen (en bij crematie) 
dient een uitwendige schouwing door een niet-behan-
delend arts (de gemeentelijk lijkschouwer) te worden 
verricht, die over dit onderzoek rapporteert aan de 
officier van justitie. Indien de gemeentelijk 
lijkschouwer (veelal een arts verbonden aan een 
gemeentelijke of districtsgezondheidsdienst) een 
natuurlijke dood vaststelt, kan alsnog verlof tot 
begraving of crematie worden verleend. Indien dit 
niet het geval is zal door de officier van justitie op 
basis van dit schouwrapport, de bevindingen van de 
politie en eventuele mededelingen van anderen, 
beslist worden of er al of niet een gerechtelijke sectie 
dient te worden uitgevoerd. 

De gemeentelijk lijkschouwer zal, om tot een gefun-
deerde conclusie te komen, veelal niet kunnen 
volstaan met een volledige uitwendige schouwing, 
maar ook anamnestische gegevens en bevindingen 
betreffende de lokale situatie rondom de overledene 
in zijn conclusie betrekken. Hierbij kan een aantal 
algemene opmerkingen worden gemaakt. 
- In gevallen van natuurlijke dood en plotselinge en 
onverwachte dood (mors subita) is op grond van 
uitsluitend uitwendige schouwing zelden of nooit met 
enige zekerheid een doodsoorzaak vast te stellen; . 
anamnese en omstandigheden dienen bij de conclusie 
betrokken te worden. De volledige uitwendige 
schouwing is echter wel belangrijk: zij dient om 
aanwijsbare geweldsinwerking uit te sluiten. 
- Niet-natuurlijke dood door chemisch geweld 
(vergiftiging) is meestal uitwendig niet vast te stellen 
of te vermoeden. Uitzonderingen op deze regel zijn 
bijvoorbeeld koolmonoxide-vergiftiging (helderrode 
lijkvlekken) en tekenen van recente of oude injectie-
openingen bij intraveneus drugsgebruik. 
- Niet-natuurlijke dood door mechanisch geweld is 
vaak (maar niet altijd) uitwendig te vermoeden. 

In het kader van de samenwerking tussen gemeen-
telijk lijkschouwer en technische recherche kan 
daarom in het algemeen worden gesteld dat de taak 
en de conclusie van de gemeentelijk lijkschouwer, 
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met name met betrekking tot de indicatiestelling tot 
een gerechtelijke sectie, vooral in de eerste twee 
soorten gevallen is gelegen bij vermoeden van apert 
onjuist medisch handelen. Bij duidelijk criminele 
niet-natuurlijke dood kunnen zijn of haar werlczaam-
heden het best worden aangepast aan die van de 
technische recherche. 

In Nederland worden jaarlijks 5.000 a 6.000 
gevallen van niet-natuurlijke dood geregistreerd 
(volgens C.B.S.-opgave over 1986: 5597). De bovenge-
noemde selectieprocedure leidt tot circa 500 gerechte-
lijke secties per jaar. Een opdracht tot gerechtelijke 
sectie in een geval van (vermoeden van) niet-natuur-
lijke dood wordt door de officier van justitie meestal 
pas gegeven, als hem van enige kant een signaal 
bereikt dat er een (mogelijk voorshands zwakke) 
reden is om aan een strafbaar feit te denken. 

Gerechtelijke pathologie is in Nederland geen 
afzonderlijk medisch specialisme, maar kan 
beschouwd worden als sub-specialisme van de patho-
logische anatomie. Het wordt beoefend door een 
klein aantal patholoog-anatomen dat zich, na het 
artsexamen, (gedeeltelijk) tijdens hun specialisatie 
en/of daarna in dit deel van het vak heeft bekwaamd 
('teaching on the job' in het laboratorium voor 
gerechtelijke pathologie). 

De opdracht voor een gerechtelijke sectie kan door 
de officier van justitie worden gegeven aan 
patholoog-anatomen, die bereid zijn en zich 
competent achten om als beedigd deskundige de 
sectie uit te voeren. In Nederland wordt 90 tot 95 
procent van de gerechtelijke secties verricht door 
pathologen verbonden aan het Laboratorium voor 
Gerechtelijke Pathologie (v/h Gerechtelijk Genees-
kundig Laboratorium) van het Ministerie van Justitie. 
De laatste jaren wordt ongeveer 40 procent van de 
secties uitgevoerd in dit laboratorium te Rijswijk 
(ZH) en 60 procent 'in het land'. 

De redenen voor deze (gedeeltelijke) centralisatie 
zijn van technische en organisatorische aard. Door de 
aanwezigheid van geavanceerde rontgenapparatuur in 
het laboratorium kan het onderzoek van onder meer 
schotverwondingen worden verfijnd en versneld. Bij 
sterk postmortaal veranderde lijken kan het uitsluiten 
van schotverwondingen zoveel mogelijk worden 
vergemakkelijkt. Centralisatie geeft door vermin-
dering van reistijd enige compensatie voor het gebrek 
aan forensische patholoog-anatomen, maakt onder- 
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tinge consultatie tijdens de sectie mogelijk en 
bevordert de scholingsmogelijkheden van artsen in 
opleidingssituaties. Bovendien kan overleg met 
deskundigen van het Gerechtelijk Laboratorium 
tijdens het sectie-onderzoek hierdoor worden geinten-
siveerd. Het spreekt voor zich dat er in een aantal 
gevallen lokale bezwaren kunnen zijn om het 
onderzoek in Rijswijk te verrichten. Goed overleg is 
daarbij noodzakelijk. 

Vakinhoudelijke/vaktechnische aspecten 

De gerechtekke sectie 

Een gerechtelijke sectie houdt op de eerste plaats 
een macroscopische uit- en inwendige schouwing in. 
Hierbij worden altijd de schedel, de schedelinhoud, 
het bovenste deel van het ruggemerg, de hals-, borst-
en buikorganen onderzocht en beschreven. Het 
overige deel van het ruggemerg en de extremiteiten 
worden inwendig onderzocht op indicatie. Orgaan- en 
weefselstukjes worden in formaline gefixeerd en 
bewaard in verband met aansluitend microscopisch 
onderzoek (door de patholoog-anatoom die de sectie 
heeft verricht). 

In vele gevallen worden lijkdelen (orgaan- en 
weefseldelen, inhoud van het spijsverteringskanaal, 
lichaamsvochten) ongefixeerd verzameld en bewaard 
voor toxicologisch onderzoek naar de aanwezigheid 
van giftige of abnormale stoffen (door de forensisch 
toxicoloog). Vaak geven de omstandigheden of de 
bevindingen bij de sectie direct aanleiding tot toxico-
logisch onderzoek, soms ontstaat de indicatie pas 
later en kunnen de (diepgevroren) bewaarde lijkdelen 
alsnog toxicologisch worden onderzocht. 

Zonodig worden monsters genomen en bewaard 
voor serologisch onderzoek of criminalistisch sporen-
onderzoek. In een aantal gevallen kan door microbio-
logisch of virologisch onderzoek een bijdrage tot de 
opheldering van de doodsoorzaak worden geleverd. 
Bij gerechtelijke secties is dit laatste onderzoek in een 
beperkt aantal gevallen van waarde gebleken. 

Het sectie-rapport is opgebouwd uit het feitelijk 
verslag van het uit- en inwendig onderzoek en het 
microscopisch onderzoek, gevolgd door een samen-
vatting van de sectiebevindingen en de interpretatie 
van deze bevindingen in samenhang met premortale 
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gegevens en de uitkomsten van eventueel toxicolo-
gisch en/of ander additioneel onderzoek. Op grond 
van het geheel van deze bevindingen kan, soms 
aangevuld door inlichtingen omtrent een eventuele 
ziektegeschiedenis en omstandigheden bij het 
overlijden, een conclusie worden gegeven. 

De zekerheid waarmee deze conclusie kan worden 
geformuleerd hangt af van de duidelijkheid van de 
bovengenoemde bevindingen. De volgende mogelijk-
heden kunnen voorkomen. 
a. De doodsoorzaak is anatomisch zo evident dat 
nauwelijks of geen ruimte voor een andere of bijko-
mende doodsoorzaak bestaat. In de groep van 
natuurlijke aandoeningen bijvoorbeeld een grote 
hersen- of hersenvliesbloeding of een ziekelijke perfo-
ratie van de hartspier of de wand van de lichaams-
slagader. In de niet-natuurlijke groep: aandoeningen 
door geweldsinwerking waarbij niet met het leven 
verenigbare beschadiging van bijvoorbeeld hart of 
hersenen (zoals ten gevolge van schot- of steekver-
wondingen) wordt aangetroffen. 
b. Er worden macroscopisch en/of microscopisch 
ernstige anatomische afwijkingen gezien, waarvan 
bekend is dat zij op zichzelf een doodsoorzaak 
kunnen zijn; andere of bijkomende doodsoorzaken 
dienen daarbij te worden overwogen en zo nodig 
zoveel mogelijk te worden uitgesloten. Bekend is 
bijvoorbeeld dat bij zogenaamde aderverkalking 
(atherosclerose), gepaard gaande met vernauwing van 
de kransslagaders, plotselinge ritmestoornis van het 
hart kan voorkomen, die veelal geprovoceerd wordt 
door een gebeurtenis die met bloeddrukverhoging 
gepaard gaat (emotie, lichamelijke inspanning en 
dergelijke). In zo een geval worden anatomische 
afwijkingen aangetroffen, die het intreden van de 
dood kunnen verklaren, doch die al langere tijd 
bestonden. In deze gevallen dienen uitwendige 
oorzaken zoveel mogelijk te worden uitgesloten als 
andere of bijkomende doodsoorzaak. In een aantal 
gevallen is voor het intreden van de dood een combi-
natie (complex) van zowel ziekelijke als uitwendige 
factoren aanwijsbaar, waarbij het `gewiche van de 
afzonderlijke factoren vaak niet exact is aan te geven. 
c. Macroscopisch of microscopisch onderzoek levert 
geen overtuigend aanwijsbare doodsoorzaak. Bij 
toxicologisch onderzoek wordt een vergiftiging 
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Tabel 1: Overzicht van de resultaten van de secties van het Gerechtelijk 
Geneeskundig Laboratorium van 1962 tot en met 1982 

Resultaat van sectie 

Niet-natuurlijk (NN) 

Natuurlijk (N) 

Combinatie N/NN 

Vermoedelijk N 

Vermoedelijk NN 

N of NN 

Geen doodsoorzaak 

(volledig negatief 

onderzoek) 

Aantal 

7 076 69,1 

1 852 18,1 
715 	7,0 

99 	1,0 

75 	0,7 

57 	0,6 

365 	3,5 

% 	Subgroep (16,4%) 

plotselinge 

onverwachte dood 

10 239 100 	 1 678 	100 

gevonden die het intreden van de dood kan 
verklaren. 
d. Er worden macroscopisch, microscopisch en 
toxicologisch geen afwijkingen gevonden. Er is uit de 
omstandigheden een doodsoorzaak aanwijsbaar die 
met deze negatieve onderzoeksresultaten verenigbaar 
is. Voorbeelden uit deze groep zijn gevallen van 
overlijden bij epilepsie en door electrocutie. 
e. De zogenaamde `volledig negatieve sectie': voor 
het overlijden is geen aannemelijke oorzaak 
aanwijsbaar. In de grotere obductie-series heeft deze 
groep een grootte van enkele tot verscheidene 
procenten. Vooral in de groep van plotselinge, onver-
wachte dood (mors subita) bij jonge mensen is dit 
een, ook voor de onderzoeker, onbevredigende 
ervaring. 

Overzicht van 10239 gerechtelijke secties 

NN 

N/NN 

Vermoedelijk N 

Vermoedelijk NN 
N of NN 

Geen doodsoorzaak 
(volledig negatief 

onderzoek 

Gedurende de jaren 1962 tot en met 1982 werden 
door de patholoog-anatomen van het Gerechtelijk 
Geneeskundig Laboratorium 10239 opeenvolgende 
secties verricht. Een analyse van deze secties 2  leverde 
onder meer de in tabel 1 vermelde aantallen natuur-
lijke, niet-natuurlijke en onbekende doodsoorzaken 
op, alsmede een aantal gevallen van plotselinge en/of 
onverwachte dood. 

Uit de tabel blijkt dat het in 16,4% van de gerechte-
lijke secties gevallen betrof van plotselinge en/of 

Aantal 

378 22,5 

916 54,6 
169 	10,1 

77 	4,6 

25 	1,5 

25 	1,5 

88 	5,2 
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Tabel 2: Aantal Booties en aantal geconstateerde gewelddelicten in de 

jaren 1962, 1967, 1977 en 1987 

Jaar 	 Totaal aantal gerechtelijke secties 	Aantal gewelddelicten 

1962 	 428 	 ca. 35 

1967 	 545 	 ca. 60 

1977 	 506 	 ca. 125 

1987 	 506 	 ca. 165 

onverwachte dood. In deze subgroep was een 
duidelijk ander doodsoorzakenpatroon aanwijsbaar 
dan in de totale groep. Het aantal gevallen van 
natuurlijke dood lag ruim boven vijftig procent. 
Terwij1 toch sprake was van een geselecteerde groep: 
er was gerechtelijke sectie verricht omdat er van te 
voren (enige) verdenking bestond op een niet-natuur-
lijke dood en mogelijk strafbaar feit. 

De gevallen van niet-natuurlijke dood in de 
subgroep (378) bleken meestal van te voren vermoed. 
In 297 van deze gevallen (78,6%) bleek sprake van 
vergiftiging (suicide of ongeval; sporadisch was 
criminele vergiftiging aanwijsbaar). Opmerkelijk is 
ook de (eerder gememoreerde) bevinding, dat in deze 
subgroep in ongeveer vijf procent van de gevallen het 
onderzoek `volledig negatief was. 

Uit sectie-rapporten kan niet altijd met zekerheid 
worden afgeleid of uiteindelijk sprake is gebleken van 
een gewelddefict. Toch kan door analyse van de 
doodsoorzaken, in samenhang met de additioneel 
beschikbare gegevens, een redelijk nauwkeurige 
schatting worden gemaakt van het aantal van deze 
gevallen in het bestand van het Gerechtelijk Genees-
kundig Laboratorium/Laboratorium voor Gerechte-
lijke Pathologie gedurende de jaren 1962 t/m 1987 
(zie tabel 2). 

Specifieke problematiek uit de praktijk 

— Postmortale veranderingen 
Overlijden betekent irreversibele uitval van 

hartfunctie (bloedcirculatie), van longfunctie 
(zuurstofvoorziening) en van hersen- en ruggemerg-
functie. De postmortale veranderingen zijn hiervan 
het gevolg. Lijkviekken (livores) ontstaan doordat na 
het stoppen van de hartfunctie de bloeddruk wegvalt 
en het bloed ten gevolge van de zwaartekracht naar 
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de laagst gelegen lichaamsdelen zakt. De huid krijgt 
op deze plaatsen een meestal blauwrode kleur. 
Meestal manifesteren zij zich binnen een half uur tot 
twee uur na het overlijden. Zij zijn aanvankelijk 
`wegdrukbaar' (gedurende vele uren) en raken later 
`gefixeerd' (door voortgaande postmortale verande-
ringen). Op plaatsen waar de huid is samengedrukt 
(in rugligging bijvoorbeeld aan de kuiten en de billen) 
blijven blanke drukplekken zichtbaar. 

Onderzoek van lijkvlekken heeft enige betekenis 
voor het schatten van de postmortale periode; de 
kleur kan soms een aanwijzing geven voor de 
doodsoorzaak (bijvoorbeeld opmerkelijk rode 
lijkvlekken bij koolmonoxide-vergiftiging) en de 
lokalisatie kan soms `niet kloppen'. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval wanneer een lijk drijvend in 
het water wordt aangetroffen met de rug omhoog en 
indien in dat geval (gefixeerde) lijkvlekken aan de 
rugzijde worden waargenomen; in dit geval bestaat 
zeer goede mogelijkheid dat het slachtoffer niet in het 
water maar elders is overleden. 

Na het intreden van de dood verslappen aanvan-
kelijk alle spieren. Dit verlies van spiertonus geeft bij 
onderzoek een sterke passieve beweeglijkheid in de 
gewrichten (bijvoorbeeld hoofd ten opzichte van de 
wervelkolom). Uitwendig onderzoek in deze periode 
kort na de dood kan de foutieve diagnose van 
ontwrichting of botbreuk opleveren. 

Meestal begint zich een tot twee uur na het 
overlijden de lijkstiffheid (rigor mortis) te ontwik-
kelen ; door postmortale enzymatische processen 
trekken de spieren zich weer samen en wordt de 
eerder genoemde passieve beweeglijkheid weer 
opgeheven. De lijkstijfheid is veelal na een periode 
van ongeveer zes uur compleet en verdwijnt door 
autolytische processen meestal in de periode van drie 
tot vijf dagen na het overlijden. Evenals alle andere 
postmortale veranderingen worden de ontwikkeling 
en mate van de lijkstijfheid in grote mate bepaald 
door uit- en inwendige factoren die sterk kunnen 
varieren (bijvoorbeeld temperatuursinvloeden). 

Na de dood heeft geen regeling van de lichaams-
temperatuur meer plaats waardoor het lichaam de 
temperatuur van de omgeving gaat aannemen. In ons 
klimaat betekent dit meestal afkoeling (algor mortis). 
Veel onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om 
de mate van deze postmortale afkoeling te gebruiken 
als graadmeter voor de bepaling van het tijdstip van 
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overlijden bij gevallen van lijkvinding. Ten gevolge 
van vele onbekende variabelen is deze methode verre 

van exact. Zo is zelden of nooit de preciese lichaams-
temperatuur bij overlijden bekend en is in 
verscheidene gevallen waargenomen dat de lichaams-

temperatuur gedurende de eerste uren na het 
overlijden gelijk kan blijven en soms zelfs nog iets 

kan stijgen. Toch kan postmortale temperatuurmeting 
soms enige bijdrage leveren en dan niet alleen voor 
het bepalen van het tijdstip van overlijden. 

Met name bleek dit in een geval van overlijden van 
een jonge man, die dood werd aangetroffen en 

waarbij de schouwarts kort na aantreffen een 
lichaamstemperatuur van 28° celsius vaststelde. Deze 

meting gal aan dat de betreffende man Of 
verscheidene uren daarvoor was overleden Of na een 
periode van ernstige, met bewusteloosheid gepaard 

gaande hypothermie. De waarneming van een 
getuige, die verklaarde dat hi] de overledene een uur 

tevoren nog luid en duidelijk had horen zingen, kon 
op grond van deze temperatuurmeting als onjuist 
worden gekwalificeerd. 

Na de bovengenoemde, relatief vroege postmortale 
veranderingen, manifesteren zich door zelfonthinding 
(autolyse) en bacteriele processen (rotting) verande-

ringen die, vooral in gevorderde stadia, het onderzoek 
sterk kunnen bemoeilijken en de waarde van de 

conclusie sterk kunnen beperken. Dit gegeven mag 
echter geen reden zijn om het onderzoek niet zo 
volledig mogelijk te doen; soms worden ook bij 

sterke postmortale veranderingen nog verrassende 
bevindingen gedaan (bijvoorbeeld positief toxicolo-

gisch onderzoek of tekenen van mechanische 
geweldsinwerking). 

De in het voorgaande, onvolledig en fragmenta-

risch, beschreven postmortale veranderingen tonen in 
verschijningsvorm een grote variabiliteit, vooral door 
grote variatie in de uitwendige omstandigheden. 
Exacte uitspraken zijn daardoor niet mogelijk. 

Benadrukt moet worden dat op grond van 
postmortale bevindingen schattingen kunnen worden 
gemaakt in hoeverre deze verschijnselen goed of 

slecht verenigbaar zijn met de overige bevindingen. 
Zelden of nooit kunnen postmortale veranderingen 

op zichzelf (en vooral niet geisoleerd beschouwde 
veranderingen) leiden tot zekere conclusies omtrent 
tijdstip van overlijden of doodsoorzaak. Bevindingen 
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in de sectiekamer zijn in dit verband soms minder 
belangrijk dan die welke ter plaatse van de 
lijkvinding worden gedaan. 

— Intravitaal versus postmortaal letsel 
Indien bij leven aan het lichaam een verwonding 

wordt toegebracht zal het organisme daarop reageren. 
Afhankelijk van de aard en ernst van de verwonding 
zal deze reactie plaatselijk (lokaal) of algemeen 
(gegeneraliseerd) of beide zijn. De lokale reactie 
manifesteert zich in levende weefsels op verscheidene 
manieren, die macroscopisch of microscopisch 
zichtbaar kunnen zijn: bloeduitstorting in en buiten 
de weefsels, uittreden van witte bloedlichaampjes 
buiten de bloedbaan, enzymreacties en dergelijke. 
Het duurt (voor de verscheidene reactieve processen 
in verschillende mate) enige tijd voor zo een reactie 
zichtbaar wordt. 

Indien het intreden van de dood snel na het 
oplopen van de verwonding volgt (bijvoorbeeld door 
een gegeneraliseerde reactie ten gevolge van ernstige 
beschadiging van hart of hersenen) zullen de lokale 
reacties niet of nauwelijks aantoonbaar zijn, zeker 
indien de overlevingsduur in de orde van minuten 
ligt. Verwarrend kan bovendien het, uit de praktijk 
bekende, feit zijn dat ook uit postmortaal ontstaan 
letsel `passier bloed kan vloeien uit geopende bloed-
vaten, 
vooral indien de verwonding in laaggelegen delen is 
gelokaliseerd. 

Uit het bovenstaande volgt dat in een individueel 
geval, op grond van uitsluitend het lokale wond-
onderzoek, veelal niet met zekerheid kan worden 
aangetoond of een verwonding kort voor, tijdens of 
na het intreden van de dood werd toegebracht. Het 
trekken van conclusies kan daarbij extra worden 
bemoeilijkt indien omtrent de duur en aard van de 
geweldsinwerking en de op dat moment bestaande 
lichamelijke conditie (bijvoorbeeld verminderde 
bloedcirculatie door shocktoestand) geen of weinig 
informatie beschikbaar is. 

Het boven besprokene geldt voor het reactie-
patroon van het nog met het levende organisme 
verbonden weefsel. Lichaamsdelen (bijvoorbeeld 
oorschelp of vinger) die snel van het lichaam worden 
gescheiden zullen zich als dood weefsel gedragen: de 
eerder genoemde vitale reacties zullen niet of nauwe-
lijks ontstaan. Het niet kunnen aantonen van deze 
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reacties zal, in een individueel geval waarbij alleen 
het geamputeerde lichaamsdeel voor onderzoek ter 
beschikking is, dus niet met enige zekerheid tot de 
conclusie kunnen leiden dat de verwijdering daarom 
na het intreden van de dood heeft plaatsgehad. 

Volledig van het levende organisme gescheiden 
lichaamsdelen zullen de eerder besproken 
postmortale veranderingen gaan tonen en in 
postmortaal van het lichaam gescheiden delen zullen 
de reeds aangevangen postmortale veranderingen zich 
voortzetten. Grote variatie van aanvang en snelheid 
van ontwikkeling van deze ontbindingsverschijnselen 
wordt vooral veroorzaakt door uitwendige factoren 
(temperatuur, vochtigheidsgraad, aanwezigheid of 
afwezigheid van zuurstof). Bij dodelijke ongevallen in 
bijvoorbeeld hooggebergte en poolgebieden is, ten 
gevolge van de lage temperatuur, opmerkelijke 
conservatie van lichamen en lichaamsdelen bekend. 
In een individueel geval, waarbij omtrent de 
uitwendige factoren geen enkele zekerheid bestaat, is 
daardoor geen zekere uitspraak te doen omtrent de 
duur van de periode tussen amputatie en onderzoek. 

— Handelingsbekwaamheid no het op/open van letsels 
In de praktijk zijn grote verschillen gebleken in het 

individuele reactievermogen van mensen na het 
oplopen van snel dodelijk verlopende verwondingen. 
In een aantal gevallen werd vrijwel onmiddellijk 
intreden van de dood ter plaatse van het oplopen van 
bijvoorbeeld een steekverwonding in het hart vastge-
steld. In andere, vergelijkbare gevallen bleek het 
slachtoffer nog in staat talrijke meters te lopen. Ook 
bij snel dodelijk hersenletsel komt het voor dat een 
slachtoffer nog enkele minuten bij bewustzijn is, 
gedurende welke periode nog handelingen kunnen 
plaatsvinden. Uitspraken omtrent de handelingsbe-
kwaamheid, achteraf gedaan op grond van uitsluitend 
de anatomische bevindingen, dienen met grote 
voorzichtigheid te gebeuren. Een voorgestelde 
toedracht kan veelal op grond van de anatomische 
bevindingen wel meer of minder waarschijnlijk of 
mogelijk worden geacht. 

Samenvatting 

De gerechtelijk patholoog zal zijn conclusie baseren 
op de feitelijke bevindingen enerzijds en interpretatie 
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van de bevindingen in het licht van medische weten-
schap en ervaring anderzijds, daarbij gebruikmakend 
van `gezond verstand' (hoe onwetenschappelijk dit 
wellicht klinkt). In zijn berichtgeving dient wet 
duidelijk te zijn waar de feiten eindigen en waar de 
interpretatie (of veronderstelling) begint. De wijze 
waarop hij tot de conclusie komt behoort, ook voor 
een niet-medicus, zo duidelijk mogelijk te zijn. 

Het werk van de gerechtelijk patholoog levert een 
deel van de puzzel bij het oplossen van de omstandig-
heden van overlijden en de doodsoorzaak. Soms is dit 
deel zeer groot, soms is het een klein stukje om het 
oplossen van de puzzel compleet te maken; steeds 
met de bedoeling een zo objectief mogelijke medische 
bijdrage te leveren. Hij is daarbij geen opsporings-
ambtenaar ('aan de zijde van politie en officier van 
justitie') en evenmin een getuige-deskundige a 
decharge. In gevallen van strafvervolging staat hij, als 
beedigd getuige-deskundige, letterlijk en figuurlijk 
voor de rechter met ter weerszijden openbaar minis-
terie en verdediging. 

Noten 

' In dit verband is het bijvoor-
beeld opmerkelijk dat de 
doodsoorzaak van iemand die 
door de bliksem getroffen 
overlijdt, volgens de wet als niet-
natuurlijk dient te worden geclas-
sificeerd. 
2  M. Voortman, Review of usual 
and unusual causes of sudden 
and/or unexpected death. 
Voordracht Cross Channel Confe-
rence, Rotterdam 1983. 
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Misdaadanalyse: een nieuw 

hulpmiddel voor de recherche 

drs. A.W.M. van der Heijden, drs. E.C.J. Wei-
mar, mr. P. Minnebo* 

Inleiding 

De term `misdaadanalyse' valt uiteen in twee delen. 
`Misdaad' heeft gewoonlijk betrekking op de verza-
meling strafbare feiten die in een bepaald gebied 
wordt gepleegd. Vaak wordt een beperking aange-
bracht zodanig dat alleen misdrijven warden meege-
rekend. Soms wordt een bepaald delicttype bedoeld. 
`Misdaacli kan oak slaan op slechts een enkel delict. 
'Analyse' duidt op het uiteenrafelen van een kluwen 
gegevens teneinde een overzichtelijk en/of inzich-
telijk samenstel te krijgen. 

