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Voorwoord

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer
van . Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam;
reeds in 1956 begon het toenmalige Studie- en
Voorlichtingscentrum van het Ministerie van Justitie
met de uitgave van het zogenoemde Documentatieblad. Met de naamswijziging in 1975 begon een
geleidelijk proces waarin JV van een puur documentatieblad steeds verder uitgroeide tot een vaktijdschrift op het terrein van justitie. Met het ingaan van
de jaren negentig begint JV dus aan zijn vierde
lustrum, en dit feit vormde de aanleiding voor de
organisatie van een JV-symposium over het belangrijkste onderwerp van het tijdschrift: het strafrecht.
Nu nodigt ieder jubileum uit tot terugblikken op
wat was en tot vooruit zien op wat komen gaat. Een
dergelijk moment van reflectie is voor justitie' op dit
moment echter met name relevant omdat het
beleidsplan Samenleving en criminaliteit, dat voor de
tweede helft van de jaren tachtig zo bepalend is
geweest voor het justitiebeleid, dit jaar afloopt. Het
lag dus voor de hand om het symposium te wijden
aan de vraag voor welke opgaven het strafrecht komt
te staan in de jaren negentig.
Terugblikkend moeten we constateren dat het strafrecht een interessante maar moeilijke periode achter
de rug heeft. Sinds 1960 vertienvoudigde de geregistreerde criminaliteit, de werkdruk op het strafrechtelijk apparaat is ongekend groot en de kritiek op zijn
functioneren is aan de orde van de dag (maar wellicht
van alle tijden). Het lijkt er wel eens op of het strafrecht enigszins alleen is komen te staan in de
handhaving van de openbare orde. Een goed functionerend strafrecht veronderstelt echter dat het
gedragen wordt door een instemmende gemeenschap.
Met deze overweging is het thema van het symposium
compleet. Wat valt er te zeggen over het maatschap-
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pelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren
negentig?
In deze aflevering treft de lezer de lezingen aan die
werden gehouden op het gelijknamige symposium dat
op 15 februari 1990 in het Kurhaus te Scheveningen.
Aan de sprekers werd, zonder nadere specificering,
gevraagd zich over dit thema op persoonlijke titel uit
te laten. Het resultaat biedt een aardig inzicht in de
actuele, zeer gevarieerde discussie over de maatschappelijke rol van het strafrecht. De mogelijkheden,
grenzen, tekortkomingen en fricties komen in allerlei
varianten aan de orde, naast suggesties, concrete
werkvoorstellen en wensdromen.
Het symposium werd geopend door Minister
Hirsch Baffin van Justitie. Deze benadrukt dat het
maatschappelijk draagvlak van het strafrecht bepaald
wordt door de geloofwaardigheid ervan. In dit
verband dient de verbetering van de kwaliteit van de
strafrechtshandhaving voorop te staan, zowel voor
wat betreft het rechtsgehalte als in het beleid. Voor
het eerste verwijst de Minister naar de toetsing van
bestaande en nieuwe strafrechtswetgeving aan de
Grondwet en aan internationale verdragen inzake de
mensenrechten. Bij het tweede dient te worden
gedacht een grotere effectiviteit in de strafrechtshandhaving.
J. Junger-Tas behandelt vervolgens de relatie tussen
het maatschappelijk draagvlak en het maatschappelijk
normbesef. Naar haar melting is niet zozeer sprake
van zoiets als normvervaging, maar vindt er veeleer
een verschuiving in normen plaats. Door de individualisering is het individu 'de maat van alle dingen'
geworden. De toegenomen criminaliteit kan beter
worden verklaard vanuif de demografische ontwikkeling, de toegenomen welvaart, de afname van
toezicht en controle en de veranderde rol van de
staat. Op basis van nieuwe cijfers signaleert de auteur
een afname van de jeugdcriminaliteit. Desalniettemin
is versterking van de maatschappelijke controle, met
een strafrechtelijk sluitstuk gewenst.
In de volgende lezing breekt prof. Leijten een lans
voor de geldboete in plaats van de vrijheidsstraf.