Deze omschrijvingen doen vermoeden dat er 
overeenkomsten bestaan tussen misdaadanalyse en 
criminologie. Die zijn er zeker. Misdaadanalyse 
onderscheidt zich evenwel van criminologie door de 
gerichtheid op directe toepasbaarheid van resultaten 
in preventie en opsporing. De universitaire criminolo-
gische praktijk in Nederland richt zich op een 
veelheid aan onderwerpen die veelal weinig relevant 
zijn voor de dagelijkse praktijk van politie en justitie. 
Het criminologisch onderzoek zoals dat wordt 
verricht door het WODC richt zich in de eerste plaats 
op de vorming van beleid, met name op het gebied 
van de strafrechtstoepassing. Juist aan onderzoek met 
betrekking tot aard, omvang en ontwikkeling van 
criminaliteit ten behoeve van de dagelijkse praktijk 
van politie en justitie bestaat een grate behoefte. 
(verg. Fijnaut, Kuyvenhoven, 1985) Met de misdaad-
analyse kan aan deze behoefte tegemoet worden 
geko men. 

In dit artikel wordt eerst een overzicht gegeven van 
de korte historie van misdaadanalyse in ons land. 

* De auteurs zijn als respectievelijk hoofd en medewerkers 
van de sectie Misdaadanalyse werkzaam bij de Centrale 
Recherche Informatiedienst. 
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Vervolgens wordt een begrippenkader gepresenteerd 
en wordt aan de hand van voorbeelden gefilustreerd 
hoe misdaadanalyse in de recherchepraktijk 
toepasbaar is. Voorts wordt aandacht geschonken aan 
internationale ontwikkelingen, met name op het 
gebied van de automatisering van de politiele infor-
matievoorziening. Ook enkele Nederlandse systemen 
worden summier behandeld. 

Voorgeschiedenis 

Misdaadanalyse is in Nederland sinds enkele jaren 
in opkomst als hulpmiddel in de recherchepraktijk. 
Al in de jaren zestig en zeventig wordt bij de politie 
gediscussieerd over de vraag wat de politie moest 
ondernemen tegen de criminaliteit, die in toenemende 
mate een bovenlokaal en georganiseerd karakter lijkt 
te krijgen. Begin jaren zeventig worden initiatieven 
ontwikkeld om tot een meer systematische aanpak 
van misdaadbestrijding te komen. Daarbij is het 
belangrijk, veel meer dan voorheen, om tot onder-
linge samenwerking tussen de korpsen te komen. Dit 
resulteert ondermeer in 1979 in de Basisregeling 
Regionale Samenwerking Politie. 

In de jaren tachtig wordt criminaliteitsbestrijding 
een politiek issue voor alle grote partijen. Er worden 
diverse plannen ontwikkeld, waarvan die van de 
Commissie Kleine Criminaliteit (Commissie Roethof) 
en het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit de 
bekendste zijn. In dit beleidsplan uit 1985 wordt 
onder andere de aandacht gevestigd op de toename 
van zware en georganiseerde criminaliteit en de 
mogelijkheden voor de bestrijding ervan door gebruik 
te maken van 'integrate informatieverwerking en 
-analyse' (p. 47). Door de bouw van geautomatiseerde 
politiele informatiesystemen op bovenlokaal niveau 
ontstaat gebundelde informatie hetgeen in beginsel 
ruime mogelijkheden biedt voor analyse van allerlei 
criminaliteitspatronen. In het beleidsplan (p. 87) 
wordt derhalve voorgesteld op landelijk en regionaal 
niveau afdelingen misdaadanalyse op te richten en 
bestaande regionale samenwerkingsverbanden uit te 
bouwen tot regionale criminele inlichtingendiensten 
(RCID's). In 1986 zijn de RCID's formeel opgericht 
en is ook bij de Centrale Recherche Informatiedienst 
(CRI) een sectie Misdaadanalyse gevormd. 

Inmiddels zijn ook bij diverse gemeentepolitie- 
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korpsen bureaus misdaadanalyse opgericht. De 
Rechercheschool organiseert in samenwerking met 
externe deskundigen regelmatig cursussen, waarin 
misdaadanalisten worden opgeleid. Door de 
Recherche Advies Commissie is een werkgroep 
misdaadanalyse in het leven geroepen, met de 
opdracht haar in brede zin te adviseren over verdere 
ontwikkelingen op het gebied van misdaadanalyse ter 
verhoging van de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van de criminaliteitsbestrijding. De opmars van 
misdaadanalyse in Nederland zal hierdoor 
ongetwijfeld worden gestimuleerd. 

Begrippenkader 

Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit geeft 
geen begrippenkader voor misdaadanalyse. 
Aangezien hieraan wel behoefte bestaat bij politie en 
justitie, al was het alleen maar ter afbakening van het 
werkterrein, heeft commissaris Sietsma van de 
Amsterdamse gemeentepolitie als eerste een begrip-
penkader ontworpen. Een belangrijk doel daarbij was 
het op gang brengen van de discussie over misdaad-
analyse. Hij maakt onderscheid tussen vier vormen 
van misdaadanalyse, te weten: feitelijke analyse, 
statistische analyse, operationele analyse en delicts-
analyse. Tegen de indeling van Sietsma kunnen 
bezwaren worden ingebracht, onder andere dat de 
diverse analysevormen onvoldoende duidelijk zijn 
omschreven. Een belangrijker bezwaar is, dat 
verschillende indelingscriteria tegelijk worden gehan-
teerd, hetgeen gemakkelijk tot verwarring leidt. Zo 
duidt `statistisch' op een bewerkingstechniek, terwijI 
`operationeer betekent dat de analyseresultaten 
onmiddellijk in de opsporing bruikbaar (moeten) zijn. 

In 1987 is door de sectie Misdaadanalyse van de 
Centrale Recherche Informatiedienst (CAD een ander 
begrippenkader gentroduceerd, waarin acht vormen 
van misdaadanalyse worden onderscheiden. Dit 
begrippenkader blijkt evenwel door analisten te 
theoretisch te worden bevonden. Daarom is het 
begrippenkader recentelijk aangepast, waarbij een 
hogere prioriteit is toegekend aan praktische hanteer-
baarheid. Hieronder wordt op dit laatste begrippen-
kader ingegaan. 

Onder misdaadanalyse kan worden verstaan het 
opsporen en inzichtelijk maken van verbanden tussen 
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criminaliteitsgegevens onderling en tussen criminali-
teitsgegevens en andere mogelijk relevante gegevens 
met het oog op de praktijk van politie en justitie. 
Misdaadanalyse richt zich op misdaad als maatschap-
pelijk verschijnsel, maar ook op de plegers van 
misdaad en de reacties op misdaad. Deze kunnen 
worden bestudeerd op diverse aspecten en niveaus. 
Zo kan een onderscheid worden aangebracht tussen 
de zaakgerichte vormen van misdaadanalyse (gericht 
op de oplossing van een bepaald misdrijf) en analyse-
vormen die zich met name richten op de bepaling van 
beleid. Analysevormen met een beperkte schaal-
grootte (bij voorbeeld een bankoverval, bende, of 
recherche-operatie), die tot doel hebben direct in de 
opsporings- en vervolgingspraktijk toepasbare resul-
taten op te leveren, worden aangeduid als 'opera-
tioneel'. 

Bij operationele vormen van misdaadanalyse op 
regionaal niveau wordt veel gebruik gemaakt van 
gegevens die zijn opgenomen in de CID-registraties. 
Het betreft hier registraties van gegevens omtrent 
personen ten aanzien van wie op grond van feiten en 
omstandigheden kan worden aangenomen, dat zij als 
dader of medeplichtige betrokken zijn of, naar 
redelijkerwijze kan worden vermoed, betrokken 
zullen worden bij misthijven die een ernstige inbreuk 
op de rechtsorde opleveren. Daarnaast worden alle 
andere criminaliteits- en andere gegevens verzameld 
en bewerkt, die een bijdrage kunnen leveren tot het 
verkrijgen van het gewenste inzicht. 

Het nieuwe van de operationele vormen van 
misdaadanalyse is voor de recherche tot op heden 
niet zo spectaculair en schuilt voor een groot deel in 
de systematiek waarmee de verzameling en bewerking 
van (opsporings-)gegevens geschiedt. De eerste stap 
in het analyseproces bestaat steeds uit het bijeen-
brengen van gegevens uit bronnen waarover de 
politie beschikt uit hoofde van haar taak, zoals 
processen verbaal, tipformulieren, verslagen van 
technische acties (telefoontaps, observaties) en derge-
lijke, en uit externe bronnen, zoals Kamers van 
Koophandel, bevolkingsregisters, media, andere 
korpsen enzovoort. Tijdens of direct na het verza-
melen worden de gegevens op waarde geschat. 
Hiertoe worden de gegevens beoordeeld op juistheid 
en de bron op de mate van betrouwbaarheid. 

Belangrijk bij die beoordeling is dat deze zoveel 
mogelijk uniform wordt uitgevoerd. Daarom is voor 
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CID's een evaluatiesysteem ontwikkeld waarbij aan 
zowel de ingeschatte juistheid van een gegeven een 
code wordt toegekend, als aan de ingeschatte 
betrouwbaarheid van de bron. Beide coderingen te 
zamen geven aan of een gegeven-kan worden gebruikt 
en zo ja, welke waarde eraan kan worden toegek end. 
Een dergelijke evaluatie is uitermate belangrijk omdat 
bij recherchewerk, in het bijzonder inzake georgani-
seerde criminaliteit, veelvuldig gebruik moet worden 
gemaakt van onvolledige informatie waarvan de 
juistheid (nog) niet is vastgesteld. Het verifieren van 
gegevens en het aangeven van hiaten in de kennis 
omtrent criminele individuen en organisaties is een 
belangrijke toepassing van misdaadanalyse bij CID's. 

De vormen van misdaadanalyse met een andere 
schaalgrootte, die vooral beleidsinformatie opleveren 
en geen of weinig concrete aanwijzingen voor het 
handelen in een bepaalde opsporingszaak, worden 
aangeduid als `strategisch'. Overigens wordt met de 
term teleid' niet alleen de criminele politiek van de 
beide politieministeries en het Openbaar Ministerie 
bedoeld, maar tevens het beleid van regionale en 
lokale politiele instanties. Zoals hieronder zal blijken, 
worden voor strategische analyses veelal andere, 
waaronder kwantitatieve, technieken gehanteerd dan 
bij operationele analysevormen. 

Naast een onderscheid naar doel (hetzij opera-
tioneel, hetzij strategisch) kan ook een onderscheid 
worden gemaakt naar onderwerp van de analyses. Er 
zijn vormen van misdaadanalyse die zich in de eerste 
plaats richten op plegers van delicten. Eveneens zijn 
er analysevormen waarbij de aandacht primair is 
gericht op de gegevens van het delict en analyse-
vormen die zijn gericht op de werkwijze van politie 
en justitie bij de voorkoming en bestrijding van crimi-
naliteit. 

In schema I worden de verschillende vormen van 
misdaadanalyse benoemd, die op grond van boven-
staande indelingen kunnen worden onderscheiden. 
Bij dit schema dienen enige kanttekeningen te 
worden geplaatst. De lijnen die erin staan getekend 
suggereren een strikte scheiding tussen de verschil-
lende analysevormen. Voor het goede begrip is het 
zinvol de analysevormen uit elkaar te houden maar in 
de praktijk blijken de verschillende analysevormen 
vaak door elkaar lopen. Zo kunnen operationele 
analyses strategische inzichten opleveren. Een analyse 
van gegevens over een bepaalde groepering, die zich 
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Schema 1: Analysevormen naar aard en onderwerp 

Onderwerp 	Aard 

Strategisch 

Criminaliteitsbeeldanalyse 

Operationeel 

Delict 	 Criminaliteitsbeeld- 	Zaakanalyse (een delict) 

analyse 	 Delictsanalyse (meer delicten) 

Dader 	 Algemene 	 Dader(groep)analyse (bekende 

profielanalyse 	dader(groep)) 

Specifieke profielanalyse 

(onbekende dader(groep)) 

Werkwijze van 	Methodenanalyse 	Operatie-analyse 

politie en O.M. 

bezighoudt met de handel in verdovende middelen, 
bedoeld om te worden gebruikt in een bepaald 
opsporingsonderzoek, kan inzichten opleveren over 
de organisatie van drugstransporten, die ook voor 
soortgelijke zaken van belang kunnen zijn. 

Ook is het niet altijd mogelijk of werkbaar om de 
onderwerpen delict/dader/werkwijze strikt te 
scheiden. Bovenstaande verdeling suggereert voorts, 
dat alleen het daderperspectief wordt gehanteerd. 
Echter, voor een goed inzicht in criminaliteit is het 
van belang dat ook het slachtofferperspectief deel 
uitmaakt van misdaadanalyse. Aandacht voor slacht-
offergegevens hoort thuis in bijna alle onderscheiden 
analysevormen. Zo kan de houding van het slacht-
offer van een verkrachting van invloed zijn op de 
mate waarin de dader geweld gebruikt. Inzicht in 
dergelijke interactiepatronen kan helpen het serieka-
rakter van een aantal zaken te traceren. Hieronder 
worden achtereenvolgens de strategische en de opera-
tionele vormen van misdaadanalyse beschreven. 

Het criminaliteitsbeeld omvat de aard, omvang en 
ontwikkeling van de criminaliteit in een geografisch 
gebied, zoals een gemeente, een regio of een land. 
Hierbij kunnen een of meer delictsoorten worden 
betrokken. Het doel is altijd strategisch, hetgeen tot 
uitdrukking komt in de aanwending van de resultaten 
van de analyses, zoals in het bepalen van het preven-
tiebeleid, het stellen van prioriteiten in opsporing en 
vervolging en het verdelen van middelen. In de 
preventieve sfeer kunnen de resultaten uit een crimi- 
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naliteitsbeeldanalyse van bij voorbeeld een aantal 
overvallen op geldinstituten ertoe leiden dat aange-
paste veiligheidsprocedures worden ontworpen voor 
tijden waarop het overvalrisico het hoogst is. 

Een ander voorbeeld van een criminaliteitsbeeld-
analyse is de in het voorjaar van 1988 uitgevoerde 
inventarisatie van georganiseerde misdaad en boven-
lokale groepscriminaliteit in Nederland. In het kader 
van dit project zijn in ongeveer twee maanden tijd 
gegevens verzameld over 189 criminele groepen welke 
bij de RCID's bekend waren als actieve plegers van 
zwaardere vormen van criminaliteit. Teneinde na te 
gaan in welke gevallen kan worden gesproken van 
georganiseerde criminaliteit, zijn bij deze analyse de 
volgende criteria gehanteerd: 
I. Wordt de groep gekenmerkt door een hierar-
chische structuur, met een min of meer vaste taakver-
deling? 
2. Worden er binnen de groep sancties (bedreigingen, 
mishandeling) toegepast? 
3. Wordt het met criminaliteit verdiende geld 
gelinvesteerd in legale activiteiten (witwassen)? 
4. Worden overheidsfunctionarissen of medewerkers 
van legale bedrijven omgekocht of geintimideerd 
(corruptie)? 
5. Worden er meerdere typen emstige delicten 
gepleegd? 

Hoewel van vele groepen niet alle gegevens bekend 
waren bij de politie, is in de analyse geconstateerd 
dat in enkele gevallen kon worden gesproken van een 
maffia-achtige organisatie omdat werd voldaan aan 
alle vijf genoemde criteria. Het belang van deze 
analyse voor het recherchebeleid werd onderstreept 
doordat met behulp van statistische technieken een 
zeer significante samenhang werd gevonden tussen de 
organisatiegraad van de onderzochte groepen en het 
dreigen c.q. schieten met vuurwapens bij hun 
criminele activiteiten. Het als vertrouwelijk gekwalifi-
ceerde rapport waarin de resultaten van deze analyse 
staan beschreven, heeft ertoe bijgedragen dat voor de 
bestrijding van bovenlokale zware criminaliteit extra 
gelden beschikbaar kwamen. 

Algemene profielanalyse 

Van algemene profielanalyse wordt gesproken 
wanneer getracht wordt de typerende kenmerken te 
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vinden van personen die (vermoedelijk) eenzelfde 
type delict hebben gepleegd. Een dergelijke analyse 
kan inzicht verschaffen in criminogene elementen in 
leefwijzen, gewoonten en mogelijke andere persoons-
gebonden kenmerken van mensen uit verschillende 
bevolkingscategorieen, waardoor de uitkomsten 
indicaties kunnen geven voor beleid dat is gericht op 
het tegengaan van specifieke vormen van crimina-
liteit. 

Zo kan op basis van een analyse van gegevens over 
bekende handelaren in verdovende middelen worden 
gesteld, dat 'de' handelaar in cocaine in de regel een 
goed organisator is met een natuurlijk overwicht, 
beschikt over ruime geldmiddelen, uit het zaken-
milieu afkomstig is en zich tevens schuldig maakt aan 
andere vormen van criminaliteit. Duidelijk moet zijn 
dat het gevaar van stigmatisering door het trekken 
van onzorgvuldige conclusies hier voortdurend op de 
loer ligt en dat daarom de uitkomsten van deze 
analyses met de nodige terughoudendheid moeten 
worden gebruikt. 

Algemene profielanalyse kan ook worden toegepast 
ten aanzien van slachtoffers van delicten. Hierbij 
wordt gekeken naar specifieke kenmerken van 
personen of instellingen, die in meer of mindere mate 
hebben bijgedragen tot hun slachtofferschap (bij 
voorbeeld situering van bankgebouwen en de afstand 
tot het dichtstbijzijnde politiebureau). Dit is met 
name van belang voor de preventie en kan leiden tot 
actieve voorlichting, fysieke beveiliging en andere 
maatregelen die het risico om slachtoffer te worden 
van (een volgend) misdrijf kunnen verminderen. 

• Methodenanalyse 

Methodenanalyse houdt in het bestuderen en 
evalueren van een bepaalde techniek of tactiek die 
door de politie in meer zaken is gehanteerd, met het 
oog op toekomstige zaken. Methodenanalyse kan in 
de repressieve politiepraktijk worden toegepast om de 
efficientie en effectiviteit van bepaalde recherchetech-
nieken en -tactieken vast te stellen, teneinde bij 
toekomstige politieonderzoeken een gefundeerde 
keuze te kunnen maken. Deze analysevorm is ook een 
hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe 
technieken en tactieken (bij voorbeeld pseudokoop) 
en het verbeteren van bestaande. 
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Ms bijvoorbeeld een politiekorps, in een poging 
een halt toe te roepen aan de sterke stijging van het 
aantal woninginbraken in een bepaald stadsdeel, 
ertoe besluit een team op te richten dat nauwgezet de 
gangen nagaat van bekende actieve inbrekers, 
teneinde snel tot aanhouding over te kunnen gaan als 
een van de subjecten zich schuldig maakt aan een 
inbraak, zal na verloop van tijd worden nagegaan of 
die methode effectief is. Deze effectiviteit moet dan 
op termijn blijken uit een verminderd aantal 
aangiften van woninginbraak. 

Methodenanalyse kan ook worden toegepast ter 
beoordeling van de doelmatigheid van preventieve 
activiteiten, zoals inbraakpreventieprojecten en 
voorlichtingscampagnes op lagere scholen. Ook hier 
kunnen de inspanningen tegen de baten (de merkbare 
effecten op het criminaliteitsbeeld, zoals vermin-
dering van het aantal aangiften van inbraak of 
afnemend vandalisme) worden afgezet en vergelij-
kingen worden gemaakt tussen verschillende preven-
tiemethoden. 

Zaakanalyse 

Zaakanalyse wordt toegepast bij een lopend of 
voorlopig afgesloten grootschalig rechercheonderzoek 
naar aanleiding van een concreet gepleegd (ernstig) 
delict. In tegenstelling tot de delictsanalyse die hierna 
zal worden toegelicht, worden hierbij niet diverse 
delicten vergeleken, maar wordt getracht alle infor-
matie in een concrete zaak inzichtelijk te maken. Een 
techniek die bij deze analysevorm wordt gebruikt is 
het in chronologische volgorde schematisch 
weergeven van alle informatie over het delict. Hierbij 
wordt een tijdlijn gemaakt, waarop alle handelingen 
van de hoofdpersonen van het gebeuren (verdachten, 
slachtoffers) onderling kunnen worden vergeleken. 
Hierdoor vallen tegenstrijdigheden en onvolledig-
heden in informatie direct op, waaruit aanwijzingen 
voor verder onderzoek kunnen voortkomen. 

In het rechercheonderzoek naar bij voorbeeld een 
moord zal het vaak na enige tijd noodzakelijk zijn 
alle beschikbare informatie te rangschikken en te 
vergelijken. Het doel hiervan is te bezien welke 
sporen nog nader onderzocht moeten worden c.q. 
welke gaten in de bewijsvoering tegen een verdachte 
er nog zijn. Zo kunnen tegenstrijdigheden in getui- 
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genverklaringen ontdekt worden, verbanden worden 
gelegd tussen personen en feiten en de betrokkenheid 
van personen bij het delict blijken. Deze informatie 
kan bepalend zijn voor de richting van het onderzoek. 

Delictsanalyse 

Van delictsanalyse kan worden gesproken als 
gegevens van een aantal gelijksoortige delicten 
worden vergeleken teneinde te achterhalen of 
verscheidene ervan wellicht .  door eenzelfde dader c.q. 
dadergroep zijn gepleegd. Deze vergelijking kan 
zowel handmatig, als met gebruikmaking van een 
geautomatiseerd systeem worden uitgevoerd. Een bij 
deze vorm van analyse gehanteerde handmatige 
techniek is het gebruik van zogenaamde chrono-
lijsten. Hierbij worden de gegevens met betrekking tot 
een aantal gelijksoortige misdrijven, zoals bijvoor-
beeld overvallen, gestructureerd genoteerd. In aparte 
kolommen worden kenmerken als aantal daders, 
geschatte leeftijden, het gebruik van wapens en auto's 
onder elkaar gezet, opdat door vergelijking kan 
worden gezocht naar unieke kenmerken of een 
zeldzame combinatie van kenmerken die kunnen 
leiden tot identificatie van de dader(s). 

Bij een analyse van een aantal overvallen op 
geldinstituten, gepleegd in een bepaalde periode, kan 
door bestudering van de op chronolijsten opgete-
kende delictskenmerken bijvoorbeeld opvallen dat 
veel overvallen zijn gepleegd tussen 9.00 en 10.00 uur, 
dat er telkens vier daders zijn waarvan er twee naar 
binnen gaan, dat er gebruik wordt gemaakt van 
vuurwapens en er telkens twee vluchtauto's en een 
motor worden gebruikt die kort daarvoor in de 
omgeving zijn gestolen. Hieruit zal worden geconclu-
deerd dat de overvallen mogelijk door een en 
dezelfde dadergroep zijn gepleegd, waarmee tevens is 
gezegd dat het zinvol is om de gegevens van al deze 
delicten te combineren. Daardoor komen mogelijk 
nieuwe aanwijzingen naar voren die het opsporings-
onderzoek verder kunnen helpen. 

Dader(groep)analyse 

Dader(groep)analyse kan worden omschreven als 
het structureren en vergelijken van gegevens die over 
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een bepaalde (bekende) delinquent of groep delin-
quenten beschikbaar zijn. Doel van deze analyse is de 
structuur van dadergroepen inzichtelijk te maken en 
de rol en daarmee de betrokkenheid van afzonder-
lijke individuen bij illegale handelingen te achter-
halen. Met de resultaten uit deze analyses kan 
richting worden geven aan een rechercheonderzoek in 
een concrete zaak doordat niet alleen zichtbaar wordt 
gemaakt wat over een bepaalde dader(groep) bekend 
is, maar ook duidelijk wordt op welke vragen bij de 
actuele stand van het onderzoek nog geen antwoord 
kan worden gegeven. Voor deze analysevorm zijn 
onder andere relevante gegevens: de criminele 
carriere, (criminele) contacten, financiale situatie, 
leefgewoonten, modus operandi, betrokkenheid bij 
bedrijven en dergelijke. 

De dadergroepanalyse is misschien wel de analy-
sevorm die inmiddels het meest algemeen ingang 
heeft gevonden in de Nederlandse politiepraktijk. 
Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
schematechnieken. De systematische ordening van 
dadergroepgegevens in relatieschema's biedt 
ogenblikkelijk inzicht in voor het opsporingson-
derzoek relevante informatie over wie met wie 
contacten onderhoudt en kan worden beoordeeld 
waar in het onderzoek de zwaartepunten moeten 
liggen. Zo kan uit een relatieschema blijken dat een 
bepaalde persoonsnaam door vele verdachten wordt 
genoemd, hetgeen kan duiden op een belangrijke 
positie van dat individu binnen de betreffende groep. 

Specifieke profielanalyse 

Van specifieke profielanalyse kan worden 
gesproken wanneer wordt getracht een beschrijving te 
maken van de dader(s) van een delict aan de hand 
van het (technisch) onderzoek op de plaats van het 
delict, getuigenverklaringen en alle overige 
beschikbare informatie. De op die wijze verzamelde 
informatie wordt vervolgens gecombineerd met 
achtergrondinformatie, waaronder historische crimi-
naliteitsgegevens alsook in voorkomende gevallen 
kennis en ervaring uit gedragswetenschappelijke of 
andere disciplines. Deze analysevorm kan leiden tot 
concrete opsporingsactiviteiten, zoals het inzetten van 
een politieambtenaar in de rol van potentieel slacht-
of fer. Deze werkwijze kan bijvoorbeeld worden 
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toegepast bij een serie verkrachtingen, indien uit een 
analyse van slachtofferkenmerken blijkt dat de dader 
zijn aandacht in het bijzonder richt op een bepaald 
type vrouw. 

In Amerika vormt 'crime-profiling' de laatste jaren 
een belangrijke onderzoekmethode die de FBI 
gebruikt om de persoonlijkheid- en gedragsken-
merken van de daders van zeer ernstige gewelds-
en/of zedenmisdrijven te specificeren. Bij toepassing 
van de methode worden de resultaten gecombineerd 
van afzonderlijke analyses van misdaden die vermoe-
delijk door eenzelfde dader zijn gepleegd. Hierbij 
wordt in principe gewerkt volgens de volgende 
stappen: 
1. reconstrueren van het verloop van de criminele 
daad; 
2. bestuderen van de plaats en de omstandigheden 
waaronder het delict is gepleegd; 
3. vastleggen van de uiterlijke kenmerken van het 
slachtoffer; 
4. evalueren van beschikbare processen verbaal ; 
5. evalueren van de resultaten van de eventuele 
autopsie; 
6. opstellen van een profiel van de dader; 
7. formuleren van suggesties voor verdere recherche-
activiteiten. 
Opvallend is de ruime aandacht die wordt besteed 
aan de plaats waar het delict is gepleegd. Vandaar dat 
voor deze analysetechniek soms ook de term 'crime 
scene analysis' wordt gehanteerd. (Ault, 1986) 

Bij de 'railway murders' die in Engeland in 1986 en 
1987 voor veel opschudding zorgden, heeft een speci-
fieke profielanalyse daadwerkelijk bijgedragen tot het 
ontmaskeren van de dader. Op basis van een compu-
terondersteunde analyse van gegevens van enkele 
tientallen delicten (verkrachtingen, in een aantal 
gevallen gevolgd door moord), die alle waren 
gepleegd in de buurt van stations, kon een aantal 
uitspraken worden gedaan, ondermeer omtrent het 
signalement en de vermoedelijke woonbuurt van de 
dader. Op basis van forensisch onderzoek van bloed-
en spermasporen was reeds de bloedgroep van de 
dader bekend. Uitgaande van de (uit de modus 
operandi afgeleide) veronderstelling dat de dader al 
eens eerder met justitie in aanraking zou zijn geweest, 
werd een lijst opgesteld met de namen van 
vierduizend potentiele verdachten. Op basis van de 
signalementsgegevens van de profielschets kon een 
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selectie worden gemaakt van bijna tweeduizend 
personen, waarvan er twee In de voorspelde buurt 
woonden. Van deze twee Meek er een geen sluitend 
alibi te hebben. Bij huiszoeking werden tenslotte 
bewijzen gevonden voor de betrokkenheid van deze 
man bij tenminste acht verkrachtingen en drie 
moorden. 

Een specifieke profielanalyse die in Nederland 
ruime bekendheid heeft gekregen is die, welke eind 
1987 is gepresenteerd in de ontvoeringszaak Heijn. 
Hierbij werd op basis van de schaars beschikbare 
informatie ondermeer gesteld dat de heer Heijn zou 
zijn ontvoerd door een groep personen met criminele 
antecedenten. Deze profielkenmerken waren voorna-
melijk afgeleid uit de professionaliteit waarmee de 
ontvoering was gepleegd en het feit dat tot dan toe 
nagenoeg alle ontvoeringen in ons land door groepen 
waren gepleegd. Dat deze analyse achteraf groten-
deels onjuist is gebleken, illustreert hoe bijzonder 
moeilijk het is om een beeld te vormen van 
onbekende dader(s) op basis van maar een handjevol 
gegevens. Gezien het uitzonderlijke karakter van de 
zaak Heijn kan niet worden geconcludeerd dat het 
onmogelijk is met succes een dergelijke analyse te 
maken. In Nederland worden daarom momenteel 
diverse studies opgezet en uitgevoerd naar de 
praktische bruikbaarheid en betrouwbaarheid van 
deze analysevorm. 

0 peratie-analyse 

De evaluatie van activiteiten die in het kader van 
een bepaalde rechercheoperatie zijn of worden uitge-
voerd wordt een operatie-analyse genoemd. Het 
verschil met de zaakanalyse is dat daarin wordt 
gezocht naar lacunes in de dader- of delictsinfor-
matie. Operatie-analyse is gericht op het completeren 
van het rechercheonderzoek door zicht te krijgen op 
het verloop van de operatic en te zoeken naar nog 
ongebruikte.  mogelijkheden voor rechercheactivi-
teiten. De resultaten uit de operatie-analyse bieden 
met name bij grote en/of complexe zaken de 
mogelijkheid het rechercheonderzoek bij te sturen. 

Het volgende voorbeeld kan een en ander verduide-
lijk en. I n een onderzoek naar een groep van drugs-
handel verdachte criminelen is al enige tijd geen 
vooruitgang geboekt. Uit afgeluisterde telefoonge- 

62 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 1, 1989 



sprekken blijkt dat regelmatig zendingen binnen-
komen. Specifieke informatie omtrent afleverplaatsen, 
gebruikte vervoermiddelen en dergelijke blijft echter 
uit. Een operatie-analyse wordt uitgevoerd, waarbij 
alle toegepaste en mogelijk toe te passen recherche-
strategieen worden bestudeerd. Hieruit blijkt, dat een 
van de verdachten direct benaderd zou kunnen 
worden door een pseudokoper. Besloten wordt het 
onderzoek via deze lijn voort te zetten. 

Een operatie-analyse kan materiaal opleveren dat 
van belang is bij de opzet van een volgend 
onderzoek. Zo zal naar aanleiding van de analyse van 
het verloop van de ontvoeringszaak Heijn bij een 
volgende ontvoering wellicht anders worden 
omgegaan met het fenomeen informatiestop. 

Misdaadanalyse in Engeland 

Ook in Engeland is in de loop der jaren door het 
toenemend aantal zware misdrijven de behoefte aan 
een methodische aanpak van met name de ernstige 
criminaliteit, steeds groter geworden. Er zijn in de 
jaren vijftig en zestig diverse handmatige documenta-
tiesystemen ontstaan met onderling afwijkende 
ingangen, verschillende benamingen enzovoort. Dit 
belemmerde het vergelijken van gegevens uit de 
verschillende systemen, hetgeen onderzoeken bemoei-
lijkte die de regiogrenzen overschreden. In 1974 is er 
een project opgezet teneinde de mogelijkheden te 
bestuderen voor de automatisering van rechercheon-
derzoeken van zware misdrijven; het Major Incident 
Project. Hieruit is in 1980 de automatisering van de 
handmatige handelingen voortgekomen. Hierdoor is 
het nu overal in Engeland mogelijk om gegevens in 
een computer op te slaan en voor rechercheonder-
zoeken toegankelijk te maken. Vanuit verschillende 
systemen kan men toegang krijgen tot een nationaal 
computersysteem (Police National Computer) met 
behulp waarvan men kan kijken in andere bestanden. 
Hierdoor worden vooral voor misdaadanalyse de 
mogelijkheden sterk vergroot. 

Bij de Londense Metropolitan Police is in 1975 
voor de negen politieregio's voor de uitoefening van 
misdaadanalyse een speciale afdeling opgezet met de 
naam 'Crime Pattern Analysis Unit' ter ondersteuning 
van grote rechercheonderzoeken. De doelstelling 
daarbij is door middel van analyses van bepaalde 
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typen misdrijven, de rechercheafdelingen behulpzaam 
te zijn bij de identificatie van verdachten. 

In de zaak van de 'Yorkshire Ripper' in 1981, 
waarbij het ging om een serie van dertien moorden 
op vrouwen, is duidelijk geworden dat standaardi-
sering van gegevensverzameling en -bewerking met 
behulp van een geautomatiseerd systeem bij groot-
schalige rechercheonderzoeken onontbeerlijk is. 
Nadat de Ripper-zaalc was opgelost, bleek namelijk 
dat de dader reeds drie keer door de politie was 
gehoord en dat het kenteken van zijn auto in zeven 
dossiers stond vermeld! Hierop besloten het Home 
Office en de Association of Chief Police Officers 
eisen op te stellen voor een systeem waarmee gestan-
daardiseerde procedures in grootschalige onder-
zoeken ondersteund zouden worden. 

Een eerste poging om tot de bouw van een 
dergelijk geautomatiseerd recherche-informatie-
systeem te komen, is ondernomen door de politie van 
Essex in samenwerking met het Home Office. Vanuit 
dit systeem, waarbij vooral de nadruk lag op het 
verwerken van gegevens en het management op het 
gebied van dagelijkse rechercheactiviteiten, is het 
Home Office Large Major Enquiry System 
(HOLMES, naar de romanfiguur van Conan Doyle) 
ontwikkeld. Dit systeem werd in 1984 in gebruik 
genomen. Het systeem bestaat uit drie delen, te weten 
een module voor het gestructureerd invoeren, 
muteren en terugzoeken van gegevens, een module 
voor het bijhouden van de lopende (recherche-)activi-
teiten en een tekstverwerkingsmodule met ongestruc-
tureerde ('vrije tekst-')zoekmogelijkheden. Vanuit de 
Nederlandse recherche is veel belangstelling voor 
HOLMES getoond; in de politieregio Rijnmond 
wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste Neder-
landse versie. 

Misdaadanalyse in Amerika 

In de Verenigde Staten en Canada wordt misdaad-
analyse al enige decennia toegepast door de politie. 
Er zijn speciale misdaadanalyseafdelingen opgezet, 
bemand met analisten die verantwoordelijk zijn voor 
het planmatig bewerken van gegevens over misdaden 
om te bepalen of er een patroon of een trend bestaat. 
De misdaadanalyseafdelingen richten zich vooral op 
criminaliteitspreventie op lokaal en wijkniveau. Ook 
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wordt misdaadanalyse ten behoeve van de planning 
van surveillanceroutes toegepast. Hierdoor wil men 
een grotere effectiviteit bereiken van mankracht en 
materiele bronnen. 

In de Verenigde Staten is er sinds het begin van de 
jaren zestig sprake van een sterke toename van zware 
criminaliteit. In 1983 is een groep geformeerd 
bestaande uit procureurs-generaal, die zich op dit 
probleem heeft geconcentreerd. Op grond van haar 
bevindingen werd bij de FBI-Academy in Quantico, 
Virginia, een instantie opgericht met de naam 
National Center for the Analysis of Violent Crime. 
Het gaat om een nationaal studie-, opleidings- en 
informatiecentrum, waar naast activiteiten op het 
gebied van gedragswetenschappelijk onderzoek en 
trainingen voor rechercheurs veel aandacht wordt 
besteed aan het verzamelen van gegevens over en het 
analyseren van specifieke zware (gewelds)misdaden. 
Het uitgangspunt voor de diverse activiteiten wordt 
gevormd door de behoefte om binnen het politiewerk 
doeltreffender te kunnen werken, zowel wat betreft 
het management als het recherchewerk op straat. 
Daarbij is voor het maken van analyses met name de 
automatisering van belang. 

Een typisch voorbeeld van de Amerikaanse 
pogingen om computers in te schakelen bij het 
recherchewerk is het VICAP-project (Violent 
Criminal Apprehension Program). De ontwikkeling 
van VICAP komt voort uit de behoefte van de politie 
van Los Angeles om een aantal moorden te kunnen 
vergelijken met elkaar. Men had het vermoeden dat 
er relaties waren tussen een aantal moorden, in de zin 
dat die door dezelfde dader gepleegd zouden zijn. 
Problematisch bij deze analyse was, dat de gegevens 
van verschillende moordzaken niet op vergelijkbare 
wijze waren verzameld en geregistreerd. Daarom is 
eerst een onderzoek gedaan in plaatselijke kranten 
naar berichtgeving over gepleegde moorden in een 
bepaalde periode om door vergelijking eventuele 
samenhangen te kunnen ontdekken. Dit onderzoek 
gaf aanleiding tot de opzet van het VICAP-project in 
1985. 

Voor analyse middels VICAP komen de volgende 
typen zaken in aanmerking: opgeloste of onopgeloste 
moorden of pogingen tot moord; vermiste personen; 
niet geklentificeerde lijken. Het doel van VICAP is 
het traceren van eventuele verbanden tussen de 
gemelde zaak en reeds in de VICAP-gegevensbank 
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geregistreerde zaken door het systematisch verge-
lijken van modi operandi, signalementen, gedra-
gingen voor en na het delict en dergelijke. Op basis 
van de resultaten worden gecoordineerde bovenlokale 
onderzoeken gestart hetgeen sneller leidt tot identifi-
catie en aanhouding van daders. 

Een tweede groot Amerikaans automatiserings-
project is het CASS-project (Crime Analysis System 
Support). In 1977 is dit project door de International 
Association of Chiefs of Police opgezet naar 
aanleiding van de behoefte van de politie om snel 
toegang te kunnen hebben tot criminaliteitsgegevens. 
Het hoofddoel van het CASS-project is de verwerking 
van een groter aantal gegevens mogelijk te maken en 
daarmee de effectiviteit van misdaadanalyse bij de 
korpsen te verbeteren. In het kader van het project is 
onder recherchechefs een enquete gehouden om vast 
te stellen welke functies er noodzakelijk zijn voor 
misdaadanalyse. Op grond van de resultaten werden 
zeven functies gedefinieerd, die wezenlijk zouden zijn 
voor effectieve misdaadbestrijdingsoperaties. Deze 
zijn: 
I. het opsporen van misdaadpatronen (samenhan-
gende misdrijven); 
2. het op basis van overeenkomstige kenmerken 
(zoals signalement) identificeren van potentiele 
verdachten; 
3. het opstellen van doelwit- en slachtofferprofielen; 
4. het voorspellen van (plaats en tijd van) delicten; 
5. het voorbereiden van 'uitzonderingssituatie'- 
overzichten (rapporten waarin criminaliteitsontwikke-
lingen worden gesignaleerd die bepaalde drempel-
waarden overschrijden); 
6. het bepalen van misdaadtrends; 
7. het toewijzen van menskracht en middelen. 
Uit deze opsomming komt duidelijk naar voren, dat 
misdaadanalyse in Amerika zowel operationele als 
strategische toepassingen kent. 

Inzet van computers bij misdaadanalyse in Nederland 

Voor alle onderscheiden vormen van misdaad-
analyse geldt dat zij in Nederland tot op heden nog 
vooral handmatig worden uitgevoerd. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst gebruik wordt gemaakt 
van geautomatiseerde systemen, zoals dat ook in het 
buitenland ingang heeft gevonden. Voor de ontwik- 
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keling in Nederland op het .gebied van misdaad-
analyse zijn vooral twee geautomatiseerde informatie-
systemen toonaangevend. Dit zijn het zogenaamde 
`Bossche systeem' en het `Groningse systeem', beide 
genoemd naar de standplaats van het politiekorps 
waar ze zijn ontwikkeld. 

In 1986 is er bij de Regionale Criminele Inlich-
tingen Dienst (RCID) te Den Bosch een aanloop 
genomen Met een geautomatiseerd systeem. Eerst was 
het alleen mogelijk op een kleine computer (personal 
computer) te werken met een programma om 
gegevens in te voeren en te rangschikken. Bij het 
huidige Bossche systeem VIDOCQ, genoemd naar de 
Franse crimineel die later politiechef werd, is het 
mogelijk om gelijktijdig door een grote groep 
gebruikers gegevens te laten invoeren, te bevragen en 
af te drukken met behulp van de grote computer. Bij 
de ontwikkeling van de applicatie is speciaal gekeken 
naar de aspecten: gebruikersvriendelijkheid voor 
verschillende groepen functionarissen (met name 
analisten en rechercheurs); gelijktijdig gebruik door 
diverse personen; beveiliging; flexibiliteit; aansluit-
mogelijkheid op het politiedatacommunicatienetwerk; 
mogelijkheden voor toepassing op kleine computers. 

Het Groningse systeem verschilt in die zin van het 
Bossche systeem dat dit systeem alleen op de kleine 
computers toegepast kan worden en dat de mogelijk-
heden voor opslag van gegevens beperkter zijn. 
Evenals bij het Bossche systeem is de Groningse 
applicatie een soort geavanceerde electronische 
kaartenbak, met behulp waarvan CID-gegevens zijn 
op te slaan, op te vragen en te bewerken. De bewer-
kingsmogelijkheden zijn grotendeels voorgeprogram-
meerd, hetgeen weliswaar gebruikersvriendelijk, doch 
wat minder flexibel is. 

Betekenis van misdaadanalyse 

Als misdaadanalyse als nieuwe discipline wordt 
voorgesteld, gaat daarvan de suggestie uit als zou 
systematische beoordeling van verzamelde gegevens 
teneinde daaruit voor het opsporingsonderzoek 
belangrijke informatie te verwerven, door de 
recherche niet eerder zijn toegepast. Dat is niet zo. 
Evenmin is het zo dat, nu misdaadanalyse zich een 
vaste plaats begint te verwerven in de Nederlandse 
politiepraktijk, het aantal onopgeloste zaken verwaar- 
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Ontwikkelingen in het 

recherche-onderwijs 

J. Wilzing* 

Inleiding 

In een themanummer van Justitiele Verkenningen 
dat speciaal gewijd is aan de criminalistiek mag een 
bijdrage over de opleiding en (voortgezette) deskun-
digheidsbevordering van de politieambtenaar, belast 
met recherchetaken, niet ontbreken. Een belichting 
van dit thema verdient temeer aandacht omdat met 
name de laatste jaren de opvattingen over de manier 
waarop aan die justitiele politiefunctie uitvoering 
moet warden gegeven, nogal aan wijziging onder-
hevig zijn. De Rechercheschool is als centraal oplei-
dingsinstituut op het terrein van criminaliteitsbe-
heersing ten behoeve van de Nederlandse politie 
hierbij in sterke mate betrokken. 

In dit artikel zal eerst aandacht worden besteed aan 
de huidige plaats van de Rechercheschool binnen het 
totale politie-onderwijsveld alsmede de taken die het 
instituut zijn toebedeeld. Vervolgens zal warden 
stilgestaan bij een aantal recente ontwikkelingen in 
de recherchefunctie. Ontwikkelingen die enerzijds 
veroorzaakt lijken te zijn door een andere visie op 
politiezorg die aan het eind van de jaren zeventig 
manifest werd en anderzijds een extra impuls hebben 
gekregen door de explosief toegenomen kleine, of wel 
'veel voorkomende' criminaliteit. 

Uit deze bijdrage zal blijken dat een en ander 
ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de wijze 
waarop de Rechercheschool haar onderwijsprodukten 
heeft vormgegeven en haar opleidingsmarkt heeft 
verbreed. Daarbij wordt, voor zover mogelijk binnen 
dit bestek, tevens inhoudelijk op het onderwijsaanbod 
van de Rechercheschool ingegaan. 

* De auteur is directeur van de Rechercheschool te 
Zutphen. Per 1 maart 1989 is hij aangesteld als Hoofd van 
de Centrale Recherche Informatiedienst (CR.!.). 
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Tenslotte zal in dit artikel de bilk op de toekomst 
worden gericht: hoe zal de criminaliteitsbestrijding 
zich in de jaren negentig ontwikkelen en op welke 
wijze dient daarop te worden ingespeeld door de 
Rechercheschool. 

Het ontstaan van het recherche-onderwijs 

Het recherche-onderwijs kent slechts een betrek-
kelijk korte historie. Tot 1962 moesten rechercheurs 
bij de gemeente- en rijkspolitie het in ons land nog 
geheel zonder enige opleiding stellen. Constateringen 
met betrekking tot schaalvergroting en professionali-
sering in de criminaliteit deden het gemis aan een 
recherche-opleiding vooral aan het eind van de jaren 
vijftig echter sterk voelen. Dit leidde er toe dat in 
1961 een commissie onder voorzitterschap van mr. 
B.J. Besier, procureur-generaal bij het Gerechtshof te 
Leeuwarden, werd belast met de opdracht voorstellen 
te doen die zouden kunnen resulteren in de realisatie 
van een (voorlopige) recherche-opleiding. Op basis 
van deze rapportage startte de heer Jongboer als 
eerste directeur van de Rechercheschool in 1963 met 
een vijfweekse na-opleiding voor ervaren recher-
cheurs: immers, niet alleen was een inhaalslag 
noodzakelijk om de oudere, reeds ervaren recherche-, 
functionarissen op `hetzelfde spoor' te krijgen, ook 
was het van belang dit zeer politie-specifieke onder-
wijsprodukt (dat niet elders in Nederland bij politie-
korpsen of op de vrije markt verkrijgbaar was), 
binnen de kring van ervaren rechercheurs op gedegen 
wijze uit te proberen. Pas in 1966 zouden de eerste 
primaire opleidingen ten behoeve van de aankomend 
rechercheur van start gaan. Een passende accommo-
datie was overigens niet voorhanden: het instituut 
werd gehuisvest in enkele barakken die gelegen 
waren achter een hotel in de omgeving van Arnhem. 

Deze pioniersfase werd afgesloten toen de Recher-
cheschool tezamen met de Kaderschool voor de 
gemeentepolitie in 1973 de nieuwbouw te Zutphen 
kon betrekken. Een accommodatie, waar beide insti-
tuten, naast voortreffelijke onderwijsfaciliteiten, 
tevens de beschikking kregen over een hotelcomplex 
met 250 bedden. Vanaf die tijd heeft het recherche-
onderwijs meer de gelegenheid gehad zich te profes-
sionaliseren en verder uit te breiden. 
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Plaats van het recherche-onderwijs binnen het totate 
politie-ondenvijsveld 

Binnen de Nederlandse politie, een tedrijr dat in 
zijn totaliteit plaats biedt aan ongeveer 38.000 
medewerkers, nemen de eigen primaire en vervolg-
opleidingen een belangrijke plaats in. Grofweg zijn 
drie verschillende soorten onderwijs te onder-
scheiden: 

Allereerst zijn er een zestal primaire instituten 
waarvan er vijf opleiden tot het instroom-niveau van 
agent bij de gemeentepolitie en wachtmeester bij de 
rijkspolitie. Het zesde opleidingsinstituut, de Neder-
landse Politieacademie, neemt de opleiding van 
toekomstige politie-officieren (zowel rijks- als 
gemeentepolitie) voor haar rekening. 

Vervolgens zijn er een drietal instituten die zich in 
de voortgezette opleidings- en vormingssfeer (v.o.v.) 
bewegen op het terrein van leidinggeven ten behoeve 
van het midden- en hoger kader. 

Tenslotte zijn er vijf politie-opleidingsinstituten die 
zich in diezelfde v.o.v.-omgeving bewegen op specia-
listisch politievakterrein: twee centra ten behoeve van 
de opleiding van mobiele eenheden, twee verkeers- 
scholen en eon rechercheschool. In tegenstelling tot 
de andere specialistische instituten bedient de 
Rechercheschool zowel rifles- als gemeentepolitie. 
Overigens zij vermeld dat de plannen tot integratie 
van beide verkeers- en m.e.-scholen reeds in een 
uitvoerend stadium verkeren. 

Met de omschrijving van deze laatste categorie is 
de positie van de Rechercheschool binnen het totale 
politie-onderwijs enigermate bepaald: de Recherche-
school is van oorsprong te beschouwen als een 
specialistisch bedrijfsopleidingsinstituut ten behoeve 
van veelal over ervaring beschikkende ambtenaren 
van zowel rijks- als gemeentepolitie, die belast gaan 
worden met recherchetaken of, daarmee reeds belast 
zijnde, een ander `specialisme' binnen het recherche-
terrein krijgen toebedeeld. Bezien tegen het licht van 
de politiele organisatie betekent dit voor wat betreft 
de te verzorgen opleidingen in de eerste plaats een 
sterk horizontale differentiatie: er is immers sprake 
van opleidingsbehoeften ten behoeve van vele specia-
lismen, die binnen eenzelfde rang/functieniveau 
worden uitgeoefend. Evenzeer is er echter sprake van 
een sterke verticale differentiatie: de opleidingen 
dienen [evens te kunnen voorzien in behoeften toege- 
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sneden op de verschillende leidinggevende recherche-
niveaus binnen de politie. Een voorbeeld moge dit 
verduidelijken: door de uitvoerend rechercheur wordt 
de opleiding fraude gevolgd, terwijl zijn chef (evenals 
de officier van justitie) inschrijft op de cursus fraude-
beleid. 

Daarnaast raakt de Rechercheschool als specialis-
tische toeleverancier meer dan voorheen betrokken 
bij de ontwikkeling van het recherche-onderwijs dat 
door de primaire opleidingsinstituten wordt verzorgd, 
uiteraard uitsluitend voorzover het haar specifiek 
deskundige inbreng betreft. Hetzelfde geldt voor haar 
betrokkenheid bij voortgezet onderwijs ten behoeve 
van bijvoorbeeld het middenkader. Ook hier ter 
verduidelijking een voorbeeld. 

Iedere politieambtenaar die bevorderd wordt tot 
een middenkaderrang, is verplicht een opleiding aan 
een van de Kaderscholen te volgen. Een van de taken 
die nagenoeg ieder middenkaderlid krijgt toebedeeld 
is de functie van (beperkt) hulp-officier van justitie. 
Het is dan ook uiterst effectief en efficient (en dus 
aanbevelenswaard) om in deze middenkadercursus 
extra aandacht aan de functie van de hulp-officier te 
besteden. Alle toekomstige middenkaderleden 
kunnen zo immers worden bereikt. Bij de ontwik-
keling van een dergelijke `h.o.v.j.-module' is de 
expertise van de Rechercheschool, die in haar eigen 
takenpakket de veel verder gaande opleiding van de 
full time hulp-officier van justitie heeft opgenomen, 
van evident belang. 

Een voorlopige conclusie mag zijn dat de positie 
van de Rechercheschool binnen het totale politie-
onderwijsveld breder is dan het uitsluitend op een 
centraal punt verzorgen van specialistisch onderwijs 
ten behoeve van de criminaliteitsbestrijders. Dit 
brengt mu j tot het kort omschrijven van de taken van 
de Rechercheschool. 

De taak van de Rechercheschool 

In algemene zin kan de primaire taak van de 
Rechercheschool omschreven worden als het, al dan 
niet in samenwerking met derden, ontwikkelen en 
organiseren van basis- en voortgezette cursussen ten 
behoeve van politie- en justitiefunctionarissen op het 
terrein van de criminaliteitsbeheersing. 

Uit het vorenstaande zal reeds gebleken zijn dat de 
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taak van de Rechercheschool op het terrein van het 
criminaliteitsonderwijs zich niet beperkt tot de 
organisatie van uitsluitend centrale onderwijsactivi-
teiten aan het instituut te Zutphen. Opleidingsactivi-
teiten kunnen, mits voldaan is aan een aantal speci-
fieke voorwaarden, evenzeer decentraal worden 
georganiseerd. Bij de realisatie hiervan neemt de 
Rechercheschool een belangrijke positie in. Hierop 
zal later nog worden teruggekomen. 

Een belangrijke taak vervult de Rechercheschool 
voorts door de organisatie van (inter)nationale 
symposia, themadagen en dergelijke. Doe hiervan is 
door uitwisseling en kennisverrijking te komen tot 
innovatieve activiteiten op het terrein van de crimina-
liteitsbeheersing. Deze innovatie-bevorderende 
functie van de Rechercheschool moet juist in deze 
tijd, waarin door de uitkomsten van het regeringsbe-
leidsplan Samenleving en Criminaliteit zoveel nieuw 
beleid is gegenereerd, als een kerntaak worden aange-
merkt. 

Nauw hiermee verwant is dat de Rechercheschool, 
meer dan voorheen, tot taak heeft ten behoeve van de 
politiepraktijk te fungeren als documentatie- en infor-
matiecentrum op het terrein van de criminaliteitsbe-
heersing. Een aantal organisatorische en fysieke 
aanpassingen die ertoe bijdragen dat deze taak zo 
optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd, is recent 
gerealiseerd. In deze ontwikkelingsrichting past 
evenzeer een adviesfunctie ten behoeve van de opspo-
ringspraktijk op zowel recherchetactisch, juridisch, 
technisch als gedragswetenschappelijk terrein. Het 
zijn deze componenten die aan te merken zijn als de 
hoofdbestanddelen van de recherchefunctie. Zij 
bepalen [evens de vakgroepenstructuur die tijdens de 
recente reorganisatie van de Rechercheschool is 
ingevoerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
aan een vijfde vakgroep recherchebedrijfsvoering 
eveneens dringende behoefte bestaat. Realisatie heeft 
evenwel nog niet plaatsgevonden. 

Voorts heeft de Rechercheschool tot taak om, al 
dan niet in samenwerking met andere organisaties, 
onderzoeken te verrichten naar situaties die in de 
praktijk van de criminaliteitsbestrijding als problema-
tisch worden ervaren. Dit houdt in dat veelvuldig 
wordt deelgenomen aan werkgroepen op nationaal 
niveau en dat beleidsmatige en wetenschappelijke 
innovaties worden vertaald naar de politiepraktijk. 

Onlosmakelijk met de functie van centraal oplei- 
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dingsinstituut op nationaal niveau is tenslotte 
verbonden de taak om contacten te onderhouden met 
soortgelijke instituten in het buitenland. Ook hieraan 
wordt aandacht besteed: het wederzijds bezoeken van 
elkaars (inter)nationale symposia maakt daarvan 
onderdeel uit. Tevens wordt van dit relatie-netwerk 
intensief gebruik gemaakt bij het `verder helpen' van 
eigen collega's in het buitenland en, omgekeerd, 
buitenlandse collega's in ons land, indien studies over 
de grenzen moeten worden verricht. 