Naar zijn mening is het maatschappelijk draagvlak
voor het gebruik van de vrijheidsstraf eerder te breed
dan te smal. De vrijheidsstraf is echter weinig
effectief en wordt zijns inziens te vanzelfsprekend
opgelegd. Een geldboete biedt de mogelijkheid om
het slachtoffer enigszins te compenseren voor het
6
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hem aangedane leed. Het strafrecht zou erdoor
winnen aan humaniteit, zowel voor de dader als voor
het slachtoffer.
Prof. Fijnaut analyseert vervolgens de wezenlijke
betekenis van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit en komt tot de conclusie dat dit plan eerst en
vooral tot doel heeft gehad de huidige strafrechtspleging (bestuurlijk) te legitimeren. Naar zijn mening
was dit een belangrijker doel dan een effectievere
bestrijding van de criminaliteit en onveiligheids(gevoelens). De daardoor gewekte verwachtingen ten aanzien van het strafrecht zijn naar zijn
mening echter niet beantwoord. De criminaliteitsbestrijding zou daarvoor in een breder economisch,
sociaal en cultureel kader geplaatst dienen te worden,
waarbij minder pretentieus met het strafrecht zou
moeten worden omgesprongen.
D.W. Steenhuis gaat met name in op de overbelasting van het strafrechtelijk apparaat. Naar zijn idee
wordt het strafrecht te vaak ingezet als instrument
voor gedragsregulering. Hij pleit voor een selectiever
gebruik ervan ten opzichte van andere middelen, een
groter losten/baten-bewustzijn' bij de toepassing
ervan, differentiatie in de strafprocessuele behandeling van overtredingen en misdrijven en een effectievere executie. Naar zijn mening zou de zich conformerende burger nadrukkelijker als klant van het strafrecht dienen te worden gezien dan nu het geval is.
L. Spigt gaat in op de `waakfunctie' van de
advocatuur waar het gaat om de strafrechtstoepassing, zowel in het geval van de individuele client
als in de processuele regelgeving. Naar zijn mening is
de strafrechtspleging in toenemende mate een politiek
'issue' geworden, waarbij het belang van 'de
scheiding der machten' al te gauw uit het oog wordt
verloren. De wens om de rechterlijke macht 'rationeler' te laten opereren, komt zijns inziens vooral
voort uit het gebrek aan politieke wil om meer
middelen ter beschikking te stellen. In plaats van het
wijzigen van de regels van het spel, zou men onder
andere `betere spelers' moeten inzetten. In dat
verband zouden gespecialiseerde strafrechtsadvocaten
kunnen worden ingezet als plaatsvervangend
officieren van justitie.
Ten slotte introduceert prof. Lissenberg de term
'het morele kapitaal', dat wil zeggen de mate waarin
men er opvattingen op na houdt over goed en kwaad.
Zij constateert dat de maatschappelijke betrokVoorwoord
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kenheid bij het strafrecht, ten opzichte van de jaren
zestig en zeventig, de laatste jaren is afgenomen.
Strafrechtsdeskundigen zijn in plaats van een morele
een technische vocabulaire gaan gebruiken.
Inmiddels worden de morele vragen veel meer
behandeld door de producenten van cultureel
kapitaal, de literaire schrijvers.
Het symposium werd onderbroken door een 'intermezzo' van Nico Scheepmaker. Ook de tekst van zijn
bijdrage is in dit nummer opgenomen. Tot besluit van
deze jubileumuitgave werd een artikel opgenomen
over de geschiedenis van Justitiele Verkenningen. Deze
geillustreerde terugblik gaat verder terug dan de
eerste jaargang van iv. De auteur van het artikel,
mevr. M.R. Duintjer-Kleijn, die 25 jaar betrokken is
bij het tijdschrift, doet verslag van veranderingen en
verschuivingen in de opzet en achtergrond van het
tijdschift. Zij constateert echter ook dat enkele zaken
vanaf 1956 ongewijzigd zijn gebleven, zoals de
zinsnede in het colofon dat opname van een artikel
niet betekent dat de inhoud ervan het standpunt van
de Minister weergeeft.
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Het maatschappelijk
draagvlalc van het strafrecht
in de jaren negentig
Minister Hirsch Bailin van Justitie

Dames en heren,
Dat ik getuige kan zijn van het vierde lustrum van
Justitiele Verkenningen doet mij bijzonder veel
genoegen. Ik ervaar het als een voorrecht bij deze
gelegenheid tevens het woord tot u te mogen richten.