De taakuitvoering 

Ter uitoefening van haar taken beschikt de Recher-
cheschool over een relatief kleine, vaste staf: het 
instituut heeft formatief een personele sterkte van 37 
man 'all-in' en weet zich verantwoordelijk voor de 
opleiding van ongeveer 1200 cursisten per jaar. Zij 
worden in de gelegenheid gesteld om een van de 
dertig verschillende soorten cursussen te volgen. 
Cursussen, zoals gesteld, varierend van basaal niveau 
(zoals de Recherche Basis Cursus) tot zeer specialis-
tisch, zoals de cursus Pseudokoop. De opleidingen 
verschillen in lengte: van twee weken minimaal tot 
een maximale duur van acht weken. Een deel van 
deze opleidingen leent zich voor 'open' inschrijving 
vanuit het politieveld. Daarnaast zijn er cursussen 
waaraan slechts op uitnodiging kan worden deelge-
nomen. Dit heeft veelal te maken met de aard van het 
specialisme alsmede landelijk gemaakte beleidsaf-
spraken. 

Het mag duidelijk zijn dat van `eigen' docenten 
onmogelijk verwacht kan worden dat zij thuis zijn in 
alle specialistische vakgebieden. Hierin wordt 
voorzien door een netwerk van ongeveer 350 gastdo-
centen: specialisten die zowel afkomstig zijn uit vele 
takken van de politieorganisatie, van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, de Gerechtelijke Labora-
toria als uit justitiele, wetenschappelijke en bestuur-
lijke kringen. Op deze wijze kan, door bovendien een 
efficiente onderwijsorganisatie te realiseren, niet 
alleen een hoge onderwijsproduktie worden gehaald 
maar tevens een hoog deskundigheidsniveau in de 
specialistische cursussen worden gerealiseerd. Op de 
onderwijsprodukten zelf zal later in dit artikel nog 
nader worden ingegaan. 
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leder tijdsbestek kent zijn 'topics'. Veelal is er 
sprake van knelpunten die herkenbaar zijn aan de 
aandacht die er vanuit de samenleving, vooral door 
de politiek, aan wordt besteed. De politie als front-
lijnorganisatie heeft hiermee vaak als eerste te maken 
en zal haar prioritaire aandacht hierop moeten 
aanpassen. Terugblikkend in de tijd hebben we dan 
ook kunnen zien dat tot het midden van de jaren 
zestig de politiele prioriteit lag bij de aanpak van de 
verkeersproblematiek. Politieorganisaties kenmerkten 
zich in die tijd dan ook door relatief zwaar bezette 
verkeersafdelingen. 

Met de opkomst van de openbare orde-problemen 
in Amsterdam, de treinkapingen, de krakersrellen en 
massale demonstraties tegen onder andere kerncen-
trales en -bewapening concentreerde in het daarop 
volgende decennium de publieke (en dus politiele) 
aandacht zich sterk op de beheersing van deze groot-
schalige openbare orde-problematiek. Verkeersafde-
lingen werden gereduceerd (veelal tot stafniveau) 
terwijI verkeerstaken werden overgeheveld naar 
surveillanceafdelingen. Binnen de korpsen lag in deze 
periode prioriteit bij een zo adequaat mogelijke 
beheersing van openbare orde-problematiek. 

Eind jaren zeventig begint het besef van een 
onacceptabel sterke stijging van de criminaliteit te 
groeien. Een groei waartegen in ieder geval de (soms 
verkokerde) politieorganisaties niet opgewassen 
bleken. Deze ontwikkeling viel samen met een 
versterkte neiging binnen de politiekorpsen zelf tot 
reorganiseren. Het zijn vooral de vernieuwende 
voorstellen van de Projectgroep Organisatie Struc-
turen (POS) geweest die de eerste aanzet hebben 
gegeven tot onder andere een wezenlijk andere visie 
op de politiezorg en, direct verwant daarmee, het 
politiele aandeel in de beheersing van criminaliteit. 
Het voert in dit bestek te ver hierop uitvoerig in te 
gaan. Slechts de effecten worden hier vermeld. De 
door de POS in gang gezette reorganisatiedrang kreeg 
verschillende verschijningsvormen: van het 'simper 
overhevelen van eenvoudige recherche-onderzoeken 
naar de surveillancedienst (als onderdeel van de 
zogenaamde brede basispolitiefunctie — BPF) tot de 
opdeling van politiekorpsen in wijkteams met een 
volledig generale taakstelling. 

Deze hiervoor geschetste ontwikkeling heeft zich in 
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de jaren tachtig in verhevigde mate voortgezet. Dat 
kon ook niet anders: korpsen die mogelijk wat 
minder neiging tot reorganiseren hadden werden 
vanzelf met de neus op de feiten gedrukt: de kleine 
criminaliteit, voor het eerst opgemerkt aan het eind 
van de jaren zeventig, groeide zo explosief dat de 
toch al overbelaste rechercheafdelingen zich wel 
moesten verstrikken bij de bestrijding ervan en nog 
slechts toekwamen aan de registratie ervan. Binnen 
de korpsen diende een nieuwe naamgeving zich aan: 
`veel voorkomende criminaliteit', waarmee zowel 
geduid werd op de daadwerkelijk kleine criminaliteit, 
als op criminele gedragingen die als middelzwaar 
konden worden aangemerkt. 

De conclusie is duidelijk: een steeds groter 
wordend deel van de recherchetaak, dat vroeger 
exclusief toebehoorde aan de rechercheafdeling 
binnen de korpsorganisatie is inmiddels overgeheveld 
naar de algemene ofwel geiiniformeerde politiedienst. 
Begrippen als despecialisatie en generale taakstelling 
zijn daarbij geIntroduceerd en duiden op de ontwik-
kelingsrichting bij de veranderingsprocessen in 
korpsen. Het uitvoering geven aan de recherche-
functie binnen een politie-organisatie is dan ook een 
zaak geworden van het gehele politiele bedrijf: het 
criminaliteitsprobleem is zo algemeen en evident 
geworden dat voor wat betreft de bestrijding de 
exclusiviteit er af is! 

Het beleidsplan `Samenleving en Criminaliteit' 

De hiervoor geschetste, op grond van nieuwe visies 
ontwikkelde organisatorische veranderingen die 
binnen een groot aantal politiekorpsen werden 
doorgevoerd, bleken vervolgens voor wat betreft de 
aanpak van de veel voorkomende criminaliteit goed 
aan te sluiten op de visies zoals die waren verwoord 
in twee voor de criminaliteitsbeheersing van strate-
gisch belang zijnde beleidsplannen. 

Dat gold allereerst voor de interim-rapportage van 
de Commissie Kleine Criminaliteit ('de commissie 
Roethof). De aanbevelingen van deze commissie 
bleken een jaar later integraal overgenomen te zijn in 
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit . Dit 
plan wordt we! het `deltaplan' met betrekking tot de 
criminaliteitsbeheersing genoemd. Overigens was het 
niet zo verwonderlijk dat met name de in verandering 
zijnde politiekorpsen zich zo goed in beleidsvisies van 
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beide rapportages konden vinden: de politiepraktijk 
was in beide gevallen betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van deze plannen. 

Het voert uiteraard te ver diepgaand op deze 
rapportages in te gaan. Als belangrijke overeen-
komsten tussen de rapportages en de visies, 
ontwikkeld binnen de in verandering zijnde politie-
korpsen, mogen worden genoemd: 
- criminaliteitsbestrijding is maatschappelijk gezien 
&en exclusieve zaak voor politie en justitie: verant-
woordelijkheden behoren daar te worden gelegd waar 
ze thuishoren; 
- een versterking van de binding van de opgroeiende 
generatie met de maatschappij; 
- het versterken van het functioneel toezicht (onder 
andere concierges, VIC's); 
- een verhoogde aandacht voor preventie van crimi-
naliteit; 
- meet belangstelling voor de positie van het slacht-
offer van een delict. 

De Rechercheschool en 'Samenleving en Criminaliteit' 

Waar enerzijds korpsen reorganiseerden en ander-
zijds regeringsbeleidsplannen nadrukkelijk richting 
gaven aan nieuwe visies op het terrein van de crimi-
naliteitsbeheersing, ontstond een steeds dringender 
opleidingsbehoefte op dit algemene basisniveau van 
de criminaliteitsbestrijding. lmmers: het overhevelen 
van een aanzienlijk deel van het takenpakket naar de 
geiiniformeerde dienst is alleen dan verantwoord 
indien de medewerkers die deze taken moeten 
overnemen daarop daadwerkelijk zijn toegerust. En 
bij het voldoen aan deze opleidingsbehoefte zal de te 
ontwikkelen opleiding toegesneden dienen te zijn op 
zowel de doelstellingen van de korpsen bij hun veran-
deringsprocessen als de uitkomsten van het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Uitvoering 
geven aan deze taak werd de Rechercheschool 
nadrukkelijk opgedragen. 

Maar er waren meet taken die de Rechercheschool 
in het beleidsplan kreeg opgedragen. Een opgave 
volgt hieronder: 
- realiseer massaal onderwijs ten behoeve van de 
politieman die een bredere taakstelling heeft 
gekregen; 
- draag bij tot de ontwikkeling van en training in 
kwalitatief betere recherchemethoden; 
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- doe aan toegepast onderzoek; 
- school het management van gespecialiseerde 
eenheden. 

Gezien d,e urgentie werd besloten de hoogste 
prioriteit te verlenen aan de massale vraag naar basis-
opleidingen. 

De Recherche Basis Cursus (RBC) 

Voor de Rechercheschool hield de hiervoor 
beschreven vraag in dat een volstrekt nieuw onder-
wijsprodukt moest worden ontwikkeld, bestemd voor 
een geheel nieuwe, zeer brede doelgroep: niet meer 
alleen de rechercheur maar iedere politiefunctionaris 
belast met een bredere taakstelling op het terrein van 
de criminaliteitsbestrijding zou moeten worden 
opgeleid. Complicerende factor daarbij was dat, bij 
het slagen van het nieuwe produkt, vanaf het begin 
gerekend zou kunnen worden op een zodanig massale 
vraag dat de Rechercheschool hieraan te enen male 
niet zou kunen voldoen. Ter verduidelijking: de 
Rechercheschool had in 1985 uitsluitend om capaci-
taire redenen reeds te kampen met een 
cursisten-afwijzingspercentage van 35,5%! De vereiste 
opleidingsproduktie zou dan ook nooit door de 
Rechercheschool aleen kunnen worden gerealiseerd. 

Duidelijk was voorts dat voldaan zou moeten 
worden aan een eis, die heden ten dage door het 
politiemanagement steeds dwingender wordt gesteld: 
de cursus moest kort zijn. Besloten werd om samen 
met de politiepraktijk 'de nieuwe standaard' op het 
gebied van het recherche-basisonderwijs te ontwik-
kelen: een uniek project waarin geInvesteerd werd 
door de gemeentelijke korpsen van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en district Zwolle van het 
Korps Rijkspolitie. 

Zo ontstond ruim een jaar na de presentatie van het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit de 
Recherche Basis Cursus (RBC). Teneinde te kunnen 
voldoen aan de massale vraag is deze vierweekse 
cursus speciaal ontwikkeld om decentraal, dus op 
meerdere plaatsen in het land, georganiseerd te 
worden. Daarbij heeft de Rechercheschool zich 
verplicht onder andere de volgende, nieuwe taken op 
zich te nemen. 
- Het trainen van de decentrale opleiders. Hiervoor 
is een zeven weken durend programma opgesteld. 
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- Het ontwikkelen en verstrekken van alle docenten-
materiaal, lesschema's, enzovoort. 
- Het beschikbaar stellen van al het lesmateriaal 
(onder andere handboeken, tweehonderd sheets, 
vijfentwintig video-banden). 
- Voor zover mogelijk de begeleiding van de decen-
trale (praktijk)docent op de werkplek. 
- Het organiseren van terugkom-dagen ten behoeve 
van de decentrale docenten. 

De Recherche Basis Cursus inhoudelijk 

Wat is de filosofie achter de RBC? Allereerst zij 
vermeld dat de cursist dient te worden toegerust op 
de afhandeling van kleine, veel voorkomende crimi-
naliteit. Voorts dient de cursusdeelnemer inzicht te 
krijgen in de start van het onderzoek in ernstige, 
zware delicten op zodanige wijze dat een adequate 
overdracht aan de full time collega kan plaatsvinden. 
Dat impliceert dat deze cursus het fundament moet 
leggen voor zowel een repressieve als een preventieve 
benadering van het fenomeen criminaliteit. Vooral het 
verschaffen van inzicht in de niet-repressieve aanpak 
betekent dat meer dan voorheen aandacht 
geschonken wordt aan de houding en instelling van 
de politiefunctionaris. Daarbij is er sprake van twee 
hoofddoelstellingen: 
- de deelnemer fundamentele kennis en vaardig-
heden bij te brengen met betrekking tot de in de 
huidige opsporingspraktijk toe te passen opsporings-
handelingen; 
- de deelnemer daarbij steeds inzicht te verschaffen 
in de vanuit de samenleving voorgestane ander-
soortige benaderingswijzen van criminaliteit. 

Kenmerkend is voorts dat waar mogelijk alle 
onderwerpen die in de cursus aan de orde worden 
gesteld steeds zijn ingevuld vanuit de vier hoofdcom- 
ponenten waaruit het recherche-onderwijs is 
opgebouwd: recherchetactisch, juridisch, technisch en 
gedragswetenschappelijk! De lesstof wordt de cursist 
niettemin geintegreerd aangeboden. 

Het zou te ver voeren hier een uitgebreide 
beschrijving te doen volgen van alle cursus-onder-
delen. Verwezen moge worden naar het artikel van 
collega mr. G.N.M. Blonk, adjunct-directeur van de 
Rechercheschool in het Algemeen Politieblad (nr. 14, 
1988). Niettemin past het bij enige onderdelen van de 
cursus wat uitgebreider stil te staan. 
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Een belangrijke aanzet tot een wezenlijk andere 
benadering van het fenomeen criminaliteit wordt 
gegeven in het inleidend lesonderdeel litie en 
Criminaliteit Inzicht wordt gegeven in de betrekke-
lijkheid van uitsluitend repressieve opsporingsactivi-
teiten en het opmaken van proces-verbaal. De belang-
rijke rol die de politiefunctionaris kan spelen met 
betrekking tot slachtofferhulp, advisering over het 
voorkomen van misdrijven, het onderkennen van 
problemen en aan de hand daarvan doorverwijzen en 
de mogelijkheden van bestuurlijke preventie worden 
aan de orde gesteld. Kortom: een sterk klantgerichte 
benadering. Het belang de medeburger en andere 
verantwoordelijken in de strijd tegen de criminaliteit 
te betrekken (zoals de bestuursonderdelen en het 
openbaar ministerie) wordt de cursist nadrukkelijk 
onder ogen gebracht. 

Het thema 'Start Zaak' neemt een veelvoud aan 
lesblokken in beslag en mag beschouwd worden als 
de basis voor gedegen recherche-onderzoek. Na een 
algemeen-tactische behandeling van dit thema (hoe 
vangt een onderzoek aan, hoe zit het met de aangifte, 
verwijzen, begrip tonen, slachtofferhulp, voorkoming 
misdrijven) vindt een intensieve gespreksvaardigheids-
training plaats waarbij het gesprek wordt ontleed in 
afzonderlijke elementen (de `vaardigheden), waarbij 
aan de orde komen: aandacht gevend gedrag, vragen 
stellen, parafraseren, reflectie van gevoel, samen-
vatten, confronteren, geleide herinnering en het 
verduidelijken van situaties. Deze onderdelen worden 
afzonderlijk beoefend en beogen de cursist onder 
meer toe te rusten op het tonen van begrip voor een 
slachtoffer, gevoelens van de gesprekspartner te 
kunnen reflecteren, objectieve informatie te verza-
melen en lijn te brengen in (soms) chaotische verkla-
ringen van degene van wie een verklaring wordt 
afgenomen. Met name confronteren en samenvatten 
zijn bij uitstek vaardigheden die passen bij het analy-
seren van problemen. 

Ook hier is het houdingsaspect van de opsporings-
ambtenaar van belang: hij dient zich er voortdurend 
van bewust te zijn wat het effect van zijn gedrag kan 
zijn op degene die hem de door hem gewenste infor-
matie verschaft. De training, die is ontwikkeld door 
drs. R. Sijlbing, hoofd van de vakgroep gedragswe- .  
tenschappen, en die wordt uitgevoerd door trainers 
op academisch niveau met behulp van professionele 
rollenspelers, heeft inmiddels bewezen alleszins 
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waardevol te zijn. Trainingsblokken zijn verweven 
door de gehele cursus en zodanig getimed dat hiervan 
maximaal rendement mag worden verwacht. 

'Start zaak' wordt uiteraard ook vanuit juridisch en 
tactisch perspectief benaderd. Daarbij denke men aan 
de problemen die rond het opstellen van een aangifte 
kunnen ontstaan. 

In diverse lesblokken is bijzonder veel aandacht 
besteed aan slachtofferhulp. Zowel de materiele als 
immateriele kant van deze problematiek worden 
belicht alsmede de wijze waarop hulpverlening zich 
verhoudt tot de resultaten die in een opsporingson-
derzoek nu eenmaal moeten worden geboekt. Zeer 
praktische informatie omtrent slachtofferhulp wordt 
de cursist aangereikt: ook de adressen en telefoon-
nummers van hulpverlenende instanties zijn terug te 
vinden in het handboek van de Recherche Basis 
Cursus, dat iedere cursist krijgt uitgereikt. Op 
dezelfde uitvoerige wijze worden daarin de mogelijk-
heden van voorkoming misdrijven uitvoerig aan de 
orde gesteld. 

Het behoeft geen verbazing te wekken dat de 
`echte' recherchethema's gericht op onder meer het 
optreden op de plaats van ha delict zich in een warme 
belangstelling mogen verheugen. Aandacht wordt 
vooral besteed aan problemen als: 
- de beveiliging van de plaats delict; 
- de overdracht van een plaats delict, waar een 
ernstig feit heeft plaatsgevonden aan de technische 
recherche; 
- advisering ter voorkoming van misdrijven aan de 
hand van de situatie zoals die op de plaats delict is 
aangetroffen; 
- de interpretatie van sporen waarmee een onder-
zoekend ambtenaar kan worden geconfronteerd. 
Sporenleer vormt dan ook een belangrijk onderdeel 
van de cursus. 

Tenslotte wordt in een praktijksimulaiie door de 
cursist een zelfstandig onderzoek verricht waarbij hij 
aan de hand van gevonden sporen moet nagaan wat 
wel of niet gebeurd kan zijn en op welke wijze hij 
met de gevonden sporen verder zou kunnen werken. 

De wijze van rechercheren is weer terug te vinden 
in een daarop volgende serie lesblokken die vallen in 
de rubriek 'Tactische Opsporingsmethodiekeni(TOM) 
en waarin de verschillende recherchemethoden 
uitvoerig aan de orde komen. Eveneens wordt stilge-
staan bij het werken met de verschillende informatie- 
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systemen die bij de politie in gebruik zijn. 
Nadat de cursisten in de les waarnemen en 

beschrijven doordrongen zijn geraakt van de wijze 
waarop het waarnemingsvermogen kan worden 
beInvloed wordt in een lesblok getuigeverhoor 
vervolgens met nadruk gewezen op de beperkingen 
van het menselijk waarnemingsvermogen. Gedurende 
de gehele cursus wordt het leerelement overigens 
versterkt door het houden van praktische oefeningen 
waarbij videoregistratie plaatsvindt. Na afloop 
worden deze oefeningen gedvalueerd. De videoregis-
tratie verschaft daarbij zeer nuttige informatie. 

Tactische en juridische onderzoeksmethodieken 
vloeien sterker in elkaar over wanneer het de behan-
deling betreft van onderwerpen als inbeslagneming, 
onderzoek woning, vrijheidsbeneming, enzovoort. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het thema 
arrestantenzorg waarbij opsporingstactische en mense-
lijke belangen in het geding zijn. 

In de •chronologie van de cursus past tenslotte 
bijzondere aandacht voor het verdachteverhoor. 
Daarbij wordt het belang van een goede (zakelijke) 
verstandhouding aan de orde gesteld, de wijze van 
voorbereiding op het verhoor alsmede het opnemen 
van de verklaring van de verdachte. Ook hier kan de 
opgedane kennis middels een praktische oefening 
worden getoetst, waarbij zowel de juridische, 
tactische als de gedragswetenschappelijke aspecten 
bij de oefening worden betrokken. 

Het bijzondere belang van politiele jeugdzorg wordt 
gedurende de opleiding in een afzonderlijk lesblok 
eveneens onder de aandacht van de cursisten 
gebracht. 

Tenslotte wordt in het lesblok afronding zaak 
ingegaan op de beeindiging van een onderzoek. 
Welke voortgangshandelingen moeten nog worden 
verricht, wie dient informatie te ontvangen, continu-
ering slachtofferhulp, (bestuurlijke) preventie en 
andere eventueel nog te verrichten vervolg-hande-
lingen. 

De RBC: stand van zaken nu 

Gesteld mag worden dat de decentrale Recherche 
Basis Cursus overduidelijk in een belangrijke 
behoefte voorziet. Geconstateerd kan worden dat het 
decentrale RBC-project, mede dankzij een aanzien-
lijke financiele injectie vanuit het project Intensi- 
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vering Samenwerking Politie (INSPOL) succesvol 
verloopt. Deze financiering is mogelijk gebleken 
omdat met het decentraal, in regionaal verband 
opleiden van politieambtenaren uit de verschillende 
korpsen tevens een ander belangrijk doel wordt 
gediend: de bevordering van de politiele samen-
werking in de regio. Men leert elkaar tijdens de 
opleiding niet alleen beter kennen, de eenduidigheid 
in opleiden resulteert tevens in uniforme afspraken, 
die ten behoeve van de betreffende regio worden 
gemaakt. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
het binnen de regio organiseren van de cursus tot 
zodanige efficiency leidt (bijvoorbeeld geen verlies 
door reistijd) dat lesblokken in de vierweekse periode 
kunnen worden gewijd aan onderwerpen van 
specifiek lokaal/regionaal belang. 

Reeds nu worden in acht regio's decentrale 
cursussen georganiseerd, hetgeen betekent dat per 
vierweekse periode 128 politieambtenaren 'op de 
werkvloer' een opleiding hebben ontvangen. Eind 
1989 zal naar verwachting de cursus in zeventien 
plaatsen in ons land worden georganiseerd. Verwacht 
wordt dat aanvang 1991 ongeveer vijfduizend politie-
ambtenaren deze nieuwe opleiding zullen hebben 
gevolgd. 

Voor de Rechercheschool heeft dit RBC-project 
bovendien een andere impuls aan het functioneren 
van het instituut als 'school' gegeven. Het `opleiden 
van opleiders', de begeleiding van decentrale 
docenten, de voorbereiding van docentendagen, 
alsmede het voortdurend zoeken naar en bijhouden 
van nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de 
criminaliteitsbeheersing hebben een verschuiving van 
instituut en medewerkers te zien gegeven in de 
richting van minder Trontaar lesgeven en meer 
ontwikkelen en innoveren. Een ontwikkeling 
overigens die eveneens geheel past in de doelstel-
lingen van het beleidsplan Samenleving en Crimina-
liteit en waarop de organisatiestructuur van de 
Rechercheschool, na een ingrijpende reorganisatie, 
inmiddels is toegesneden. 

Bovenstaande lijkt de conclusie te rechtvaardigen 
dat de doelstelling uit het beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit: tealiseer massaal onderwijs ten 
behoeve van de politieman die een bredere 
taakstelling heeft gekregen', alleszins wordt gehaald. 
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Beinvloedingsfactoren van het vervolgondenvijs 

Uitvoerig ingaan op het algemeen basis-recherche-
onderwijs heeft het gevaar in zich dat andere belang-
rijke opleidingsaspecten, bijvoorbeeld die ten 
behoeve van de full time rechercheur en/of 
recherche-specialist onderbelicht blijven. Daarmee 
zou tevens de indruk gewekt kunnen worden dat 
dergelijk specialistisch onderwijs momenteel binnen 
de Rechercheschool minder prioriteit geniet. Het 
tegendeel is waar. 

De Rechercheschool zou zich dat ook niet kunnen 
permitteren omdat momenteel binnen het totale veld 
van de criminaliteitsbestrijding een verschuiving valt 
waar te nemen. Waar, zoals eerder gesteld in deze 
bijdrage, de politiele aandacht in de voorgaande 
decennia achtereenvolgens was gelegen bij de 
verkeersproblematiek, de handhaving van de 
openbare orde en de beheersing van de massaal 
voorkomende, veelal kleine criminaliteit, lijkt 
inmiddels het topic voor het komend decennium te 
zijn gesignaleerd: in de jaren negentig zal het accent 
zwaarder liggen op de aanpak van de georganiseerde 
en groepscriminaliteit! 

Er zijn tal van aanwijzingen die deze veronder-
stelling lijken te onderbouwen. Allereerst blijkt uit de 
jaarverslagen van het Openbaar Ministerie over 1986 
en 1987 dat de geregistreerde massale criminaliteit, na 
een explosieve ontwikkeling in de periode 1975-1985, 
plaats heeft gemaakt voor een zekere stabilisatie. 
Slachtofferenquetes bevestigen deze constatering: 
voor de veel voorkomende, kleine criminaliteit geldt 
dat de groei er sinds 1986 uit is. 

Tegelijkertijd valt op dat in de categoric `ernstige, 
veel voorkomende criminaliteit' de stijging blijkt door 
te zetten. Gekwalificeerde diefstal evenals diefstal 
met geweld (bijvoorbeeld overvallen) zijn de 
afgelopen jaren fors toegenomen. Binnen de sector 
veel voorkomende delicten is derhalve sprake van een 
verschuiving van de kleine naar de ernstiger crimina-
liteit. 

Criminologen als Jongman tonen voorts aan dat 
met name onder (jong)volwassenen een stijging van 
door hen gepleegde criminaliteit valt waar te nemen. 
Zijn (sombere) visie is bekend: tekortschietend 
overheidsbeleid, met name op het terrein van de 
werkloosheidsbestrijding, is er voor verantwoordelijk 
dat steeds grotere groepen uit de bevolking 
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`ongebonden' zullen raken en betrokken zullen 
worden bij ernstiger vormen van criminaliteit. Een 
niet onbelangrijke verschuiving derhalve. 

Hoe men ook over deze standpunten denkt: voor 
wat betreft het uitvoering geven aan de justitiele 
politiefunctie lijkt hier een trend waarneembaar die 
er toe zal leiden dat meer dan de afgelopen vijf 
zeven jaar het geval is geweest de aandacht gericht 
zal zijn op het `opmannen' en professionaliseren van 
de traditionele rechercheafdelingen. En het ligt in de 
lijn der verwachting dat eveneens de aanpak van 
groeps- en georganiseerde criminaliteit (met name op 
regionaal niveau en daarboven) prioriteit zal krijgen. 

Ook in ander opzicht is deze ontwikkeling niet 
verwonderlijk. De afgelopen tien jaar is in de beleids-
ontwikkeling, zowel op nationaal niveau als in de 
lokale politiekorpsen, de aandacht zo sterk gericht 
geweest op het zoeken naar antwoorden op de explo-
sieve groei van de kleine criminaliteit dat (naar mijn 
stellige overtuiging) een consistente bestrijding van de 
zware, georganiseerde criminaliteit is verwaarloosd. 
Niet mag worden uitgesloten dat mede als gevolg 
hiervan professionele criminele groeperingen in ons 
land dan ook simpelweg beter hebben kunnen 
gedijen. Na jaren van verwaarlozing wordt pas in het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit deze draad 
weer opgepakt: terecht wordt hier dan ook een 
evenwicht tussen de aanpak van kleine, veel voorko-
mende criminaliteit en de bestrijding van de zware 
georganiseerde misdaad voorgestaan. 

Op dit laatste terrein is als gevolg van het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit de laatste 
jaren (sinds 1985) een hausse aan inieuw beleid' 
gegenereerd. Het voert in het kader van deze bijdrage 
te ver hierop in te gaan. Niettemin kunnen, vertaald 
naar het opleidingsbeleid van de Rechercheschool, 
twee belangrijke accentverschuivingen niet onvermeld 
blijven. Allereerst valt op dat binnen politic en 
justitie de laatste jaren (weer) veel fundamenteler 
wordt nagedacht over de verschillende verschijnings-
vormen van ernstige criminaliteit, de groepen die zich 
daaraan schuldig maken en de wijze van aanpak: de 
begrippen groeps- en georganiseerde criminaliteit zijn 
binnen relatief korte tijd een geaccepteerd en 
hanteerbaar begrip geworden. 

In de tweede plaats valt binnen de wijze waarop de 
justitiele politiefunctie zich momenteel ontwikkelt een 
verschuiving waar te nemen: steeds meer worth het 
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accent van oorspronkelijk reactief rechercheren 
verlegd naar pro-aktief recherchewerk. Het is met 
name oud-collega Sietsma geweest die in dit opzicht 
een zeer belangrijke en vernieuwende rot heeft 
gespeeld. 

De specialistische opleidingen 

Hoe zijn deze ontwikkelingen nu te herkennen in 
het vervolgonderwijs van de Rechercheschool? Aller-
eerst zij vermeld dat voor het verder opleiden van de 
full-time rechercheur, die de Recherche Basis Cursus 
heeft gevolgd, een algemene vervolgopleiding 
beschikbaar is: de Cursus Algemene Recherche (CAR). 

Bij het in beschouwing nemen van de andere 
vervolgopleidingen valt op hoe met name de laatste 
jaren de ontwikkeling van het aantal verschillende 
soorten specialistische cursussen is toegenomen. De 
beoogde praktijkgerichtheid van een instituut als de 
Rechercheschool brengt met zich mee dat ook waar 
het de ontwikkeling van specialistische modules 
betreft sterk wordt ingespeeld op behoeften uit de 
praktijk en daarop afgestemde beleidsontwikkeling. 
Het voert te ver alle specialistische opleidingen hier 
ten tonele te voeren. Niettemin zullen er enkele 
worden uitgelicht. 

In het licht van het bovenstaande is het niet 
verwonderlijk dat specialistische modules als jeugdpo-
litie, zedenzaken, observatie en verdovende middelen de 
oudste traditie kennen: het zijn de specialismen die in 
de jaren zeventig veelal terug te vinden waren in 
afzonderlijke afdelingen binnen de politiekorpsen. 

Op soortgelijke wijze zijn andere specialismen, die 
zich later binnen de recherchepraktijk ontwikkelden 
binnen het opleidingspakket van het instituut terug te 
vinden. Hierbij kan gedacht worden aan cursussen 
zoals voorkoming misdrijven, fraude en fraudebeleid. 
Een opleiding die pas sinds 1986 in het pakket van de 
Rechercheschool is opgenomen, doch eigenlijk at 
eerder ontwikkeld had moeten zijn is de cursus 
vuurwapencriminaliteit. 

Voorts moge uit recent ontwikkelde cursussen 
blijken hoe het accent met name de laatste jaren aan 
het verschuiven is naar de pro-aktieve recherchefase. 
Allereerst is daar de cursus criminele inlichtingen-
dienst, een cursus die sterk gericht is op kennis en 
inzicht in vormen van informatie-inwinning binnen 
het criminele milieu, de verwerking van die infor- 
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matie en de uitgifte daarvan ten behoeve van 
recherche-onderzoeken. Nauw hieraan verwant is de 
cursus criminele analyse, die zich richt op het 
aanleren van verschillende analysetechnieken, 
waardoor het onder meer mogelijk wordt op 
overzichtelijke wijze grote hoeveelheden informatie 
betreffende criminele activiteiten inzichtelijk te 
maken. 

Tenslotte kan zich in deze rij scharen de cursus 
pseudokoop waarin de cursist geleerd wordt binnen de 
grenzen van het wettelijk en ethisch toelaatbare zich 
zodanig in het criminele milieu te bewegen dat 
inzicht in criminele activiteiten verkregen kan 
worden. Let wel: hier kan slechts sprake zijn van 
oppervlakkige infiltratie en zeker niet van diepte-
infiltratie. Voorts dient te worden vermeld dat sprake 
is van een methode die slechts toegepast kan worden 
in geval van ernstige delictvormen terwij1 bovendien 
voorzienbaar moet zijn dat de gebruikelijke methoden 
geen uitkomst zullen bieden. 

Duidelijk zal zijn dat in een aantal gevallen sprake 
is van een zo vergaand specialisme dat de vereiste 
expertise slechts bij de deskundigen buiten de 
Rechercheschool kan worden verkregen. In de onder-
wijsfilosofie van de (gereorganiseerde) Recherche-
school treden de eigen docenten uit de verschillende 
vakgroepen op als ontwikkelaars van de betreffende 
cursus. 

Opleidingen reeherchetechniek 

In de geschiedenis van de Rechercheschool konden 
opleidingen ten behoeve van technische rechercheurs 
pas in de nieuwe behuizing te Zutphen worden gerea-
liseerd. De eerste opleiding dateert uit 1974. GesteId 
mag worden dat de vakgroep recherchetechniek die 
de technische recherche-opleidingen voor haar 
rekening neemt zowel qua kennis en know how als 
voor wat betreft de uitrusting zodanig goed is gedqui-
peerd dat technische recherche-opleidingen overeen-
komstig de visies, neergelegd in de RAC-rapportage 
Regionalisatie Technische Recherche tot en met 
regionaal niveau kunnen worden gerealiseerd. Andere 
instellingen, zoals de Gerechtelijke Laboratoria en de 
Centrale Recherche Informatiedienst, worden door 
de vakgroep uiteraard bij het onderwijs betrokken. 

De cursus elementaire recherchetechniek kan 
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beschouwd worden als de opleiding die zich het 
meest op basaal niveau begeeft. De opleiding is 
bestemd voor rechercheurs die het technisch recher-
chewerk part time naast hun (veelal tactische) recher-
chewerkzaamheden verrichten. Deze cursus richt zich 
op de verschijningsvormen van de meest voorko-
mende sporen, het vastleggen, veiligstellen en trans-
porteren van die sporen, situatietekenen en elemen-
taire fotografie. Veel wordt middels vaardigheidsoefe-
ningen en praktijkoefeningen getraind. 

Als fundamentele basisopleiding voor de full time 
technisch rechercheur mag worden beschouwd de 
basisopleiding recherchetechniek. Hier gaat de kennis 
van sporen veel verder dan de hiervoor aangehaalde 
opleiding. Het is wellicht interessant een aantal van 
de aandachtsvelden op te sommen: 
- dactyloscopie 
- identicatieve middelen 
- getuige/deskundige 
- fotografie 
- methodisch handelen 
- natuurwetenschappelijke criminalistiek 
- schoen- en bandensporen 
- niet-natuurlijke dood 
- verhouding 0.M.-politie 
- vormsporen lezen' 
- vuurwapens en schotsporen 
- praktische oefeningen 
- bemonsteren 
- documentenonderzoek 
- evaluaties 
- rechercheonderzoek 
- alarmkoffers 
- reconstructie 
- speurhond 
- situatietekenen 
- proces-verbaal 
- tachograaf 
- vormsporen bloed 
- biologische sporen 
- waarneming 
- praktijksituaties 
- veiligheid 
- excursies 
- geautomatiseerd sporenbestand 
- toetsen 
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De cursus, die als zeer intensief en bijna individueer 
mag worden beschouwd (slechts acht cursisten nemen 
er gelijktijdig aan deel), wordt afgesloten met een 
grootschalig technisch rechercheonderzoek in een 
kapitaal delict dal uiteindelijk dient te resulteren in 
een volledig afgerond en gedocumenteerd proces-
verbaal. 

Nadat de technisch rechercheurs, die zijn opgeleid, 
een tijd in de praktijk hebben gefunctioneerd komen 
zij terug naar de Rechercheschool om vervolgens deel 
te nemen aan de voortgezette technische opleiding. 
Deze opleiding gaat op een aantal aspecten, het 
technisch recherchewerk betreffende, dieper in. 
Gedacht kan hierbij worden aan onderwerpen op het 
terrein van explosies, gasapparatuur, radio-actieve 
straling, schriftonderzoek, ultra violet en infrarood 
onderzoek, detectie-apparatuur en vele andere zaken. 

Bijzondere aandacht vraagt de cursus brandon-
derzoek, die uitsluitend gevolgd kan worden door hen 
die de primaire technische opleiding reeds hebben 
gevolgd. Tenslotte zij in dit verband nog vermeld dat 
de aanvullende technische cursus er op is toegesneden 
cursisten die al jaren in de praktijk functioneren te 
informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het 
terrein van recherchetechniek. 

Niet alleen middels de cursus aanvullende techniek, 
maar evenzeer middels de te organiseren landelijke 
ervaringsdagen en themadagen vindt een permanente 
educatie plaats van technisch rechercheurs in het 
politieveld. 

Recherchetechniek is een specialisme binnen de 
Nederlandse politie. GesteId mag worden dat juist 
voor wat betreft deze, in personele aantallen, kleine 
beroepsgroep op dit specifieke vakterrein geldt dat 
praktijk en opleidingsinstituut tot uitstekende samen-
werking in staat zijn. Deze goede samenwerking heeft 
dan ook geresulteerd in een aantal innovatieve activi-
teiten. Deze vernieuwingen worden vervolgens aan 
het instituut in samenspraak met de praktijk weer 
omgezet in cursorische actviteiten. 

De jaren negentig: nieuwe blinvloedingsfactoren 

Duidelijk mag zijn dat de ontwikkelingsrichting in 
prioritaire aandacht bij de criminaliteitsbestrijding, 
zoals die in de voorgaande hoofdstukken is geschetst 
en waarop het opleidingsprogramma van de Recher- 
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cheschool is afgestemd, in de eerste plaats betrekking 
heeft op de 'commune' criminaliteit: de meer 
algemene delictsvormen waarmee in eerste aanleg de 
politiekorpsen worden geconfronteerd. Uiteraard zijn 
er meer factoren die een beInvloedende rot zullen 
spelen in de jaren negentig. Een aantal van die 
factoren is nu reeds te onderkennen 

Daar is allereerst de welhaast explosieve ontwik-
keling op het terrein van de informatietechnologie. 
Tijdens een recent aan de Rechercheschool georgani-
seerd symposium is duidelijk geworden dat in toene-
mende mate sprake is van strafbare gedragingen 
waarbij informatietechniek een doorslaggevende rot 
speelt. In het jaarverslag over 1986 heeft de Centrale 
Recherche Informatiedienst reeds de sterke groei op 
het gebied van de computercriminaliteit gesignaleerd 
en aangegeven dat aanzienlijk meer specialistische 
deskundigheid op centraal niveau in de komende 
jaren beschikbaar zal moeten zijn. 

Tijdens eerdergenoemd symposium kwam eens te 
meer naar voren hoe de informatica in de komende 
jaren een steeds belangrijker rot zal spelen bij delict-
vormen die betrekking hebben op (vooral omvang-
rijke, kapitale) fraude. De expertise op het terrein van 
computermisbruik is op centraal terrein dan ook 
ondergebracht bij de Fraudecentrale van de C.R.I. 

Een trendmatigheid die hiermee parallel loopt valt 
ook waar te nemen bij de aangekondigde experi-
menten met Bureaus Financiole Ondersteuning 
(F.B.0.), welke teams in de jaren negentig opspo-
ringsinstanties zullen gaan ondersteunen bij 
recherche-onderzoeken die zijn gericht op de aanpak 
van de crimineel bij het achterhalen van het door 
hem op illegale wijze verworven vermogen. De 
Rechercheschool is bij de implementatie van deze 
teams binnen de Nederlandse politic een opleidings-
verantwoordelijkheid toebedeeld. Bij het in 
beschouwing nemen van de toekomstige taken van 
deze teams valt op dat enerzijds het accent ligt op 
ernstiger vormen van criminaliteit, gepleegd door een 
selectieve groep zwaardere criminelen, terwijl ander-
zijds de opsporingsaandacht meer dan voorheen 
gericht zal zijn op het tot klaarheid brengen van 
financiele, frauduleuze manipulaties. Kenmerkende 
elementen van het opsporingsbeleid voor het volgend 
decennium? Ik denk van wet. 

Een ander aspect dat van invloed zal zijn bij de 
criminaliteitsbestrijding in de jaren negentig is te 
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vinden in de bestrijding van milieudelicten. De 
erkenning van het bestaan van deze problematiek is 
vooral de laatste jaren in versterkte mate toegenomen, 
niet alleen politiek maar ook binnen het opsporings-
apparaat zelf. Opvallend is dat gezaghebbende 
managers binnen de Nederlandse politie (bijvoor-
beeld de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijks-
politie W. Frackers en de Hoofdcommissaris van 
Eindhoven R. Messing) tijdens het C.P.B.-congres 'de 
Politie en het Milieu' bij de handhaving van de 
milieuwetgeving bier duidelijk een taak voor de 
reguliere politie zien weggelegd. Ook de Hoofdcom-
missaris van Utrecht mr. J. Wiarda heeft zeer recent 
de bestrijding van milieudelicten als een 'topic' met 
hoge prioriteit aangemerkt. Alom worden juist op dit 
terrein manco's met betrekking tot de deskundig-
heidsbevordering van de Nederlandse politieamb-
tenaar gesignaleerd. Ook bier zou een opleidings-
traject kunnen worden uitgezet waarbij milieu-
onderwijs op basaal niveau meer dan tot nu toe in de 
primaire politie-opleidingen (H.P.O./N.P.A.) wordt 
ingepast, terwijI opleidingen op hoog-specialistisch 
niveau (denk aan de juridische, recherchetactische en 
-technische aspecten) door de Rechercheschool in 
samenwerking met andere specialistische instanties 
(bijvoorbeeld bijzondere opsporingsdiensten, het 
Gerechtelijk Laboratorium, C.R.I., enzovoort) worden 
ontwikkeld. Waar het de bestrijding betreft biedt de 
bovenlokale, regionale structuur, waarvoor bij de 
aanpak van ernstiger vormen van (groeps- en georga-
niseerde) criminaliteit inmiddels is gekozen, ook voor 
de bestrijding van emstiger milieudelicten perspectief. 

Een derde factor die de ontwikkelingsrichting in de 
jaren negentig zal be1nvloeden moet gezocht worden 
in de organisatie van die bestrijding, nu in 1990 als 
gevolg van het Akkoord van Schengen eerst de 
grenzen tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland 
zullen wegvallen, waarna in 1992 zelfs de grenzen 
tussen alle lidstaten van de Europese Gemeenschap 
zullen zijn opgeheven. Het gaat in het bestek van dit 
artikel te ver de consequenties daarvan uitputtend te 
behandelen. Bezien in het licht van de bestrijding van 
de zwaardere, professionele criminaliteit lijkt het 
openstellen van de grenzen het opsporingsapparaat in 
de verschillende E.E.G.-landen wel degelijk 
perspectief te bieden. Immers, waar professionele, 
intemationaal opererende criminelen gedurende jaren 
juist gebruik hebben weten te maken van de opera- 
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tionele beperkingen, opgelegd door de wijze waarop 
lidstaten elkaars souvereiniteit eerbiedigen, wordt nu 
tenminste bestudeerd hoe deze barrieres,geslecht 
kunnen worden en directer op internaticinaal niveau 
kan worden samengewerkt. Internationale 
afstemming vindt momenteel volop plaats binnen de 
bekende TREVI-samenwerking. Op operationeel 
niveau zal een inhaalslag gerealiseerd moeten 
worden, die erop gericht is om medewerkers van de 
opsporingsinstanties uit de verschillende landen 
kennis en inzicht te verschaffen in de te onder-
scheiden rechtssystemen, opsporingsmethodieken en 
-mogelijkheden. Reeds eerder hebben in dit verband 
Sietsma en Blaauw gepleit voor de oprichting van een 
internationaal Westeuropees opleidingsinstituut. Ik 
ondersteun die gedachte en ben van mening dat de 
Rechercheschool daartoe een wezenlijke bijdrage kan 
leveren. 

Een (laatste) ontwikkeling die de invulling van de 
recherche-functie in de jaren negentig zal 
beInvloeden is terug te vinden in het totale veld van 
`opsporingsactieve' instanties buiten de reguliere 
politie. Daarmee wordt niet alleen geduid op de groei 
aan activiteiten binnen de bijzondere opsporings-
diensten (B.O.D.'s), maar behoort evenzeer aandacht 
te zijn voor de particuliere veiligheidsindustrie. De 
sterke groei en invloed van de Bijzondere Opspo-
ringsdiensten kwam in het begin van de jaren tachtig 
reeds over de Nederlandse politie heen terwijl de 
activiteiten van de particuliere veiligheidsindustrie in 
het komend decennium nog aanzienlijk zullen 
toenemen. 

Waar reguliere politic en bijzondere opsporings-
diensten elkaar steeds beter lijken te vinden, naar 
elkaar toegroeien en samenwerken, blijkt de behoefte 
van deze bijzondere opsporingsdiensten aan 
onderwijs, zoals dat nu specifiek door de Recherche-
school ten behoeve van politic en justitie wordt gerea-
liseerd, groot te zijn. Een behoefte overigens die ook 
groeiende lijkt te zijn binnen de particuliere veilig-
heidsindustrie. De omvang van de reeds nu 
waarneembare vraag naar onderwijsprodukten van de 
Rechercheschool maakt de oprichting van een 
tweede, op de private markt gericht opleidingsin-
stituut alleszins haalbaar en gewenst: een dependance 
derhalve van de Rechercheschool. Zeker waar de 
gevaren van een ongecontroleerde ontwikkeling van 
de `particuliere recherche' worden gesignaleerd en 
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aanbevelingen worden gedaan een en ander middels 
wetgeving, vergunningen en coOrdinatie te beheersen 
(zie Hoogenboom, 1988) kan een gestructureerd 
opleidingsbeleid een belangrijk middel zijn om de 
beleidsdoelen te bereiken. De Rechercheschool kan 
daarin een belangrijke rol vervullen. 

Toekomstige ontwikkeling van het 
recherche-ondenvijs 

In het vorenstaande is uitvoerig ingegaan op het 
huidige opleidingspakket van de Rechercheschool. 
Ook is aangegeven hoe dit pakket zich verhoudt tot 
(en is aangepast aan) de beleidsontwikkeling op 
regeringsniveau en de behoeften uit de praktijk. 
Vraag blijft hoe het recherche-onderwijs zich in de 
toekomst verder behoort te ontwikkelen. 

Zoals in het voorafgaande is aangegeven heeft de 
Rechercheschool een radicale reorganisatie 
ondergaan met het oog op de toekomst. Die toekomst 
zal, sterker dan voorheen gericht dienen te zijn op 
kwaliteitsverhoging, produktontwikkeling en 
innovatie. Inspelen op de toekomst betekent ook dat 
de trendmatige richting waarin de justitiele politic-
functie zich in het komend decennium zal ontwik-
kelen, onderkend dient te worden. 

Die richting is in het voorafgaande uitvoerig 
beschreven. Voor de Rechercheschool betekent dat 
het nadrukkelijk bijdragen aan een verdergaande 
professionalisering van de Nederlandse recherche: 
stimuleren en activeren! Dat betekent allereerst dat 
de Recherche Basis Cursus `standaard' deel behoort 
uit te maken van de basisopleiding van de Neder-
landse politieambtenaar. Dat kan worden gerealiseerd 
door deze opleiding in te passen in het primaire 
onderwijs, de Herziene Politie Opleiding (HP0): de 
opleiding die iedere aspirant-politieambtenaar dient 
te volgen alvorens hij in actieve dienst kan treden. 
Het laat zich aanzien dat niet de gehele Recherche 
Basis Cursus zich leent voor opname in de primaire 
opleiding omdat aspirant-politieambtenaren nu 
eenmaal nog niet beschikken over daadwerkelijke 
politie-ervaring. Dat hoeft geen bezwaar te zijn omdat 
in de toekomst een deel van het voortgezet oplei-
dings- en vormingstraject op basisniveau mogelijk 
door de primaire opleidingsinstituten kan worden 
gerealiseerd. Voor de docenten van de Recherche- 
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school betekent dit traject: het trainen van de 
docenten van de primaire scholen op aangepaste 
RBC-programma's, het actualiseren en onderhouden 
van het recherche-basisonderwijs alsmede het organi-
seren van bijscholingsdagen ten behoeve van deze 
docenten. 

Daarmee is dan in alle opzichten aan een van de 
belangrijkste opdrachten uit het beleidsplan Samen-
leving en Criminaliteit voor de Rechercheschool 
voldaan: voor de reeds in de praktijk functionerende 
ambtenaren geldt dat een 'opleidings-inhaalslag' is 
gerealiseerd terwijl vanaf 1991/1992 iedere politie-
ambtenaar die Instroome het recherche-basison-
derwijs heeft gevolgd middels de primaire opleiding. 

Vervolgens zal capaciteit beschikbaar moeten 
komen om meer dan incidenteel aandacht te besteden 
aan de andere opdrachten uit dit beleidsplan. Een 
van die taken hield de opdracht in, om meer dan 
voorheen bij te dragen tot de ontwikkeling van en 
training in kwalitatief betere recherchemethoden. 
Uiteraard zijn zulke bijdragen al terug te vinden in de 
activiteiten die recent zijn geInitieerd, zowel in het 
basisonderwijs *als ten aanzien van specialistische 
vervolgopleidingen. Nietternin dient er nog bijzonder 
veel op stapel te worden gezet. De vragen uit het 
'veld' dringen zich op. Dat is niet verwonderlijk 
indien men zich realiseert hoeveel beleidsadvies-
groepen in het recente verleden hebben gerappor-
teerd. Enkele voorbeelden: de Commissie Gonsalves 
(zware, georganiseerde criminaliteit) met een scala 
aan opdrachten, rapporten betreffende helingbe-
strijding, Golden Ten, Computercriminaliteit, Finan-
ciele Facetten van Ernstige Vormen van Criminaliteit, 
enzovoort. In elk van deze opdrachten ligt een oplei-
dingstaak voor de Rechercheschool. 

Hetzelfde geldt voor de taak van de Recherche-
school op het gebied van toegepast onderzoek. 
Slechts door het beschikbaar stellen van veel eigen 
tijd slagen medewerkers van de Rechercheschool er 
in verricht onderzoek geschikt te maken voor 
toepassing ten behoeve van de recherchepraktijk. Een 
geslaagd voorbeeld is het project geautomatiseerde 
sporenbestanden (TEREZA), een samenwerkings-
project tussen de districtsrecherche Breda en de 
vakgroep Techniek van de Rechercheschool. Helaas 
ontbreekt tot op heden de capaciteit om hieraan 
structureel aandacht te besteden. 

En tenslotte geldt een en ander in nog versterkte 
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mate voor de aandacht die besteed zal moeten 
worden aan het management van gespecialiseerde 
recherche-eenheden. Ook hier zijn, waar dit maar 
enigszins kon, incidenteel bijgedragen geleverd. Juist 
op dit terrein is de behoefte aan structurele bijdragen 
groot. Dat geldt zowel voor het politieel recherche-
management als voor het strafvorderlijk management. 

De praktijkgerichtheid van de Rechercheschool 
tenslotte is reeds enige malen aangehaald. Het 
instituut voelt zich aan alle kanten zeer nauw 
verbonden met die praktijk. Dat geldt niet alleen voor 
het samen met de praktijk ontwikkelen en realiseren 
van nieuwe onderwijsprodukten. Dat geldt (helaas) 
evenzeer voor de werkdruk en overbelasting 
waaronder een overigens buitengewoon boeiende en 
intrigerende taak dient te worden verricht. 
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Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te ken worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel : 070-70 65 53 
(E.M.T. Beenakkers, C.J. van 
Netburg). 

Algemeen 

1 
Burk, DJ— 
DNA fingerprinting: possibilities 
and pitfalls of a new technique 
Jurimetrics journal, 28e jrg., 
or. 4, 1988, pp. 455-473 

In de media wordt de DNA-test 
veelal een revolutie op het gebied 
van de gerechtelijke bewijsvoering 
genoemd. Of het dit predikaat ook 
mag hebben, is voor de auteur nog 
een vraag. Volgens hem moet eerst 
nog een aantal problemen worden 
opgelost. Om een duidelijk beeld 
te krijgen van de haken en ogen 
legt hij eerst nauwkeurig uit wat 
DNA is, hoe de test wordt verricht 
en wat de uitslag vertelt. 
Vervolgens noemt hij de 
technische beperkingen. In de 
eerste plaats is voor de test een 
relatief grate hoeveelheid goed 
geconserveerde DNA nodig (in de 
loop der tijd is het namelijk aan 
verval onderhevig). In de tweede 
plaats moet het DNA zuiver zijn 
en mag het niet vermengd zijn met 
dat van een ander. Dit kan 
problemen opleveren in verkrach-
tingszaken, maar meer nog 
wanneer het om bloedmonsters 
gaat die vermengd zijn. Verder 
schept het voordeel van de 
DNA-test, nl. de grote 
hoeveelheid informatie die deze 
verschaft, juist ook problemen: 
degene die de test uitvoert moet 
seer getraind zijn in het selecteren 
van de gewenste informatie en 
deze op de juiste wijze kunnen 
interpreteren. Wettelijk gezien 
moet ook nog een aantal vragen 
warden beantwoord: welke 
criteria moeten worden gesteld 
voor de acceptatie of verwerping 
van het resultaat als bewijsmiddel, 
welke wetenschappelijke disci- 
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pline moet hierover advies geven, 
wie moet de test uitvoeren 
(verschillende methoden door 
verschillende instituten) en wie 
moet het betalen? 
Met literatuuropgave. 

2 
Coulborn Faller, K. 
Criteria for judging the credibility 
of children's statements about 
their sexual abuse 
Child welfare, 67e jrg., nr. 5, 
1988, pp. 389-401 

Om de betrouwbaarheid van 
verklaringen van kinderen over 
seksueel misbruik te kunnen 
controleren wordt gewerkt met 
een aantal vrij algemeen 
aanvaarde klinische criteria, nl. 
informatie over de omstandig-
heden waaronder het misbruik 
plaats vond, beschrijving van het 
misbruik op kinderlijke wijze of 
met meer kennis dan behorend bij 
de betrokken leeftijd en de 
emotionele gesteldheid van het 
kind (angstig, boos, verward e.d.). 
In hoeverre geven deze criteria 
een betrouwbaar beeld? Toetsing 
aan fysiek bewijs en getuigenver-
klaringen is meestal onvoldoende. 
Beter kunnen de criteria verge-
leken worden met volledige, 
gedeeltelijke of indirecte bekente-
nissen van daders. De auteur 
analyseerde in verband hiermee 
103 zaken (1978 tot 1987, 
Michigan, VS), waarbij daders een 
min of meer volledige bekentenis 
aflegden. De onderzochte groep 
bestond voor een groot deel uit 
meisjes. De gemiddelde leeftijd 
was negen jaar. De dader was 
meestal een familielid. Uit het 
onderzoek blijkt dat de betrouw-
baarheid van verklaringen van 
kinderen over seksueel misbruik 
met de genoemde criteria 
inderdaad getoetst kan worden, zij 
het met enkele beperkingen. Zeer 
jonge kinderen beantwoordden 
minder goed aan de criteria (i.v.m. 

een nog onontwikkeld taalge-
bruik) evenals jongens, die een 
onduidelijker beschrijving van 
misbruik gaven en minder emoties 
vertoonden. 
Met literatuuropgave. 