Dat alles niet alleen vanwege het gegeven dat het hier
gaat om een uitgave die mede door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het
Ministerie van Justitie wordt verzorgd en die daarom
als een huismerk van Justitie kan worden beschouwd.
Het biedt muj daarnaast de mogelijkheid om redactieraad en redactie te complimenteren. Justitiele
Verkenningen heeft zich ontwikkeld tot een vakblad
dat belangrijke thema's van criminaliteit vanuit zeer
diverse disciplines weet te belichten. De genspireerde
wijze waarop dit gebeurt en de kwaliteit die door een
zorgvuldige voorbereiding en begeleiding in de
uitgaven wordt bereikt, hebben Justitiele Verkenningen
een vaste en erkende plaats bezorgd bij al degenen
die wetenschappelijk of beleidsmatig bij de criminaliteit betrokken zijn. Dat de kring van deze personen
niet bij onze landsgrenzen ophoudt moge blijken uit
het mei/juni nummer van 1989 met het veelzeggende
thema: Perestrojka en strafrecht'.
Justitiele Verkenningen toont ook via de organisatie
van dit symposium aan dat een huismerk kwalitatief
niet behoeft onder te doen voor een onafhankelijk
merk. Ik wens redactieraad en redactie toe dat zij het
bewijs daarvan ook in de toekomst kunnen blijven
leveren.
Ik kom tot het thema van vandaag. Mij werd
verzocht een bijdrage aan dit symposium te leveren
waarin mijn visie op de positie van het strafrecht in
de jaren negentig naar voren komt. Dit veelomvattende thema maakt diverse benaderingen mogelijk.
Vertrekpunten kunnen zijn het formele recht, het
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materiele recht of een benadering vanuit de beleidssfeer. Ik kies, vanuit mijn verantwoordelijkheid
wellicht niet onverwacht, voor het laatste. Dat houdt
een benadering in van het strafrecht als essentieel
instrument van rechtshandhaving, waarbij de
voorwaarden voor het functioneren van dit
instrument worden betrokken.Uitgangspunt voor deze
benadering is de noodzakelijke contintateit in het
beleid van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Ik
wil dit toelichten.
Het strafrecht bevat veel min of meer stabiele
normen die berusten op consensus bij de rechtsgenoten of, om het wat huiselijker te zeggen, op
consensus bij ons allemaal, met of zonder bijzondere
strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Deze consensus
bestaat daaruit dat schending van deze normen
blijkbaar als zo ernstig wordt opgevat dat de
toepassing van het strafrecht met haar dwangmiddelen en sancties als een juiste en gewenste vorm van
handhaving wordt ervaren. Strafrechtelijke rechtshandhaving zal vanuit deze optiek van acceptatie en
rechtszekerheid bij de burger meer op deze stabiele
consensus dienen te worden gestoeld dan op
gewenste beleidswijzigingen op korte termijn.
Met deze continu'iteit van beleid in gedachte lijkt
het me aangewezen om even stil te staan bij het
beleid van de strafrechtelijke rechtshandhaving zoals
dit de afgelopen jaren naar voren is gekomen. Het
beleidsplan Sarnenleving en criminaliteit is daarbij een
niet te missen station. Geconfronteerd met een explosieve groei van de criminaliteit oordeelde het
voorlaatste kabinet dat wat betreft het niveau van de
strafrechtelijke rechtshandhaving sprake was van een
onaanvaardbare situatie. Mede met het oog op de
achterliggende maatschappelijke achtergronden werd
in het beleidsplan niet gekozen voor een eenzijdige
versterking van de met strafrechtelijke rechtshandhaving belaste apparaten. Een politiek van meer van
hetzelfde werd niet rendabel geacht. Bestuurlijk
preventiebeleid werd naast de strafrechtelijke rechtshandhaving een wezenlijke verbreding van de
criminele politiek van de overheid.
Ik zeg met opzet verbreding. De indruk dat het
belang van de repressieve strafrechtelijke rechtshandhaving als onderdeel van de criminele politiek
daarmee evenredig verminderde, is naar mijn mening
onjuist. Zo valt in het beleidsplan te lezen dat in de
visie van het voorlaatste kabinet bij de aanpak van de
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criminaliteit aan de strafrechtspleging weliswaar niet
op alle fronten een exclusieve, maar daarom niet
minder fundamentele taak toekomt. Hoogstens kan
worden gesteld dat het bijzondere belang dat
vervolgens aan de relatie tussen strafrechtelijke
handhaving en zware georganiseerde criminaliteit
werd toegekend, tot een bepaalde belichting van de
strafrechtelijke handhaving leidde. In het rapport
Rechtshandhaving van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid wordt daarom het voile licht
gezet op de strafrechtelijke handhaving.