3 
Ebbink, R.E. 
Merkenfraude en produktna-
bootsing 
Advocatenblad, 68e jrg., nr. 17, 
1988, pp. 423-427 

Met de algemene benaming 
`merkenfraude' wordt meestal het 
fenomeen van de grootschalige 
internationale produktie van en 
handel in nagemaakte (merk)- 
goederen bedoeld. Men spreekt 
wel van piraterij of 'counter-
feiting'. Dit artikel geeft een 
overzicht van de juridische 
aspecten van merkenfraude en 
grootschalige en opzettelijke 
produktnabootsing in het 
algemeen. Er wordt hoofdzakelijk 
gekeken vanuit de invalshoek van 
de originele producent, die tracht 
bescherming van zijn investe- 
ringen en inspanningen af te 
dwingen. De verschillende 
mogelijkheden hiertoe, die elkaar 
tot een zekere hoogte kunnen 
overlappen, worden besproken: de 
exclusieve rechten waarop een 
originele producent zich zou 
kunnen beroepen, nl. merkin-
breuk, modelinbreuk en auteurs-
rechtinbreuk. Falen deze rechten, 
dan kan hij proberen de piraat-
winkelier op grond van een 
onrechtmatige daad aan te 
spreken. Tenslotte bespreekt de 
auteur de verschillende proce-
dures waardoor de rechthebbende 
zijn rechten kan realiseren: 
vordering in kort geding, beslag-
legging op de voorraad 
'counterfeit' goederen, schadever-
goeding d.m.v. een gewone civiele 
procedure en/of een strafpro-
cedure op grond van oplichting of 
merkenvervalsing. 
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Met literatuuropgave. 

4 
Esses, V.M., C.D. Webster 
Physical attractiveness, danger-
ousness, and the Canadian 
criminal code 
Journal of applied social 
psychology, I 8e jrg., nr. 12, 
1988, pp. 1017-1032 

Ter beoordeling van de gevaar-
lijkheid van wetsovertreders kent 
het Canadese strafrecht een aantal 
richtlijnen. Het doel van de 
auteurs was om na te gaan of de 
fysieke aantrekkelijkheid van de 
overtreder een factor is waardoor 
beoordelers zich laten leiden. 
Volgens de auteurs zou het 
aantrekkelijkheidsargument vooral 
een rot spelen bij seksuele 
misdrijven, d.w.z. overtreders met 
een aantrekkelijk voorkomen 
zouden bij deze misdrijven een 
minder zware straf krijgen dan 
onaantrekkelijke delinquenten. 
Aan 284 personen werd een aantal 
vragen voorgelegd, waaronder 
enkele m.b.t. bovengenoemde 
richtlijnen. De vragenlijst bevatte 
gegevens over overtreders en bun 
foto. Een variantie-analyse toonde 
aan dat de respondenten seksuele 
misdrijven even emstig vonden als 
andere misdrijven. De analyses 
maakten duidelijk dat onaantrek-
kelijke seksuele delinquenten door 
de respondenten als gevaarlijker 
werden beschouwd dan 
aangenaam ogende delinquenten. 
Daar nimmer is aangetoond dat 
aantrekkelijke personen minder 
seksuele of andere misdrijven 
begaan, betwijfelen de auteurs op 
grond van hun bevindingen of de 
gevaarlijkheidscriteria wel onpar-
tijdig kunnen worden toegepast. 
Met literatuuropgave. 

5 
Gullberg, R.G. 
Developing a new computerized 
breath test program: 

Washington's experience with the 
BAC Verifier Datamaster 
Journal of police science and 
administration, 16e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 1-13 

In 1985 is in de staat Washington 
(VS) een nieuw apparaat voor 
ademtesten bij alcoholcontroles in 
gebruik genomen. Aan deze 
invoering ging een periode vooraf 
van uitvoerig testen en opstellen 
van gewenste specificaties van de 
aan te schaffen apparatuur. In 
deze bijdrage worden de diverse 
stappen in dat proces van testen 
en specificeren besproken. 
Ingegaan wordt op allerlei organi-
satorische aspecten (bijvoorbeeld 
het aanstellen van een speciale 
coordinator, overleg in een vroeg 
stadium met diverse betrokken 
instanties), juridische aspecten 
(bijvoorbeeld de aanpassing van 
diverse wetsartikelen) en 
technische aspecten (aan welke 
eisen moet worden voldaan, wat 
zijn de mogelijke marges, waar 
moat het apparaat tegen beveiligd 
zijn). Aangegeven wordt wat van 
de potentiele leveranciers moet 
worden gevraagd in het stadium 
van offerte en in het stadium van 
levering en nazorg. Ook worden 
aanwijzingen gegeven voor 
testprocedures. En tenslotte wordt 
stilgestaan bij de wenselijkheid 
van een apparaat dat kan worden 
aangesloten op een computerge-
stuurde wijze van informatiever-
werking. 

6 
Horn, J. 
De rol van het openbaar minis-
terie in het driehoeksoverleg, deel 
I en II 
Het tijdschrift voor de politic, 
jrg. 50, nr. 9, 1988, pp. 573-576 
en nn 10, 1988, pp. 414-417 

De ontstaansgeschiedenis van het 
driehoeksoverleg begint in de 
woelige jaren zestig, toen men 
behoefte voelde aan coardinatie 
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tussen de bestuurlijk-politieke, 
justitiele en politiele beleidslijnen. 
De frequentie en de aard van het 
overleg kan van plaats tot plaats 
aanzienlijk verschillen. In 
Amsterdam zijn ook andere 
vormen van overleg ontstaan, 
zoals sub-driehoeksoverleg voor 
`verkeerszaken', 'drugs', `racisme 
en discriminatie' en `prostitutie en 
seks'. Naast dit thematische 
overleg vindt er ook territoriaal 
sub-driehoeksoverleg plaats: elk 
politiedistrict in Amsterdam kent 
zijn eigen specifieke problemen. 
De wens bestaat om het 
driehoeksoverleg van een inciden-
tenoverleg te laten uitgroeien tot 
een gestructureerd beleidsoverleg. 
De status van het sub-driehoeks-
overleg staat echter nog ter 
discussie, evenals de vraag of 
verantwoordelijke wethouders aan 
de besprekingen moeten 
deelnemen. Duidelijk is wel dat 
de burgemeester in het driehoeks-
overleg de mening van de gemeen-
teraad laat doorklinken. De 
invloed van de gemeenteraad zal 
in de toekomst sterker worden. 
Daarmee groeit de noodzaak voor 
het O.M. om haar eigen positie in 
het overleg herkenbaar te maken. 
Zolang dat niet gebeurt bestaat de 
kans dat het justitiele beleid 
voornamelijk bepaald wordt door 
het lokale bestuur en lokale 
politic-chefs. Door niet alert te 
zijn op bestuurlijke processen 
loopt het O.M. de kans de boot te 
missen. Met literatuuropgave. 

7 
Kleef, W.P., Th.J.P. van Beelen 
Bestuurlijke preventie van crimi-
naliteit; de politie staat er niet 
alleen voor 
Tijdschrift voor de politie, 50e 
jrg., nr. 9, 1988, pp. 362-366 

De schrijvers vroegen zich af of 
het enthousiasme van gemeenten 
om, met subsidie die beschikbaar 
werd gesteld in het kader van het 

beleidsplan Samenleving en Crimi-
naliteit, allerlei preventieprojecten 
te bedenken, wel deugdelijk 
gemotiveerd was. Speelde niet 
vooral de gedachte om zodoende 
aan extra geld te komen een rol? 
En blijkt uit de praktijk niet vaak 
dat niet zozeer de gemeentes maar 
meer de politiekorpsen de 
plannen bedenken en uitvoeren? 
Met behulp van de gegevens over 
gemeentelijke plannen die werden 
ingediend bij de Stuurgroep 
Bestuurlijke Preventie van Crimi-
naliteit, hebben de auteurs 
getracht de werkelijke beweegre-
denen te achterhalen. De twee 
hypotheses waren: 1. als een 
projectplan wordt ingediend, dan • 
heeft het financiele gewin de 
doorslag gegeven 2. Als een 
projectplan wordt ingediend, dan 
geschiedt dit op initiatief van het 
plaatselijke politiekorps, dat 
.veelal ook wordt geacht voor de 
uitvoering zorg te dragen. Op 
grond van de gegevens moesten 
beide hypotheses worden 
verworpen. Zo bleek dat 60% van 
de `afgewezen' gemeenten 
ondanks de subsidie-afwijzing 
toch met de uitvoering van het 
plan was begonnen en dat de 
overige 40% dit niet had kunnen 
doen vanwege geldgebrek. Ook 
waren de plannen in 70% van de 
gemeenten dermate serieus dat 
men een lokale stuurgroep voor 
het project had ingesteld. In de 
helft van de gevallen heeft de 
gemeente de leiding/coordinatie 
(dus niet de politie), en in 80% 
van de gevallen is de gemeente 
tevens met de uitvoering belast. 
De auteurs concluderen dat het 
beschikbaar stellen van de 45 
miljoen gulden subsidie wel 
degelijk zinvol is om het lokale 
bestuur te stimuleren iets aan 
criminaliteitspreventie te doen. 
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8 
Wallin Weihe, H.J. 
Sexual offence in Norway and 
the need for treatment programs 
for sexual offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, jrg. 32, nr. 2, 
1988, pp. 135-142 

In de Scandinavische landen zijn 
slechts weinig resocialisatiepro-
gramma's voor plegers van 
seksuele delicten effectief 
gebleken. In de Verenigde Staten 
daarentegen is het aantal behan-
delingsprogramma's sterk toege-
nomen. De motieven om tot 
behandelingsprogramma's over te 
gaan bestaan uit het voorkomen 
van recidive en het helpen van de 
dader bij zijn seksuele en persoon-
lijke problemen. In de Verenigde 
Staten is het voorkomen van 

recidive de belangrijkste reden 
voor behandelingsprogramma's. 
In de Scandinavische landen is de 
recidivequote zo laag, dat het 
moeilijk is te voorspellen, welke 
daders eventueel recidivisten 
zouden kunnen zijn. De daders 
hebben hier hulp nodig, ongeacht 
de recidive. Dit blijkt mede uit het 
hoge aantal gevallen van invali-
diteit, alcoholmisbruik en mentale 
problemen onder de plegers van 
seksuele delicten. Behandelings-
programma's zouden crop gericht 
moeten zijn clienten te helpen 
beter te functioneren en op het 
reduceren van alcohol- en drugs-
misbruik. De auteur meent dat de 
huidige openheid over seksueel 
geweld, geweld binnen de familie 
en incest zal leiden tot een groter 
aantal (geregistreerde) gevallen 
van seksuele delicten. Ben bericht 
uit de VS van The American 
Humane Association (Hera, 1985) 
bevestigt deze opinie: over een 
periode van zes jaar is het aantal 
gevallen van seksueel geweld 
tegen kinderen vertienvoudigd. In 
1976 werden 1.975 gevallen gere- 

gistreerd; in 1977 waren dit 4.327 
gevallen en in 1982 betrof het 
22.918 gevallen. De hiermee 
gepaard gaande problemen 
moeten het hoofd worden 
geboden. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

9 
Albrecht, P.A. 
Diversion und (Un)gleichgewicht 
der Rechtsanwendung 
Kriminalistik, nr. 8/9, 1988, pp. 
427-432 

Het opportuniteitsbeginsel in het 
Duitse jeugdstrafrecht, waarbij 
verwezen kan worden naar 
paragraaf 45 JOG, maakt de 
`diversion', d.w.z. het afzien van 
strafvervolging hoewel er sprake is 
van een delict, mogelijk. Over 
deze mogelijkheid wordt 
verschillend gedacht. 
Voorstanders wijzen crop dat 
jongeren hierdoor niet onmid-
dellijk het stempel crimineel 
krijgen opgedrukt en dat hierdoor 
sociale discriminatie kan worden 
tegengegaan. Hiervan zou een 
preventieve werking uitgaan. Ook 
een economische component is 
aanwezig. Feit is dat met het 
toenemen van de opportuniteit in 
het jeugdstrafrecht een teruggang 
van de jeugdcriminaliteit valt te 
constateren. Tegenstanders menen 
dat het O.M. hierdoor op de stoel 
van de rechter of zelfs de wetgever 
gaat zitten en wijzen op het gevaar 
van rechtsongelijkheid. Aan de 
Universiteit van Bielefeld heeft 
men zich als taak gesteld een en 
ander nader te analyseren. Er 
werd een representatief onderzoek 
ingesteld bij alle negentien 
Officieren van Justitie in Noord-
Rijnland/Westfalen. Het betrof 
hier duidelijk afgebakende 
delicten op het gebied van de 
kleine criminaliteit. Inmiddels zijn 
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de resultaten van zeven Ovrs 
bekend. Er bleken grote onder-
linge verschillen te bestaan: waar 
in Bielefeld in 98% van de 
gevallen 'diversion' werd 
toegepast, was dat in een ander 
geval slechts 39%. Aangezien de 
OvJ over het algemeen slechts een 
beperkte hoeveelheid informatie 
ter beschikking krijgt, heeft men 
in Bielefeld sinds begin 1987 een 
nieuw informatiemodel tussen 
politic en O.M. in gebruik 
genomen. Deze verbeterde infor-
matie blijkt - althans voor de 
kleine vergrijpen - te leiden tot 
bijna 100% 'diversion'. Deze 
goede resultaten doen de auteur 
de hoop uitspreken dat dit 'Biele-
felder' model in heel Noord-
Rijnland/Westfalen de aandacht 
zal trekken. 

10 
Couzijn, J.C.M. 
Mislukte overval en verboden 
organisatie 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 19, 1988, pp. 435-438 

In 1986 en 1987 zijn er blijkens 
een overzicht van de CRI 21 
overvallen op banken en postkan-
toren `stukgemaake. Hiermee 
wordt bedoeld dat de politic, 
voordat het tot een overval kon 
komen, heeft ingegrepen. Het is 
vaak moeilijk om in zo'n geval tot 
vervolging en veroordeling van 
betrokkenen te komen. Naar de 
huidige stand van de rechtspraak 
is er pas sprake van een strafbare 
poging wanneer het gedrag naar 
uiterlijke verschijningsvorm moet 
worden beschouwd als te zijn 
gericht op voltooiing van het 
misdrijf. Veel is daarbij overge-
laten aan de interpretatie van de 
rechter. In concrete gevallen zal 
vaak moeilijk tevoren zijn vast te 
stellen of men in de voorberei-
dingshandelingen dan wel in de 
uitvoeringsfase van een delict 
ingrijpt. Is de grens van de 

strafbare poging nog niet 
overschreden, dan kan volgens de 
auteur een poging worden 
gewaagd om een beroep op art. 
140, lid 1 van het Wetboek van 
Strafrecht te doen. Hierin wordt 
deelnemen aan een criminele 
organisatie strafbaar gesteld. Het 
is beter deze weg te volgen dan te 
wachten totdat bijv. de commissie 
Van Veen zal hebben gerappor-
teerd. Deze commissie verricht in 
opdracht van de Minister van 
Justitie een studie naar de straf-
baarstelling van voorbereidings-
handelingen. 

11 
Smith, D., H. Blagg e.a. 
Mediation in South Yorkshire 
British journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, 1988, pp. 378-395 

In november 1983 is in South 
Yorkshire (GB) door de reclas-
sering een experiment met bemid-
deling ('mediation') tussen daders 
en slachtoffers van delicten van 
start gegaan. Het was het eerste 
project waarbij verwijzing 
geschiedde door de rechtbank. In 
de periode september 1984 - 
december 1985 zijn de ervaringen 
van 24 daders en 21 slachtoffers 
gepeild door middel van semi-
gestandaardiseerde interviews. 
Van deze groep hebben 15 slacht-
offers en 13 daders daadwerkelijk 
de `tegenpartij' ontmoet. De 
ervaring leert dat deze vorm van 
communicatie tussen slachtoffer 
en dader binnen de strafrechts-
pleging zeker mogelijk is. Over het 
algemeen spraken slachtoffers en 
daders zich positief uit over de 
ontmoeting. Het accent lag in de 
meeste gearrangeerde ontmoe-
tingen op verzoening. In enkele 
gevallen was ook sprake van 
(symbolische) schadevergoeding 
in de vorm van het uitvoeren van 
werlczaamheden door de dader 
voor het slachtoffer. Van `bemid-
deling' kon geen effect worden 
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vastgesteld op het straftoemetings-
beleid. De secundaire doelstelling 
van het project (terugdringen van 
de vrijheidsstral) werd niet 
bereikt. Ook moet betwijfeld 
worden of 'bemiddeling' tot de 
vaste routine van de reclassering 
zal kunnen behoren, gezien de 
twijfels van sommige reclasse-
ringsmedewerkers over de wense-
lijkheid en haalbaarheid van 
'bemiddeling'. 
Met literatuuropgave. 

12 
Steenhuis, D.W. 
Snel en goed recht 
Trema, 1 le jrg., nr. 7, 1988, pp. 
267-287 

Traag recht is geen recht. In 1986 
duurde het gemiddeld negen 
maanden voordat een strafzaak 
door de politierechter was 
afgedaan, gerekend vanaf het 
moment van inschrijving ten 
parkette. De afhandelingsduur is 
over de hele linie de laatste jaren 
aanzienlijk toegenomen. Certainty, 
severity en celerity werden reeds 
door Bentham bijna twee eeuwen 
geleden genoemd als belangrijke 
kwaliteitsaspecten van corrigerend 
optreden. Een sanctie moet iets 
voorstellen wit ze effectief zijn, de 
kans erop moet niet at te klein zijn 
wit er een zekere dreiging vanuit 
gaan en tenslotte moet ze zo 
spoedig mogelijk op 'de zonde' 
volgen. In dit artikel staat dit 
laatste aspect, de snelheid, 
centraal. Allereerst wordt door de 
auteur nagegaan waardoor de 
traagheid bij de behandeling 
wordt veroorzaakt. Niet het aantal 
zaken, maar de organisatie van het 
O.M. en de procedures die 
gevolgd worden, lijken de oorzaak 
te zijn van een lange doorlooptijd. 
Om deze doorlooptijd te bekorten 
zijn tat van maatregelen denkbaar 
(automatisering, samenvoeging of 
splitsing van onderdelen van de 
organisatie). In de organisatie van 

Criminologic 

13 
Beirne, P. 
Heredity versus environment 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. 3, 1988, pp. 
315-339 

In de discussie tussen crimino-
logen over de vraag in hoeverre 
criminaliteit het gevolg is van 
erfelijke of omgevingsfactoren, 
neemt het boek 'The English 
Convict' van Goring (1913) nog 
altijd een centrale plaats in. Voor 
sommigen betekende dit werk een 
definitieve afrekening met de 
'dean van Lombroso, voor 
anderen betekende het juist een 
bevestiging ervan. Beide visies 
zijn, volgens de auteur van dit 
artikel, onjuist. Weliswaar is 
Goring er door een meer geavan-
ceerde statistische methodiek in 
geslaagd om aan te tonen dat 
bepaalde erfelijke fysieke 
kenmerken niet uniek zijn voor 
criminelen, toch betoogt Goring 
dat criminelen gekenmerkt 
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parket en rechtbank is in ruime 
mate gebruik gemaakt van deze 
oplossingen. Ze beogen echter niet 
vanuit een centraal gezichtspunt 
(snelheid van afdoening) de 
kwaliteit van het produkt te 
vergroten. De auteur geeft 
vervolgens een aanzet om de 
diverse produktielijnen binnen het 
O.M. zodanig te reorganiseren, 
dat ook een kwaliteitsprodukt 
geleverd kan worden. Dit gebeurt 
aan de hand van een cijfervoor-
beeld, ontleend aan de wijze 
waarop in 1986 in het arrondis-
sement Leeuwarden de misdrijf-
zaken werden afgedaan. De 
auteur is zich bewust van het feit, 
dat invoering van de voorgestelde 
maatregelen een veelvoud van tijd 
zal vergen ten opzichte van het 
bedenken ervan. 
Met literatuuropgave. 



worden door een inferieure 
fysieke gestalte, een lage intelli-
gentie en een lage sociale afkomst. 
Door deze stellingname heeft 
Goring zowel de aanhangers van 
de erfelijkheidsverklaring als de 
aanhangers van de omgevingsver-
klaring argumenten in handen 
gegeven. Hij heeft hen echter 
teveel ruimte gelaten te volharden 
in strikt deterministische visies, en 
daarom dient de waarde van 
Gorings bijdrage aan de crimino-
logie betwijfeld te worden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Box, S., C. Hale e.a. 
Explaining fear of crime 
British journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, 1988, pp. 340-356 

Angst voor criminaliteit is een 
groot maatschappelijk probleem. 
Veel onderzoekers hebben dan 
ook pogingen ondernomen om de 
angst voor criminaliteit in kaart te 
brengen. Daarbij hebben ze echter 
steeds enkelvoudige additieve 
modellen gebruikt. De auteurs van 
dit artikel daarentegen willen 
recht doen aan de complexiteit 
van het probleem en richten zich 
op de interacties tussen de 
verschillende variabelen. Eerst 
construeren zij een model op 
grond van de relevante literatuur. 
Vervolgens wordt iedere variabele 
afzonderlijk getoetst aan gegevens 
uit het British Crime Survey van 
1984. Het zo ontstane model 
wordt tenslotte opnieuw aan deze 
gegevens getoetst met behulp van 
logit-analyse, hetgeen hen de 
mogelijkheid biedt om de inter-
acties in kaart te brengen. Deze 
analyse laat zien dat variabelen 
als geslacht, leeftijd, huidskleur, 
vertrouwen in de politie, ervaren 
criminaliteit, het gevoel risico te 
lopen en de ernst van delicten 
allen te zamen een verklaring 
vormen voor de angst voor crimi-
naliteit. Een van de interacties is 

die tussen leeftijd en geslacht: op 
jonge leeftijd zijn vrouwen veel 
angstiger dan mannen, op oudere 
leeftijd zijn mannen even angstig 
als vrouwen. De auteurs doen de 
beleidsaanbeveling om de 
gemeenschapszin van buurtbe-
woners te verhogen en om de 
politie een meer zichtbare rol op 
straat te geven. 
Met literatuuropgave. 

15 
Curry, G.D., LA. Spergel 
Gang homicide, delinquency and 
community 
Criminology, 26e jrg., nr. 3, 
1988, pp. 381-405 

`Gang'-criminaliteit moet in 
verschillende opzichten onder-
scheiden worden van de gewone 
jeugdcriminaliteit. Een 'gang' 
bestaat uit leden van gemiddeld 
19 jaar, is een duurzaam georgani-
seerde groep met eigen normen en 
waarden en pleegt meestal 
zwaardere misdrijven. De gewone, 
doorgaans lichtere, jeugdcrimina-
liteit wordt gepleegd door losser 
georganiseerde groepen jongeren 
van 10 tot 16 jaar. Om na te gaan 
met welke aspecten van het ecolo-
gisch systeem van een gemeen-
schap de verschillende soorten 
criminaliteit in verband staan, 
werd onderzoek gedaan in 75 
gemeenschappen in Chicago (van 
1978 tot 1981 en van 1982 tot 
1985). Op grond van de yolks-
telling 1980 en politiestatistieken 
werd een rangorde opgesteld 
i.v.m. de kwaliteit van het leven in 
die gemeenschappen. Als 
maatstaven werden hierbij gehan-
teerd: cijfers van 'gang'- en 
gewone criminaliteit, werkloos-
heidscijfers, hypotheken op 
woningen en het percentage 
levend onder de armoedegrens. 
`Gang'-criminaliteit bleek meer in 
verband te staan met sociale 
desorganisatie (door migratie), 
vooral in de Spaanse gemeen- 
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schappen voor te komen en zich 
langzamerhand ook te verspreiden 
naar niet stedelijke gebieden. 
Gewone jeugdcriminaliteit 
daarentegen bleek meer in 
verband te staan met armoede en 
vooral in de zwarte gemeen-
schappen voor te komen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Farrington, D.F., H.N. Snyder 
e.a. 
Specialization in juvenile court 
carreers 
Criminology, 26e jrg., nr. 3, 
1988, pp. 461-487 

Hebben verschillende soorten 
criminaliteit eenzelfde mecha-
nisme als basis (by. neiging tot 
criminaliteit in het algemeen) of 
zijn er verschillende bases voor 
uiteenlopende vormen van crimi-

naliteit? Volgens de auteurs moet 
meer onderzoek worden gedaan 
naar eventuele specialisatie in 
criminele carrieres om deze vraag 
te kunnen beantwoorden. In dit 
kader gingen zij de officieel 
geregistreerde criminaliteit na van 
70.000 jeugdige delinquenten in 
de staten Utah en Arizona. Deze 
waren alien geboren tussen 1962 
en 1966 en waren tussen de 7 en 
18 jaar oud toen zij werden 
geregistreerd. Niet alleen wat in 
Nederland onder een strafbaar 
feit valt werd geregistreerd, maar 
ook 'status offenses', zoals 
weglopen, onhandelbaarheid enz. 
In totaal werden 150.300 delicten 
genoteerd. Twee meetinstru-
menten werden geconstrueerd om 
specialisatie in de criminele 
carriore vast te stellen: de score in 
een overgangsmatrix en de 
Forward Specialisation Coeffi-
cient, ontleend aan Farrington 
(1986). De berekening van deze 
scores wordt in het artikel 
uitvoerig toegelicht. Uit de resul-
taten blijkt dat er aanvankelijk 
geen sprake is van specialisatie in 

bepaalde typen delicten, maar na 
verloop van tijd we!. Bijna 20% 
van de onderzoeksgroep kon 
worden gekenschetst als specia-
listen. Het blijkt dat delinquenten 
met meer dan tien justitiecon-
tacten zich vooral hebben gespe-
cialiseerd en dat specialisatie zich 
vooral voordoet ten aanzien van 
weglopen, inbraak, autodiefstal, 
roof en alcohol- of drugsdelicten. 
De auteurs concluderen dat er 
zowel specialisten als niet-specia-
listen in de criminaliteit bestaan. 
De criminologic moet naar hun 
idee voor deze twee groepen 
verschillende theorieen ontwik-
kelen m.b.t. de grondslag van de 
criminele ontwikkeling. 
Met literatuuropgave. 

17 
Geis, G., P. Desilow 

Australian immigrants and 
crime: a review essay 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
2Ie jrg., nr. 5, 1988, pp. 179-185 

Het onderzoeksrapport Migration, 
Ethnicity, and Crime in Australian 
Society, dat in 1987 door K. 
Hazlehurst van het Australische 
instituut voor criminologic werd 
uitgebracht, heeft in de Austra-
lische pers veel stof doen 
opwaaien. Zowel de voorstanders 
als de tegenstanders van 
immigratie-beperkende maatre-
gelen hoopten er argumenten in te 
vinden om hun standpunten 
kracht bij te zetten. Daarmee is 
het rapport speelbal in een 
politieke discussie geworden. De 
auteurs van dit artikel stellen 
echter dat de conclusies van het 
rapport gebaseerd zijn op twijfel-
achtige gegevens. In Australie zijn 
nauwelijks criminaliteitsstatis-
tieken voorhanden. Het rapport 
baseert zich derhalve op gegevens 
over de ethnische samenstelling 
van de Australische gevangenispo-
pulatie. Hazlehurst heeft daarbij, 
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volgens de auteurs, te weinig 
nadruk gelegd op de problemen 
die aan deze gegevens kleven. De 
conclusie van het rapport, als 
zouden eerste generatie 
immigranten minder crimineel zijn 
dan autochtone Australiers, kan 
met deze gegevens nauwelijks 
worden onderbouwd of geInter-
preteerd. Het rapport laat dus veel 
vragen onbeantwoord. 

18 
Heijden, A.W.M. van der 
Analyse van bankovervallen 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 21, 1988, pp. 483-489 

De analyse van bankovervallen 
van de auteur heeft betrekking op 
de periode 1 januari 1984 - 1 juli 
1987. Vergeleken met 1983 is het 
aantal overvallen op banken, 
PTT-instellingen en geldtrans-
porten meer dan verdubbeld: van 
140 tot 383. Er bestaan grote 
verschillen in regionale spreiding 
van overvallen. De cijfers duiden 
op een steeds harder wordende 
opstelling van overvallers. Deze 
plegen hun delict bij voorkeur op 
vrijdag (28%). Het percentage 
pogingen, d.w.z. overvallen 
waarbij geen buit wordt 
bemachtigd, varieert de laatste 
jaren van 18 tot 33%. Bij bijna 
drie kwart van de overvallen, 
waarbij daders zijn aangehouden, 
is sprake van recidive. Het oplos-
singspercentage ligt de laatste 
jaren rond de 30%. De werkgroep 
Justitie-Banken beveelt een 
veertiental maatregelen aan, 
waaronder het bevorderen van de 
onderlinge uitwisseling van infor-
matie die voor preventie, 
opsporing en vervolging nodig is. 

19 
Laub, J.H., R.J. Sampson 
Unraveling families and delin-
quency: a reanalysis of the Glueck's 
data 
Criminology, 26e jrg., nr. 3, 1988, 

pp. 355-380 
Tot een van de invloedrijkste 
studies naar de oorzaken van 
criminaliteit behoort het 
onderzoek van S. en E. Glueck: 
Unraveling Juvenile Delinquency 
(Boston, 1950), gehouden onder 
500 mannelijke, blanke, jeugdige, 
lower class delinquenten en 500 
soortgelijke niet-delinquenten uit 
criminele risicogebieden. Tegen-
woordig worden de ideal .' van de 
Gluecks grotendeels verworpen, 
met name i.v.m. hun opvattingen 
over het verband van biologie en 
het gezin met criminaliteit, hun 
methode om criminaliteit te 
voorspellen, hun slechte data-
analyse en hun gebrekkige metho-
dologie. De auteurs vinden de 
volgens hen zorgvuldig verza-
melde gegevens van de Gluecks 
echter zeer bruikbaar voor herin-
terpretatie. Zij stelden in verband 
daarmee een causaal model op 
van structurele achtergrondfac-
toren (ras/ethniciteit, leeftijd, 
buurt-status, IQ, woonomstandig-
heden, gezinsontwrichting, econo-
mische afhankelijkheid, migratie, 
onregelmatige arbeid van de 
moeder, criminaliteit en drankmis-
bruik van ouders) en gezins-
procesvariabelen (discipline van 
en gehechtheid aan ouders, super-
visie door moeder). Zij conclu-
deerden daaruit dat de structurele 
achtergrondfactoren, afgezien van 
migratie, geen directe invloed 
hebben op criminaliteit. Echter 
een geringe supervisie, een harde 
en inconsequente gezagsuitoefe- 

verwerping door ouders en 
een zwakke emotionele band met 
hen kan de kans op criminaliteit 
van de kinderen doen toenemen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Paternoster, R. 
Examining three-wave deterrence 
models: a question of temporal 
order and specification 
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The journal of criminal law and 
criminology, 79e jrg., nr. I, 
1988, pp. 135-179 

Er is reeds veel onderzoek gedaan 
naar afschrikkingseffecten, o.a. 
door Meier. De bedoeling van de 
auteur is om Meiers studie te 
herhalen en uit te breiden. Aan 
zijn panelonderzoek namen 1244 
Amerikaanse scholieren deel, die 
in drie achtereenvolgende jaren 
een vragenlijst beantwoordden. 
De te bepalen variabelen waren: 
het zelfgerapporteerde gebruik 
van marihuana, het gebruik 
hiervan door leeftijdgenoten en de 
mate waarin respondenten 
rekening hidden met sancties. De 
auteur vond een significant 
afschrikkingseffect. Wat Meier in 
zijn eigen studie voor een 
afschrikkingseffect aanzag, is dit 
volgens de auteur niet. Omdat de 
auteur niet alleen inzicht zocht in 
de samenhang tussen afschrikking 
en deviant gedrag, maar ook in 
het proces waardoor percepties 
van afschrikking zich wijzigen in 
de tijd, breidde hij Meiers model 
uit met een drietal sociale 
controle-variabelen. Deze waren: 
morele opvattingen over wetsover-
treding, toezicht van ouders en 
attituden van leeftijdgenoten. Het 
bleek dat de ouderlijke invloed 
tijdens de drie onderzochte jaren 
afnam, terwfil de invloed van 
leeftijdgenoten juist sterker werd. 
Of Cr afschrikking optrad was 
sterk afhankelijk van morele 
opvattingen. De krachten die 
scholieren aanzetten tot deviant 
gedrag veranderden in sterkte op 
verschillende tijden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Slort, P.A. 
Begripsverwarring rond criminele 
groepen 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 19, 1988, pp. 442-444 

Er blijkt nogal wat verwarring te 

22 
Taylor, M., C. Nee 
The role of cues in simulated 
residential burglary 
British journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, 1988, pp. 396-401 

Aan een experimentele groep van 
15 gedetineerden, veroordeeld 
voor inbraak, en een vergelijkings-
groep bestaande uit medewerkers 
en studenten van een universiteit 
is een reeks foto's en een 
plattegrond voorgelegd van een 
vijftal woonhuizen (vier rijtjes- 
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bestaan over het begrip `georgani-
seerde criminaliteit'. Daarom 
heeft het Bureau Misdaadanalyse 
van de gemeentepolitie 
Amsterdam een tweetal begrippen 
geintroduceerd die kunnen 
worden toegepast bij het 
beschrijven van in Nederland 
opererende criminele groepe- 
ringen, nl. georganiseerde crimina-
liteit en groepscriminaliteit. De 
twee vormen onderscheiden zich 
in organisatie, doe, middelen en 
termijn. Kort samengevat wordt 
onder groepscriminaliteit 
verstaan: een groep criminelen die 
zich over een bepaalde periode 
beroepsmatig en professioneel 
bezighoudt met het plegen van 
een bepaald delict. Georgani-
seerde criminaliteit houdt zich 
bezig met diverse delicten: het is 
maatschappij-ondermijnend 
omdat invloed wordt verworven 
binnen o.a. de politie, het bedrijfs-
leven en de politick. Deelnemers 
aan de cursus criminele analyse 
aan de rechercheschool te 
Zutphen analyseerden 189 Neder-
landse criminele groeperingen aan 
de hand van de gestelde criteria. 
Drie daarvan voldeden aan alle 
kenmerken van georganiseerde 
criminaliteit, de overige waren te 
bestempelen als groepscrimina-
liteit. Ook werden diverse tussen-
c.q. overgangsvormen aange-
troffen. 



huizen en een vrijstaande 
woning). Doe was na te gaan in 
welke mate omgevingsfactoren 
(ligging, zichtbare welvaart, 
aanwezigheid van bewoners, 
beveiliging) een rot spelen bij het 
besluit in een woning in te breken 
en in hoeverre de experimentele 
groep daarbij op andere 
omgevingsfactoren let. De twee 
onderzoeksgroepen onder-
scheidden zich niet van elkaar in 
de rangschikking van de vijf 
woningen naar de mate van 
`aantrekkelijkheid' om in te 
breken. Wel bleken zich 
verschillen voor te doen in de 
aanduiding van omgevingsfac-
toren die de ene woning meer en 
de andere minder aantrekkelijk 
maken. De experimentele groep 
bleek bij bepaalde woningen meer 
te letten op ligging en afwezigheid 
van beveiliging en bij andere 
woningen op tekenen van welvaart 
dan de vergelijkingsgroep. Ook 
bleek de experimentele groep bij 
de benadering van de woningen 
een andere route te kiezen dan de 
vergelijkingsgroep. Niet alleen 
waren zij daarin meer consistent, 
maar ook bleek dat zij minder 
informatie nodig hadden voor de 
beoordeling van de `aantrekke-
lijkheid' van een woning. 

23 
Weisburd, D. 
Vigilantism as community social 
control: developing a quantitative 
criminological model 
Journal of quantitative crimi-
nology, 4e jrg., nr. 2, 1988, pp. 
137-153 

Het verschijnsel vigilantisme heeft 
niet alleen betrekking op buiten-
wettelijke organisaties die het 
recht in eigen hand nemen. Het 
verwijst tevens naar geweldsuit-
oefening in een socio-politieke 
context. De auteur deed een 
onderzoek naar het vigilantisme 
van Joodse kolonisten op de 

westelijke Jordaanoever. In zijn 
sociale controle benadering poogt 
hij de factoren te vinden die leden 
van een gemeenschap aanzetten 
tot vigilant gedrag. De auteur 
maakte gebruik van de logistische 
regressie methode om de 
antwoorden van de 404 respon-
denten te analyseren. Het bleek 
onder meer dat vigilant gedrag 
nauw verbonden is met het leider-
schap van een gemeenschap. 
Vooral in die plaatsen die zich in 
een vooruitgeschoven positie 
bevonden kwam vigilantisme vaak 
voor. In het algemeen wijzen de 
resultaten van de studie erop dat 
vigilantisme eerder een kwestie is 
van toewijzing van sociale 
controle-taken, dan van tot 
gewelduitoefening predispone-
rende eigenschappen van 
individuen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/TBS 

24 
Boekhoudt, T. 
Vier drugsvrije afdelingen in 
organisatorisch perspectief 
Proces, 67e jrg., nr. 10, 1988, pp. 
263-271 

De auteur heeft, met het oog op 
verdere beleidsontwikkeling, 
onderzoek gedaan om een syste-
matische beschrijving te geven van 
drugsvrije afdelingen in peniten-
tiaire afdelingen. In dit artikel 
beschrijft hij de organisatorische 
aspecten van vier zulke afdelingen 
(huizen van bewaring Demersluis 
(Amsterdam), Rotterdam en 
Arnhem en de gevangenis 
Veenhuizen). In de eerste drie 
instellingen is gekozen voor 
gebouwen afgescheiden van de 
rest van de instelling en voor een 
apart programma. In Veenhuizen 
is de afdeling niet gesepareerd en 
verblijven er naast drugver-
slaafden die willen afkicken ook 
gevangenen die pertinent niets 
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met drugs te maken willen hebben 
(75%). In alle instellingen worden 
regelmatig urinecontroles 
gehouden. Bij gebleken gebruik 
zijn penitentiaire- of programma-
sancties mogelijk. De auteur pleit 
ervoor dat deze sancties in de 
verschillende inrichtingen gelijk-
getrokken worden. Verder is 
goede communicatie binnen de 
afdeling (spilfunctie teamleider), 
binnen de inrichting (met de 
directie) en naar het departement 
essentieel voor een goed functio-
neren. 
Met literatuuropgave. 

25 
Hofer, P. 
Prisonization and recidivism: a 
psychological perspective 
International journal of 
offender therapy and compa-

rative criminology, 32e jrg., 
nr. 2, 1988, PP. 95-106  

Een versterkte afhankelijkheid van 
het inrichtingsleven, alsmede een 
rebellerende houding ten opzichte 
van autoriteitsfiguren behoren tot 
de sociaal negatieve gevolgen van 
'prisonisatie'. 'Prisonisatie' wordt 
veelal gezien als een gevolg van 
externe, sociale factoren die op 
individuen inwerken. Hetzelfde 
uitgangspunt wordt doorgaans 
gehanteerd bij de verklaring van 
een verhoogd recidive-risico. De 
auteur meent echter dat voor een 
goed begrip van 'prisonisatie' en 
recidive ook interne motivation& 
factoren in beschouwing moeten 
worden genomen. Zich baserend 
op ervaringen die tijdens psycho-
therapeutische sessies zijn 
opgedaan, beschrijft de auteur de 
wijze waarop volgens hem 
chronische criminelen hun 
perceptie van de sociale realiteit 
in twee componenten splitsen: een 
agressieve en affectieve 
component. Onbedoeld versterken 
de omstandigheden in peniten-
tiaire inrichtingen deze patholo- 

gische splitsing. Het is volgens de 
schrijver de combinatie van 
penitentiaire omgeving en patho-
logische aspecten van de antiso-
ciale persoonlijkheid die leidt tot 
prisonisatie en een verhoogd 
recidiverisico. 

Met literatuuropgave. 

26 
Huet, J.F. van 
De gedetineerde van allochtone 
afkomst in de pen itentiaire 
inrichting 
Migrantenrecht, 3e jrg., nr. 7, 
1988, pp. 192-194 

Eind zestiger jaren deed de 
allochtone gedetineerde zijn 
intrede binnen de gevangenis-
muren. Inmiddels is deze 
categoric tot een aanzienlijk 
gedeelte van de totale gedetineer-
denbevolking uitgegroeid. Turkse 

en Marokkaanse gedetineerden 
vormen daarbinnen de belang-
rijkste groepen. De schrijver 
verwacht echter dat binnen 
afzienbare tijd vooral het aantal 
Zuidamerikaanse gedetineerden 
sterk zal stijgen vanwege de drugs-
handel vanuit dat werelddeel. 
Aanvankelijk was de penitentiaire 
organisatie niet ingesteld op de 
aanwezigheid van allochtone 
gedetineerden. In de loop van de 
zeventiger jaren is dit echter 
veranderd als gevolg van een 
ander wervings- en opleidings-
beleid van zowel personeel als 
management van penitentiaire 
inrichtingen. De schrijver gaat in 
zijn artikel achtereenvolgens in op 
een aantal algemene aspecten van 
het gevangeniswezen: het differen-
tiatiestelsel, het druggebruik 
binnen de gevangenismuren en de 
capaciteitsvergroting waarvan 
momenteel sprake is. Wat de 
inrichtingscultuur betreft consta-
teen hij een aanzienlijke veran-
dering die zich de afgelopen jaren 
heeft voltokken. Hierdoor is de 
`macho-cultuue die vroeger 
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dominant was, geleidelijk terugge-
drongen. Oorzaken voor deze 
cultuurverandering zijn het 
intreden van vrouwelijk personeel, 
de veranderde functie-eisen en 
selectiecriteria voor executief 
personeel, het aantrekken van een 
ander type inrichtingsmanager, het 
werven van personeel met een 
allochtone achtergrond, en de 
introductie van het beklagrecht 
voor gedetineerden in 1977. 

27 
Lynch, J.P. 
A comparison of prison use in 
England, Canada, West 
Germany, and the United States: 
a limited test of the punitive 
hypothesis 
The journal of criminal law and 
criminology, 79e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 180-217 

Omdat het aantal gedetineerden 
ten opzichte van het inwonertal er 
omvangrijk is, worden de 
Verenigde Staten vaak 
afgeschilderd als een betrekkelijk 
punitieve natie. Internationale 
vergelijkingen van deze aard zijn 
echter riskant. Er kunnen namelijk 
verschillende andere verklaringen 
zijn voor de geconstateerde 
verschillen in omvang van de 
gedetineerdenbevolking. Met 
name de omvang en de ernst van 
de criminaliteit in de betreffende 
samenlevingen kunnen daarbij 
verklarende factoren zijn. Om een 
juister vergelijkend beeld te 
krijgen is de auteur niet uitgegaan 
van de verhouding tussen het 
aantal gedetineerden en het 
inwonertal, maar heeft hij 
berekend wat voor een aantal 
specifieke delicten de kans is dat 
na arrestatie een veroordeling tot 
vrijheidsstraf volgt. De in de inter-
nationale vergelijking betrokken 
landen waren Engeland, Canada, 
West-Duitsland en de Verenigde 
Staten. Daarbij bleek dat de 
aanvankelijk grote verschillen in 

gedetineerdenbevolking vrijwel 
geheel konden worden verklaard 
door verschillen in criminaliteit. 
De waarschijnlijkheid om tot een 
vrijheidsstraf te worden veroor-
deeld na arrestatie wegens een 
ernstig geweldsmisdrijf of wegens 
diefstal verschilt in de onder-
zochte landen niet sterk. 

28 
McDermott K., R. King 
Mind games 
British journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, 1988, pp. 357-377 

De auteurs doen verslag van een 
onderzoek gebaseerd op participe-
rende observatie, interviews en 
vragenlijsten bij personeel en 
gevangenen van vijf representa-
tieve gevangenissen voor 
volwassen mannen in Engeland en 
Wales. De auteurs dragen 
argumenten aan voor hun stelling 
(die gedeeld wordt door een groot 
aantal ondervraagden/onder-
zochten) dat veel interacties tussen 
gevangenen en bewaarders in 
gevangenissen de vorm van een 
spel hebben. Een spel dat zich ten 
dele in de geest afspeelt. Dit spel 
heeft diverse kwaliteiten. Dezelfde 
zetten worden herhaald, dezelfde 
vragen gesteld, dezelfde 
antwoorden gegeven. Een 
dergelijk spel is niet te winnen. De 
auteurs beschrijven en benoemen 
een aantal spellen. Zij constateren 
dat de metafoor het mogelijk 
maakt te denken over vaardig-
heden, tactiek, regels, 
voorwaarden en de wijze van 
`scheidsrechteren'. Een aantal 
aanbevelingen valt uit de analyse 
te destilleren, waarbij aan de 
realiteit toch tekort wordt gedaan. 
Ze omvatten: betere verspreiding 
van informatie (zodat iedereen de 
regels kent), betere vaardigheids-
training (zodat iedereen beter 
speelt), beperking van de overbe-
volking van gevangenissen 
(waardoor een aantal spellen niet 
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meer gespeeld hoeven te worden) 
en tenslotte een kritische 
overweging van impliciete en 
expliciete regels met respect voor 
de menselijke behoefte aan actieve 
controle over hun eigen leven. 
Met literatuuropgave. 

29 
Seraton, P., J. Sim e.a. 
Through the barricades: prisoner 
protest and penal policy in 
Scotland 
Journal of law and society, 15e 
jrg., nr. 3, 1988, pp. 247-262 

In 1986 heeft in de zwaar bevei- 
ligde gevangenis te Petershead in 
Schotland een ernstige gedetineer-
denopstand plaatsgevonden. Naar 
de achtergronden van deze 
opstand is destijds door de 
overheid een onderzoek ingesteld. 
Dit officiate onderzoek kwam tot 

de conclusie dat de opstand was 
veroorzaakt door enkele agres-
sieve `rotte appels' onder de 
gedetineerdenbevolking, die de 
overige gedetineerden tot een 
gevaarlijke confrontatie hadden 
opgezweept. De officiate reactie 
op de opstand was voornamelijk 
repressief. De gedetineerden die 
verantwoordelijk werden geacht, 
werden gelsoleerd en zwaar 
gestraft. Verder werd het gevange-
nisregiem aangetrokken. Uit 
onvrede met de uitkomst van het 
officiate onderzoek is een 
onafhankelijk onderzoek ingesteld 
door een commissie waarvan de 
auteurs deel uitmaakten. Deze 
commissie is ingegaan op de 
regimaire achtergronden van de 
opstand en heeft in dat verband 
betrokken gedetineerden geTnter-
viewd en een schriftelijke vragen-
lijst voorgelegd. De conclusies van 
de onafhankelijke commissie 
tonen aan dat de gedetineerden in 
Petershead onder onmenselijke 
omstandigheden moesten leven en 
dat de opstand een gerecht-
vaardigd protest tegen die omstan- 

30 
Vega, M., M. Silverman 
Stress and the elderly convict 
International journal of 
offender therapy and com-
parative criminology, 32e jrg., 
nr. 2, 1988, pp. 153-162 

De oudere crimineel staat in 
toenemende mate in de belang-
stetting in strafrechtelijke kring. 
De auteurs vatten een aantal 
publikaties samen waaruit 
ondermeer naar voren komt dat 
het effect van gevangenschap 
onder meer bepaald wordt door 
de geschiedenis van de gevangene 
op dit punt. Over het algemeen 
zouden oudere gevangenen zich 
goed aanpassen, bepaalde groepen 
gedragen zich zelfs als model-
gevangenen. De regelmatige 
levenswijze zou stress-reducerend 
zijn. Andere onderzoekers wijzen 
op verborgen stress die ontstaat 
als gevolg van de sfeer van geweld 
in gevangenissen. De auteurs 
deden eigen onderzoek in drie 
gevangenissen in Florida. Er was 
variatie in de mate van bevei-
liging. In de onderzoeksgroep 
variearden de leeftijden van 63 tot 
80 jaar. Deze groep werd verge-
leken met een groep van jongere 
gevangenen en een gestandaardi-
seerde groep. Naast verschillen 
tussen de groepen werd duidelijk 
dat ouderen ongeveer evenveel 
stress ervoeren als de jongeren, 
afgezet tegen de controlegroep. 
Ouderen pasten zich inderdaad 
goed aan. Dit gedrag blijkt 
gebaseerd op vermijding en 
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digheden was. De commissie is 
met een groot aantal aanbeve-
lingen gekomen ter verbetering 
van de fysieke leefomstandig-
heden in de gevangenis. 
Bovendien werd aanbevolen om 
meer aandacht te schenken aan de 
selectie en training van het execu-
tieve personeel. 
Met literatuuropgave. 



ontkenning. Een van de conse-
quenties van deze aanpassing is 
dat de psychologische en 
emotionele problemen van de 
ouderen over het hoofd gezien 
worden. De normale programma's 
komen niet tegemoet aan hun 
behoeften. 
Met literatuuropgave. 

31 
Wener, R.E., C. Keys 
The effects of changes in jail 
population densities on crowding, 
sick call, and spatial behavior 
Journal of applied social 
psychology, 18e jrg., nr. 10, 
1988, pp. 852-866 

In dit artikel wordt een onderzoek 
beschreven naar de effecten van 
veranderingen in bevolkings-
dichtheid in een penitentiaire 
inrichting op gedetineerden. Het 
onderzoek vond plaats op 
verschillende afdelingen van een 
penitentiaire inrichting. De gedeti-
neerden werden geheel willekeurig 
op een afdeling ingedeeld. In de 
eerste onderzoeksperiode 
verschilden deze afdelingen in 
gedetineerdendichtheid. In een 
eenheid was deze door het 
plaatsen van tweepersoonsbedden 
verhoogd. Op de andere eenheid 
was het aantal gedetineerden 
relatief laag. De tweede onder-
zoekperiode begon toen als gevolg 
van een rechterlijke uitspraak de 
gedetineerdendichtheid in de 
overbevolkte eenheid moest 
worden teruggebracht en de 
dunbevolkte eenheid meer gedeti-
neerden moest gaan opnemen. De 
voor het onderzoek benodigde 
gegevens werden verkregen door 
registratie van ziekmeldingen door 
gedetineerden, door middel van 
gestructureerde interviews over 
hun beoordeling van de fysieke 
omgeving, en door middel van 
gedragsobservaties op de 
afdelingen. Aangetoond werd dat 
de ziekmeldingen en de door de 

gedetineerden ervaren overbe-
volking direct varieerden met de 
gedetineerdendichtheid. 
Bovendien werden beide afbanke-
lijke variabelen befrivloed door de 
richting van verandering in 
dichtheid. Het laatste kwam erop 
neer dat de afdeling waar een 
stijging van de dichtheid had 
plaatsgevonden een ongunstiger 
beeld te zien gaf dan de afdeling 
waar tevoren een daling had 
plaatsgevonden naar hetzelfde 
bevolkingsdichtheidsniveau. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

32 
Smit, J. 
Reclassering, schadevergoeding 
en conjlictbemiddeling 
Proces, 67e jrg., nr. 10, 1988, pp. 
251-260 

Dit artikel geeft in het kort de 
resultaten weer van een onderzoek 
naar de manier waarop 
medewerkers van de reclassering 
in de praktijk de mogelijkheden 
tot schadevergoeding van daders 
aan slachtoffers van misdrijven 
onderzoeken en benutten. Doel 
van het onderzoek was inzicht te 
krijgen in de aard en de omvang 
van regelingen die de reclassering 
initieert en uitvoert tussen dader 
en slachtoffer van het misdrijf en 
die schadevergoeding en/of 
conflictbemiddeling ten doel 
hebben. Ms methode van 
onderzoek werd gekozen voor 
mondelinge interviews met 
medewerkers van de reclassering 
in alle 19 arrondissementen. In 
geen der arrondissementen bleek 
er sprake te zijn van een formele 
samenwerking tussen reclassering 
en andere instanties. Wel bestond 
in een aantal arrondissementen 
periodiek overleg met het O.M. 
Daarnaast bleek de reclassering 
bijna overal te participeren in 
slachtofferhulpprojecten. In de 
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praktijk kan men twee taakopvat-
tingen over reclassering en 
schadevergoeding onderscheiden: 
een brede taakopvatting, waarbij 
de reclassering als onderdeel van 
de hulpverlening de dader 
duidelijk maakt dat hij verant-
woordelijk is voor de berokkende 
schade en een smalle taakop-
vatting, waarbij ervan wordt 
uitgegaan dat de reclassering in de 
allereerste plaats het belang van 
de dader dient te behartigen en 
dat dit belang strijdig kan blijken 
te zijn met schadevergoeding. Fen 
samenhang bleek te bestaan 
tussen een brede taakopvatting 
van de reclassering en een mild 
justitieel klimaat enerzijds en een 
smalle taakopvatting van de 
reclassering en een rigide justitieel 
klimaat anderzijds. flieruit kan 
warden afgeleid, dat naarmate de 
reclassering de taakopvatting ten 
aanzien van regelingen tussen 
dader en slachtoffer breder ziet, 
de kans op een andere strafrechte-
lijke oplossing grater wordt. Oak 
andere factoren bleken van 
invloed te zijn, zoals de aard van 
de delicten en de reacties van 
verdachten, hulpverleners en 
slachtoffers. 