Preventie en repressie worden daarin ook voor de
aanpak van de commune criminaliteit als complementair aan elkaar beschouwd. Dit neemt niet weg
dat de organisatorische, personele en wetgevende
maatregelen in het beleidsplan Samenleving en criminaliteit waren gericht op een algehele verbetering van
het functioneren van de strafrechtelijke handhaving.
Het doel van deze verbetering van dit functioneren,
anders gezegd deze kwaliteitsverbetering, is in Same,'eying en criminaliteit en het WRR-rapport als een
rode draad terug te vinden. Dit doel is herstel en
versterking van de geloofwaardigheid van de strafrechtelijke rechtshandhaving.
Ik kom nu tot de titel van vandaag: 'het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren
negentig'. Is in een rechtsstaat een rechtsregel vastgesteld die berust op een consensus daarover bij de
rechtsgenoten dan zal de Staat de in die rechtsregel
aangegeven rechten en rechtsgoederen ook daadwerkelijk dienen te beschermen. Dit geldt zeker voor
normen die in strafrechtelijke rechtsregels zijn
neergelegd. Bescherming van ieders rechtmatig bezit
is een aansprekend voorbeeld. Lukt het de Staat niet
of onvoldoende deze bescherming te bieden dan zal
dit veelal negatieve repercussies hebben op de
consensus die de rechtsgenoten over deze normen
hebben bereikt. Deze consensus, het maatschappelijk
draagvlak van het strafrecht, zal minder makkelijk
worden bereikt indien het geloof bij de burger
ontbreekt dat de Staat, indien nodig, haar taak tot
bescherming van de in de normen aangegeven rechtsgoederen ook kan en zal vervullen. Een verder herstel
en versterking van de geloofwaardigheid van de strafrechtelijke rechtshandhaving zal daarom ook in de
komende jaren een wezenlijk onderdeel van de
criminele politick dienen te zijn. Dit herstel zal
Minister van Justitie
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mogelijk zijn door het ingezette beleid tot verbetering
van de kwaliteit van de strafrechtelijke rechtshandhaving voort te zetten en te intensiveren.
lk wil op deze kwaliteitsverbetering in algemene zin
ingaan. Mn de kwaliteit van de strafrechtelijke
rechtshandhaving zijn twee onlosmakelijke zijden
verbonden. De eerste is het rechtsgehalte in de zin
van rechtsbescherming van de burger. De andere
zijde is de kwaliteit in de zin van het beleidsmatige
niveau van de strafrechtelijke rechtshandhaving. In
het rapport van de WRR en in de Voortgangsrapportage Samenleving en criminaliteit 1988 van het
vorige kabinet is op mijns inziens overtuigende wijze
uiteengezet dat in een rechtsstaat deze beide zijden,
aangeduid als `reche en `beleid' of als 'due proces' en
'crime control', niet als tegenstelling moeten worden
beschouwd. Alleen een verantwoorde mix, waarbij
deze beide zijden van de strafrechtelijke rechtshandhaving voldoende tot hun recht komen, zal kunnen
bijdragen tot een versterking van de geloofwaardigheid van het strafrecht. De verantwoordelijkheid
voor het streven naar deze mix in wetgeving en beleid
ligt bij het Ministerie van Justitie. Voor de zijde van
het rechtsgehalte vervullen daarbij de nationale en
internationale rechters in toenemende mate een rot.
Brogan en Kostovski zijn inmiddels in het strafrechtelijke woordgebruik ingeburgerd. De intensievere
toetsing van het strafrecht aan de internationale
verdragen inzake de mensenrechten, passend in een
tendens van internationalisering, impliceert dat de
aandacht voor het rechtsgehalte van bestaande en
nieuwe strafrechtswetgeving niet kan afnemen. Een
eventuele toetsing van (strafrechts)wetten aan de
grondwet zou daaraan eveneens een bijdrage leveren.
lk ga nu in op de andere zijde van de kwaliteit van
de strafrechtelijke rechtshandhaving, zijnde het
beleidsmatig niveau. Een belangrijk winstpunt van
het beleidsplan Samenleving en criminaliteit was de
benadering van de strafrechtspleging als een bedrijfsketen die bestaat uit samenhangende schakels.
Genoemd worden opsporing, vervolging, berechting
en tenuitvoerlegging. lk kom hier dadelijk op terug.
Eerst dient aandacht te worden geschonken aan twee
voorfasen voor de bedrijfsketen, te weten wetgeving
en preventie.
De eerste voorfase, de strafrechtswetgeving, bepaalt
voor een belangrijk deel de kwaliteit en kwantiteit
van de invoer in de strafrechtspleging. Dat vanuit de
12
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strafrechtspleging deze invoer, gelet op de grote druk
daarbinnen, steeds kritischer wordt bekeken, zal geen
verwondering wekken. De commissie Geelhoed sprak
in algemene zin over handhaving als het verwaarloosde slot van het wetgevingsproces. Betrekken we
dit op de strafrechtelijke handhaving dan kan worden
vastgesteld dat de wetgever lang niet altijd voldoende
heeft stilgestaan bij vragen van controle, opsporing,
vervolging, straftoemeting, en strafvorderlijke bewijsbaarheid. In 1965 zei Hulsman in zijn inaugurele rede
over handhaving van recht: `Als de witte Porsches in
zicht zijn verandert de grootste wildeman in een
keurige weggebruiker. Helaas, de witte Porsches zijn
zelden in zicht.' Nu, vijfentwintig jaar later, is bij
voorbeeld de belangstelling voor de discussie over de
hoogte van de maximumsnelheid nog steeds groter
dan de belangstelling voor het probleem van
handhaving van welke snelheid dan ook. Ik besef
overigens dat dit probleem zeker niet alleen met een
verhoging van het aantal Porsches of andere, wellicht
minder snelle auto's, kan worden opgelost.
In het jaarverslag 1988 van het Openbaar Ministerie vindt u voorbeelden van problemen met de
strafvordelijke bewijsbaarheid van een aantal economische delicten.
Een hierbij aansluitende andere fundamentele
vraag is de vraag naar de inzet van de strafrechtelijke
handhaving voor handhaving van wetten. Strafrechtelijke handhaving legt immers een groot beslag op de
overheid en houdt toepassing van ingrijpende dwangen sanctiemiddelen in. Decriminalisering en depenalisering zijn hiervoor in het strafrecht al langer
vertrouwde termen. Onder andere het advies van de
WRR heeft de aandacht voor deze problematiek
versterkt. Voor de handhaving van instrumentele
beleidswetgeving ziet de WRR voor het strafrecht
slechts een reservefunctie weggelegd. Ik sluit hierbij
aan met een verwijzing naar wat ik hiervoor heb
.
gezegd over de consensus over strafrechtelijke
normen. Strafrechtelijke handhaving zal dienen plaats
te vinden indien de schending van de norm als zo
ernstig wordt opgevat dat deze handhaving het juiste
middel is om de norm te beschermen. Anders gezegd:
het moet gaan om een handeling die we zo slecht
vinden dat we die handeling willen bestraffen. Op het
gebied van het milieu zien we een verschuiving in die
richting. Voor andere ordeningswetgeving kan men
zich vooral met recht afvragen of strafrechtelijke
Minister van Justitie
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handhaving de juiste keuze is. Nieto.!leen de
afstemming met en inzet van andere handhavingssystemen - denkt u aan de Lex Mulder - verdient
kritische aandacht. Ook de wijze van handhaving, de
handhavingsvorm, is daarbij van belang. Wetgeving
en handhavingsvorm beinvloeden elkaar wederzijds.
Inzet van een sanctie voor de handhaving van een
norm die beter door een stimulans als een subsidie
kan worden gehandhaafd, is bij voorbeeld ondoordacht. Op grond van het rapport van de WRR is
inmiddels de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten advies gevraagd over handhaafbaarheid en handhaving van ordeningswetgeving.
Over handhaving van zorgplichtbepalingen wordt op
korte termijn een eerste advies verwacht. Dit ziet het
kabinet met belangstelling tegemoet.