Jeugdbescherm ing en 
-delinquentie 

33 
Brucken Fock, E.P. von 
Jeugdstrafrechtspleging en onder-
toezichtstelling 
Tijdschrift voor familie en 
jeugdrecht, 10e jrg., nr. 8, 1988, 
pp. 187-191 

Bij de inrichting van jeugdstraf-
recht en jeugdstrafprocesrecht 
staat het pedagogisch belang van 
de jeugdige voorop. Beide rechts-
systemen onderscheiden zich door 
bijzondere bepalingen van het 
gewone straf(proces)recht. Het 
bestaan van dergelijke bepalingen 
wordt gerechtvaardigd door het 

feit dat de jeugdige psychisch en 
maatschappelijk nog in ontwik-
keling is. Het jeugdstraf(proces)- 
recht vertoont nauwe samenhang 
met het civiele jeugd(proces)recht. 
De kinderrechter is de regisseur 
van zowel de strafrechtspleging 
als de justitiale hulpverlening. De 
auteur heeft kritiek op de combi-
natie van strafrechter en leiding-
gever aan de ondertoezichtstelling 
in ean persoon, omdat dit het 
gevaar doet ontstaan dat de 
subjectieve rechten van de 
jeugdige in het gedrang komen en 
de kinderrechter de hem in het 
kader van de strafrechtspleging 
verleende bevoegdheden 
uitsluitend of hoofdzakelijk voor 
hulpverleningsdoeleinden 
gebruikt. Met behulp van een 
twintigtal voorbeelden maakt Von 
Brucken Fock duidelijk dat 
hulpverlening en strafrechts-
pleging niet altijd in elkaars 
verlengde liggen en dat soms een 
moeilijke keuze gemaakt moet 
warden. Hij pleit voor vermijden 
van rolverwarring door een 
splitsing van functies in die zin 
dat kinderrechters geen 
bemoeienis meer hebben met de 
strafzaken betreffende onder hun 
toezicht staande jeugdigen. 

34 
Farrell, L.T. 
Factors that affect a victim's self-
disclosure in father-daughter 
incest 
Child welfare, 67e jrg., nr. 5, 
1988, pp. 462-468 

Via interviews onder kinderbe-
schermingsinstellingen in Virginia 
is in de periode 1985-1986 infor-
matie verzameld over 589 gevallen 
van seksueel misbruik en incest. 
Daarvan betrof 18% vader-dochter 
incest. Deze laatste gevallen zijn 
onderzocht op wijze van bekend 
warden (zelfmelding door het 
slachtoffer of via derden), leeftijd 
van het slachtoffer en duur en 
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ernst van het misbruik. 
Zelfmelding neemt toe met de 
leeftijd van het slachtoffer; het 
hoogste percentage zelfmeldingen 
vindt plaats binnen de groep 12- 
tot 15-jarigen. Zelfmelding is ook 
waarschijnlijker bij langere duur 
(24 maanden of meer) van het 
misbruik. Zowel de door slacht-
offers als door derden gemelde 
gevallen betreffen vaker de 
minder ernstige vormen van incest 
(gedwongen kussen en seksueel 
betasten) dan de ernstige en zeer 
ernstige. Deze resultaten stemmen 
overeen met resultaten uit eerder 
onderzoek. Gezien het feit dat 
incest door slachtoffers veelal pas 
op latere leeftijd en bij langere 
duur wordt gemeld en in acht 
nemend de psychologische 
problemen als gevolg van incest, is 
het wenselijk dat hulpverleners in 
hun diagnostiek alerter zijn op 
deze problematiek. Het geringe 
aantal incest-meldingen door 
derden wijst er op dat voorlichting 
over incest onder diverse beroeps-
groepen nodig is. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

35 
Caputo, R.K. 
Managing domestic violence in 
two urban police districts 
Social Casework, 69e jrg., nr. 8, 
1988, pp. 498-505 

De auteur beschrijft de resulaten 
van een vergelijkend onderzoek 
naar geweld binnen het gezin in 
twee politiedistricten in Chicago. 
Honderd slachtoffers werden 
geinterviewd binnen twee tot vier 
weken nadat het incident 
plaatsvond; 34 follow-up inter-
views werden gehouden binnen 
vier maanden na het eerste 
interview. De slachtoffers werd 
verzocht te beschrijven: welk 
incident tot tussenkomst van de 
politie leidde, hoe lang het duurde 

voor de politie actie ondernam, 
welke actie de politie ondernam 
en de graad van tevredenheid van 
de slachtoffers over het 
politie-optreden. De ernst van het 
ondervonden geweld werd 
gewogen volgens het schema van 
de 'conflict tactics scale' (Murray 
Strauss). In district 13 verreweg 
het armste en minst ontwikkelde 
van de twee, met veel grote 
gezinnen en een hoge concentratie 
etnische minderheden - bleek de 
tevredenheid over het optreden 
van de politie groter te zijn dan in 
district 23. Uit het onderzoek 
bleek voorts, dat het indienen van 
een aanklacht door het slachtoffer 
eveneens een grotere tevredenheid 
over het politie-optreden tot 
gevolg had. Slechts in gevallen 
van extreem ernstig geweld bleek 
dit niet zo te zijn. Hoewel de 
bevindingen uit het follow-up 
onderzoek gering en grotendeels 
niet significant zijn, tonen zij wel 
de inconsequenties aan die het 
gevolg zijn van de emotionele 
gebondenheid in huiselijke 
geweldssituaties. Hoewel de 
meerderheid van de slachtoffers 
hoopte dat de rechter de dader 
gevangen zou zetten, bleek een 
aanzienlijke minderheid (45%) dit 
toch niet te hopen. Een groot 
percentage van de slachtoffers gaf 
aan de relatie te willen voort-
zetten, maar dan zonder geweld. 
Een aanzienlijke minderheid wilde 
de relatie voortzetten, ook indien 
het geweld geen einde zou nemen. 

36 
• Oosten, A. van 

Samenwerking als beleidsin-
strument 
Het tijdschrift voor de politie, 
50e jrg., nr. 10, 1988, pp. 
419-424 

De samenwerking met andere 
organisaties zal de politie de 
komende jaren steeds meer bezig-
houden. Beschreven wordt een 
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aantal ontwikkelingen waaruit 
blijkt, dat deze trend niet op korte 
termijn zal overwaaien. Hoewel 
het woord samenwerking bij velen 
positieve reacties oproept, stelt de 
auteur zich toch enige vragen, 
waaruit valt te concluderen dat er 
aan samenwerking met andere 
instanties reele risico's zijn 
verbonden. Een besluit tot samen-
werking zou gebaseerd moeten 
zijn op een afweging van de voor-
en nadelen. Samenwerking moet 
nooit als doe op zich beschouwd 
worden, maar veeleer als een 
middel of een instrument. Len 
adequaat gebruik van het 
instrument valt te bevorderen 
door Cr inzicht in te verwerven: 
waar kan men het voor gebruiken, 
hoe kan men het gebruiken, wat is 
daar voor nodig, welke omstan-
digheden belemmeren of bevor-
deren een effectief gebruik en hoe 
zijn deze omstandigheden te 
beInvloeden? Om deze inzichten 
te verwerven is het nuttig om de 
ervaringen die reeds met samen-
werking zijn opgedaan, uit te 
wisselen, te analyseren en te syste-
matiseren. Dit artikel beoogt 
hieraan een bijdrage te leveren. 
De auteur heeft hiertoe o.a. 
gebruik gemaakt van de infor-
matie die twee jaargroepen 
NPA-studenten in zeven plaatsen 
hebben verzameld. 

37 
Rosenthal, U. 
Bedriffsvoering bij de politic , : van 
te veel naar zuivere koffle 
Het tijdschrift voor de politic, 
50e jrg., nr. 10, 1988, pp. 
409-411 

Bedrijfsvoering bij de politic staat 
momenteel zeer in de belang-
stelling. Hoewel de politic niet als 
een bedrijf beschouwd kan 
worden zou zij als overheidsdienst 
wel haar bedrijfsvoering kunnen 
verbeteren. Hierbij doen zich 
echter een aantal politiek-bestuur- 

lijke en interne obstakels voor die 
belemmerend kunnen werken. 
Bestuurlijk bezien is er een gebrek 
aan consensus en duidelijkheid 
t.a.v. de beleidsvoering met als 
risico, dat de interne efficiency de 
externe effectiviteit gaat 
overheersen. Er is een Istilzwij-
gende discussie' gaande over de 
organisatie met een kans op 
opportunisme en het stellen van 
de politieke boven de econo-
mische rationaliteit. Bovendien 
bestaat er onduidelijkheid over de 
relatie tussen het bevoegde gezag 
en de politic. Interne obstakels 
worden ten eerste gevormd door 
de strakke hierarchic, vaak samen-
gaand met onbekendheid met 
elkaars functies en verzet tegen 
veranderingen. Ten tweede door 
de bedreiging van belangen, 
waarbij de kans bestaat dat 
grotere problemen doorgeschoven 
worden en dat men teveel 
aandacht besteedt aan 
probleemloze zaken. Uit een door 
de auteur genoemd voorbeeld 
blijkt, dat het tijdig gewend raken 
aan veranderingsprocessen het 
doorvoeren van een efficientere 
bedrijfsvoering kan bevorderen. 

38 
Sigler, H.T., T.M. Dees 
Public perception of petty 
corruption in law enforcement 
Journal of police science and 
administration, I6e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 14-20 

Zolang er politic bestaat wordt er 
al gesproken over corruptie in het 
politieapparaat. De vraag is echter 
welk gedrag onder de noemer 
'corruptie' dient te vallen. Bayley 
(1966) heeft eens een definitie 
gegeven: Icorruptie is een 
algemene term die misbruik van 
gezag dekt als resultaat van 
overwegingen van persoonlijk 
voordeel, dat niet financieel hoeft 
te zijn'. Anderen (McMullan, 
Nye) hebben de term ruimer 
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gedefinieerd. De interpretatie 
hangt ook sterk af van de sociale 
context. Dit artikel gaat over de 
zgn. `kleine corruptie': het accep-
teren (door politie-agenten) van 
kleine dingen, zoals koffie, vrije 
maaltijden, kortingen etc. Op dit 
gebied is nauwelijks onderzoek 
verricht, terwijl de agent die zich 
`schuldig' maakt aan deze kleine 
vergrijpen, niet onkwetsbaar is 
voor straf. Veel hangt af van de 
houding van het publiek. De 
auteurs hebben een empirisch 
onderzoek verricht om de houding 
van het publiek t.o.v. de kleine 
corruptie te peilen. Het anonieme 
telefonische onderzoek werd 
verricht in de stad Reno (U.S.A.). 
De populatie bestond uit alle 
inwoners van de stad die in het 
bezit waren van een telefoon. 
Hieruit werden 116 deelnemers 
gekozen. De vragen werden 
rechtstreeks gesteld ,aan de hand 
van een vragenlijst. De resultaten 
worden schematisch in het artikel 
weergegeven. Hieruit blijkt dat de 
helft van de ondervraagden tegen 
bepaalde vormen van kleine 
corruptie is en eveneens de helft 
verband legt tussen het accepteren 
door de politie van bepaalde 
voordelen en een daaropvolgende 
voorkeursbehandeling door de 
politie. Geconcludeerd wordt dat 
verder onderzoek op dit gebied 
zeer noodzakelijk is. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

39 
Gmiir, M., B. Halbheer 
Die Geldspielautomaten als 
Ausloser siichtigen Verhaltens — 
eine Querschnittuntersuchung in 
Ziircher Spielsalons 
Drogalkohol, 12e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 89-97 

De auteurs deden in Zurich een 
onderzoek naar gokgedrag onder 
de bezoekers van gokhallen (met 

gokautomaten). 189 bezoekers van 
gokhallen werden geInterviewd. 
Er werden vragen gesteld over de 
socio-demografische situatie en 
spelervaring en daarnaast, door 
middel van een tweede vragenlijst, 
over spelgedrag en -beleving. Uit 
de eerste lijst komt 25% van de 
spelers als `excessief speler' naar 
voren. Deze speler klassificeert 
zichzelf als 'frequent speler', heeft 
in zijn leven minstens 100 uur 
gespeeld en bezoekt minstens drie 
keer in de week een gokhal. 85% 
van hen kan met behulp van de 
tweede vragenlijst (met vragen 
naar speelhouding en speelbe-
leving) als verslaafd beschouwd 
worden. De auteurs wijzen op de 
omvang van het probleem en 
berekenen de bedragen die ermee 
gemoeid zijn. Het feit dat 70% van 
de `verslaafde spelers' voor een 
(gedeeltelijk) verbod op gokgele-
genheden is, maakt duidelijk dat 
gokspelen niet als onschuldige 
vrijetijdsbesteding gezien kunnen 
worden. 
Met literatuuropgave. 

40 
Nurco, D.N., Th. E. Hanlon e.a. 
Differential criminal patterns of 
narcotic addicts over an 
addiction carreer 
Criminology, 26e jrg., nr. 3, 
1988, pp. 407-423 

De vraag of mensen crimineel 
worden omdat zij drugs gebruiken 
of al crimineel waren voor ze 
drugs gebruikten, staat centraal in 
dit onderzoek. Voortbouwend op 
eerder onderzoek werd zowel de 
criminele als de drugscarriere 
nagegaan van 214 mannelijke 
verslaafden die behandeld werden 
in methadon-onderhoudspro-
gramma's in Baltimore en New 
York City gedurende 1983/1984. 
Selectiecriteria waren dat zij 
minstens 25 jaar oud moesten zijn 
en zowel enige periodes van actief 
gebruik als abstinentie achter de 
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rug moesten hebben (actief 
gebruik betekent minstens een 
maand minstens vier dagen per 
week opiaten gebruiken, abstinent 
betekent minstens een maand 
minder of niets gebruiken). De 
gegevens over drugsgebruik en 
criminaliteit berustten op eigen 
opgave. De onderzoeksgroep werd 
in twee subgroepen onderver-
deeld : zij die voor de verslaving al 
regelmatig delicten pleegden (de 
`criminelen') en zij bij wie dat niet 
het geval bleek (de "niet-crimi-
nelen'). Uit een reeks 
variatie-analyses blijken duidelijke 
verschillen tussen de twee 
groepen. De criminaliteit gepleegd 
door de eerste groep was tijdens 
de verslaving ernstiger en consis-
tenter, zowel gedurende periodes 
van actief gebruik als gedurende 
abstinentieperiodes. Na de 
aanvang van de verslaving 
gebruikten zij meer verschillende 
drugs en ook experimenteerden 
meer van hen al met drugs 
voordat zij verslaafd raakten. De 
'niet-criminele' groep staakte 
gedurende periodes van absti-
nentie ook grotendeels de 
criminele activiteiten. De auteurs 
achten dit gegeven van groot 
belang voor de bestrijding van 
criminaliteit van verslaafden. 
Met literatuuropgave. 
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Boekwerken 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum, Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-70 65 53/54. 

Ahlf, E.H. 
Polizeiliche Kriminalakten 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1988 
Bouw, C., P. van Voorst 
Zonde van de jeugd: een inventari-
satie van recent onderzoek naar 
jeugd en criminaliteit in Nederland 
Rijswijk, Ministerie van WVC, 
1988 
Docters van Leeuwen, A.W.H. 
(voorz.) 
De politie beter verdeeld; 
eindrapport van de Stuurgroep 
Kwantificering Politiewerk 
Den Haag, Ministerie van Binnen-
landse Zaken; Ministerie van 
Justitie,1988 
Ellemers, J.E., J.H.J. Vermeulen 
(red.) 
Etnische minderheden in 
Nederland: een geselecteerde biblio-
grafie van sociaal-wetenschappelijke 
publikaties 1945-1986 • 
Muiderberg, Coutinho, 1988 
Ferwerda, H.B. 
Posities, houdingen en perspectieven 
van maatschappelijk kwetsbare 
jongens: verslag naar aanleiding 
van de eerste ronde 
Groningen, Rijksuniversiteit, 
Vakgroep Criminologie en Jeugd-
criminologie, 1988 
Fijnaut, C.J.C.F. (red.) 

Reclassering: horizon 2000; ontwik-
kelingen in strafrecht en samen-
!eying en de rol van de reclassering 
Arnhem, Gouda Quint, 1988 
Geerlof, J., C.M. Thijssen-Moetter 
Criminaliteitsatlas van Nederland 
1980-1986 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij/ 
CBS, 1988 
Gemert, F. van 
Mazen en netwerken: de invloed 
van beleid op de drugshandel in 
twee straten in de Amsterdamse 
binnenstad 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Instituut voor Sociale 
Geografie, 1988 
Hudzik, J.K. 
Managing police budgets in 
Australia 
Phillip, Australian Institute of 
Criminology, 1988 
Huismeesters 
Huismeesters in problematische 
complexen 
De Bilt, NCIV Instituut voor 
Volkshuisvesting, 1988 
Kalmthout, A.M. van, P.J.P. Tak 
Sanctions-systems in the member-
states of the Council of Europe; 
part I; deprivation of liberty, 
community service and other substi-
tutes 
Arnhem, Gouda Quint, 1988 
Kannegieter, G., J. Strikwerda 
Straffen op maat; rechters en 
officieren van justitie over strafbe-
palende factoren en ongelijkheid in 
de straftoemeting in lichtere straf-
zaken 
Groningen, Criminologisch 
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Instituut, 1988 
Kerner, H.J. 
Opferrechte/Opferplichten: die 
Ste/lung des Verletzten im Strafver-
fahren, em n tIberblick mit Einbau 
des neuen, ab 1. April 1987 
geltenden Opferschutzrechts 
Mainz, Weisser Ring, 1988 
Lemmens, P. 
Aspecten van de invloed van art.6 
EVRM op onderdelen van het straf-
proces in Belgie; een preadvies 
Z.pl., Vereniging voor de vergelij-
kende studie van het recht van 
Belgie en Nederland, 1988 
Lensing, J.A.W. 
Aspecten van de invloed van art.6 
EVRM op onderdelen van het straf-
proces in Nederland; een preadvies 
's-Gravenhage, Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht 
van Belgie en Nederland, 1988 
Marx, G.T. 
Undercover; police surveillance in 
America 
Berkeley, University of California 
Press, 1988 
Report 
Report of the working group on the 
costs of crime 
London, Home Office: Standing 
Conference on Crime Prevention, 
1988 
Report 
Report of the working group on the 
prevention of arson 
London, Home Office: Standing 
Conference on Crime Prevention, 
1988 
Research 
Research program plan; fiscal year 
1989 
Washington D.C., U.S. 
Department of Justice, National 
Institute of Justice, 1988 
Research 
Research programme 1988-89 
London, Home Office Research 
and Planning Unit, 1988 
Research 
Research report summaries 1987 
Helsinki, National Research 
Institute of Legal Policy, 1988 
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Richardson, N. 
Justice by geography II; a review of 
six local juvenile justice systems 
monitored by social information 
systems 
Manchester, Social Information 
Systems, ca. 1988 
Rood-Pijpers, E. 
Mensen over misdaad en straf 
Arnhem, Gouda Quint, 1988 
South, N. 
Policing for profit; the private 
security sector 
London, Sage, 1988 
Twee 
Twee redes uitgesproken bij ha 
10-fang bestaan van het advocaten-
kantoor Bosma en de Wal 
Z.pl., Advocatenkantoor Bosma 
en de Wal, ca. 1988. Bevat: 
Knigge, G., Raadsman zonder 
verdachte; Berghuis, AC., Straf-
rechtelijk Drente doorgelicht 
Veen, Th.W. van (voorz.) 
Rapport van de werkgroep Straf-
baarstelling van Voorbereidingshan-
delen 
Z.pl., Werkgroep Strafbaarstelling 
van Voorbereidingshandelen, 1988 
Velde, J.W. van de, K.H. 
Wiertzema 
Schaderegeling door de politie 
tussen slachtoffers en daders: het 
standpunt van slachtoffers 
Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Vakgroep Sociale Psychologie, 
1988 
Vlucht 714 
Vlucht 714: woninginbraken in 
Nederlandse gemeenten 
Den Haag, Bureau Landelijk 
Coordinator Voorkoming 
Misdrijven, 1988 
Walker, N., M. Hough (red.) 
Public attitudes to sentencing; 
surveys from five countries 
Aldershot, Gower, 1988 
Was 
Was ist Gewalt? — Auseinanderset-
zungen mit einem Begriff 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1988 



Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV2, maart 1989: Problematische 
groepen in de gevangenis 
JV3, april 1989: Politiesterkte en 
politietaken 
JV4, mei/juni 1989: Oost-Europa 
JV5, juli 1989: Verslaving 
JV6, augustus 1989: Selcsuele 
kindermishandeling 

Automatisering WODC-
documentatie 

Bij de afdeling Documentatie 
van het WODC worden van 
oudsher boeken, tijdschriftarti-
kelen en `grijze literatuur' (rap-
porten, jaarverslagen en dergelij-
ke) op het gebied van criminolo-
gie, criminaliteit, strafrecht, straf-
rechtspleging, politie, openbaar 
ministerie, rechterlijke macht, 
gevangeniswezen en reclassering 
toegankelijk gemaakt. Dit gebeurt 

`diepgaand' met behulp van 
trefwoorden, voornamelijk vanuit 
een sociaal wetenschappelijke 
optiek. Het literatuuroverzicht dat 
in elke aflevering van Justitiele 
Verkenningen is opgenomen, 
vormt slechts een selectie van de 
in het bestand ontsloten literatuur. 
In 1987 is begonnen met de 
automatisering van dit documen-
tatiesysteem, en wel voor publi-
katies die vanaf 1 januari van dat 
jaar zijn verschenen. Deze 
automatisering biedt een aantal 
nieuwe mogelijkheden voor 
raadpleging van de WODC-
documentatie. Zo is aan de hand 
van een op het WODC ontwik-
kelde gestructureerde trefwoor-
denlijst een dieper gaande 
raadpleging van de literatuur 
mogelijk. Verder kan worden 
gezocht op auteur, titel, jaartal, 
geografisch gebied, woorden in 
het abstract en op combinaties 
van deze zoekmogelijkheden. Op 
aanvraag kunnen op deze wijze op 
specifieke wensen toegesneden 
literatuurlijsten worden samenge-
steld. (Uiteraard kunnen ook . 
overzichten van literatuur voor 
1987 worden toegestuurd.) 

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 
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verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
athankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 warden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die nã deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De WODC-
rapporten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel: 070-78 98 80. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-70 65 54). 

Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment fraude-
registratie 
1987, WODC 72 
Be!, E. en J. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
1987, WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
1987, WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 
1987, WODC/SEC 75 
Went, C. van der en B. Docter-
Schamhardt 
Alimentatie na scheiding 
1987, WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema • 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
1987, WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht: 
verkennend onderzoek naar gedeti-
neerden subcultuur 
1987, WODC 78 

Junger-Tas, J. en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
1988, WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
1988, WODC 80 
Essers, J.J.A. en A. Rook 
Vervolging en strafvordering bij 
opium wetdelicten 
1988, WODC 81 
Junger, M. en T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
1988, WODC 82 
Brouwers, M. en NI. Sampiemon 
Vrouwen in deten tie 
1988, WODC 83 
Werff, C. van der, E.M. Naborn en 
B.J.W Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding 
1988, WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
1988, WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Len blik op de toekomst van de 
CRI 
1988, WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject; preven tie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het schade-
fonds of door tie dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88. 

De WODC-interimrapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (A. Weide-Eind, 
070.7065 54 van 09.00 u tot 
15.00 u). 
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Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
1987, WODC/SEC-interim 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
1987, WODC-interim 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na 
echtscheiding 
1987, WODC-interim 
Roe11, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
1987, WODC-interim 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
1987, WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Overwater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 
1987, WODC-interim 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
1987, WODC-interim 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefte 
1987, WODC-interim 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Just itie 
1988, WODC-interim 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
1988, WODC-interim 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
1987, CWOK, J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
1987, CWOK, J&J 10 
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J. 
Berben 
Vrijwillige pleegzorg 
1988, CWOK, J&J 11 
Vissers, J. 

De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming 
1988, CWOK, J&J 12 

Congressen 

2nd European Conference on 
Child Abuse and Neglect 
Het Centrum van Vertrouwens-

artsen 'Kind in Nood' van de 
Vrije Universiteit van Brussel 
organiseert de tweede conferentie 
over kindermishandeling en 
-verwaarlozing. Het hoofdthema 
van de conferentie zal zijn: 
kinderbescherming door middel 
van therapie? De conferentie is 
toegankelijk voor iedereen die 
zich beroepsmatig bezighoudt met 
problemen van kindermishan-
deling en -verwaarlozing. Naast 
plenaire bijeenkomsten zullen er 
panel-discussies en workshops 
worden gehouden. 
Datum: 24-28 april 1989 
Plaats: Congrespaleis Brussel, 
Coudenberg 3 
Inlichtingen: Odette Thon, Akade-
misch Kinderziekenhuis V.U.B., 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, 
Belgie, tel. 00-32-2-4 77 56 00 (van 
9-12) 

De toekomst van het jeugdstraf-
recht 
Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Minis-
terie van Justitie organiseert de 
'Ninth international Workshop on 
Juvenile Criminology'. Tijdens 
deze workshop zullen vier hoofd-
thema's centraal staan: 1. Kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikke-
lingen van de jeugdcriminaliteit. 
2. Wetenschappelijke toetsing van 
enkele belangrijke theorieen die 
ten grondslag liggen aan beleids-
interventie. 3. Effectiviteit van 
sancties. Naast plenaire inlei- 
dingen door vooraanstaande inter-
nationale wetenschappers, zullen 
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papers gepresenteerd worden in 
engels-en franstalige werkgroepen. 
Op basis hiervan zal er in de 
werkgroepen gedurende het 
congres toegewerkt worden naar 
het vierde en afsluitende thema. 
4. De toekomst van het jeugdstraf-
recht. Geinteresseerden vanuit 
diverse disciplines worden uitge-
nodigd deel te nemen en eventueel 
een bijdrage in de vorm van een 
paper te leveren. 
Datum: 29 t/m 31 rnei 1989 
Plaats: Leeuwenhorst Congres 
Centrum te Noordwijkerhout 
Inlichtingen: WODC, Ministerie 
van Justine, Pb. 20301, kamer 
1-1149, 2500 EH Den Haag. Tel. 
070-7065 41 (mw. Boendermaker), 
070-7065 51 (mw. Mertens) 

Seksuele kindermishandeling 
binnen het gezin 
In Groningen wordt een inter-

nationaal congres georganiseerd 
over seksuele kindermishandeling 
binnen het gezin. Het congres 
beoogt de Nederlandse en 
Amerikaanse situatie te inventari-
seren, en ideeen, inzichten, 
werkervaringen en methodieken 
uit te wisselen. Dit alles op het 
terrein van hulpverlening, politie/ 
justitie, preventie/voorlichting en 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
congres is bestemd voor diegenen 
die op bovenstaande gebieden 
werkzaam zijn. Er worden centrale 
lezingen, work-shops, forum-
discussies en video-, film- en 
diapresentaties georganiseerd. 
Voertaal op het congres is Engels. 
Datum: 21, 22 en 23 juni 1989 
Plaats: Groningen, de Oosterpoort 
Inlichtingen: Congres secretariaat, 
Pb. 841, 9700 AV Groningen, tel.: 
050-1393 13 

Voorlopige hechtenis 
• 	Naar aanleiding van het 

tienjarig bestaan van de Peniten-
tiaire Inrichtingen Over-Amstel 
wordt in Amsterdam een 
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symposium gehouden over de 
verschillende aspecten van de 
voorlopige hechtenis. Gesproken 
zal o.a. worden over de historische 
achtergronden van de voorlopige 
hechtenis, over de verwachtingen 
die tien jaar geleden leefden t.a.v. 
Over-Amstel afgezet tegen de 
werkelijkheid van 1989, over de 
opvang van gestoorde gedeti-
neerden in het HvB en over de 
vraag of er bruikbare altenatieven 
bestaan voor de voorlopige 
hechtenis. 
Datum: 3 maart 1989 
Plaats: Amsterdam, Aula van de 
Vrije Universiteit 
Inlichtingen: mw. Y. Bollinger, 
tel.: 020-5 48 46 91, vakgroep 
strafrecht en forensische 
psychiatrie, postbus 7161, 1007 
MC Amsterdam 



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. 
Len en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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