Een laatste aspect is de kwaliteit van de huidige
materiele en formele strafrechtswetgeving. Tijdige
aanpassing van deze wetgeving aan de maatschappelijke evolutie is voor de uiteindelijke handhavingsmogelijkheden van groot belang. Een voorbeeld is het
wetsontwerp inzake de computercriminaliteit, een
gevolg van de technologisering van onze samenleving.
Voor het formele strafrecht wijs ik op de werlczaamheden van de Commissie herijking Wetboek van
Strafvordering, wellicht beter bekend als de
Commissie Moons.
De tweede voorfase is de bestuurlijke preventie van
criminaliteit. Bestuurlijke preventie heeft zich van een
belangrijk uitgangspunt in Samenleving en criminaliteit ontwikkeld tot een vaste pijler van de criminele
politiek. De start van de directie Criminaliteitspreventie op het Ministerie van Justitie getuigt daarvan.
Versteviging van deze pijler is in de regeringsverklaring als een wezenlijk doel van het criminaliteitsbeleid aangemerkt. Naast een verhoging van de
veiligheid in onze samenleving zal een succesvol
preventiebeleid vermindering van de druk op de
repressieve handhaving tot gevolg hebben.
Wij moeten ervan uitgaan dat de druk op de strafrechtelijke handhaving de komende jaren groot zal
zijn. Het in Samenleving en criminaliteit ingezette
beleid tot verbetering van het functioneren van de
schakels van de strafrechtsketen, dient te worden
uitgebouwd. Ervaringen met het gevoerde beleid zijn
of worden geevalueerd. Op grond daarvan kunnen de
noodzakelijke bijstellingen van het beleid plaatsvinden. Enkele belangrijke uitgangspunten voor dat
14
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toekomstige beleid zijn nu al aan te geven. Ik noem:
- vergroting van de effectiviteit van de strafrechtelijke handhaving gericht op daders en slachtoffers;
- vergroting van de zekerheid dat een strafbaar feit
wordt opgespoord en de uiteindelijk opgelegde
sanctie wordt uitgevoerd;
- en tot slot: verhoging van de snelheid waarmee dit
gebeurt.
Ik kom tot een afronding. In het voorgaande heb ik
gewezen op de noodzaak van een verbetering van de
kwaliteit van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Ik
heb daarbij uitdrukkelijk twee zijden onderscheiden,
recht en beleid. Door deze kwaliteitsverbetering kan
de geloofwaardigheid - en daarmee het maatschappelijk draagvlak - van het strafrecht worden gehandhaafd. In het regeerakkoord is aangegeven dat,
oplopend tot 1994, 430 miljoen gulden voor politie en
justitie aan de begrotingen van Justitie en, voor zover
het de gemeentepolitie betreft, Binnenlandse Zaken
wordt toegevoegd.
Een belangrijk deel van deze gelden zal aan de
verbetering van de kwaliteit van de strafrechtelijke
rechtshandhaving worden besteed. In de regeringsverklaring is een globaal plan voor het totale justitiebeleid aangekondigd. Dit voorjaar zal dit plan
worden gepresenteerd. In dit plan zal in hoofdlijnen
terug te vinden zijn hoe die kwaliteitsverbetering kan
worden gerealiseerd. Reacties uit de kring van
degenen die bij het strafrecht zijn betrokken zullen
daarop volgen. Ik hecht daaraan grote waarde en ik
hoop met u een vruchtbare dialoog te hebben over
het voorgenomen beleid voor de strafrechtelijke
rechtshandhaving in de komende jaren.
Ik dank u voor uw aandacht.

Minister van Justitie
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Normvervaging of
normverschuiving?
dr..1. Junger-Tas*

Inleiding

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht
berust in laatste instantie op een stelsel van waarden
en normen dat wij alien delen en dat, zoniet eeuwigheidswaarde, dan toch een zekere mate van bestendigheid in de tijd heeft. Daardoor kan het een
belangrijke basis blijven vormen van het strafrecht.
Sommigen zijn echter van mening dat, sinds een jaar
of twintig, het strafrecht in een crisis verkeert.
Hoewel over de oorzaken van die crisis de meningen
verdeeld zijn, lijken er steeds meer moralisten op te
staan die wijzen op wat men we! 'normvervaging'
noemt.
De term `normvervaging', die men thans veelvuldig
in geschriften - waaronder ook die van de overheid tegenkomt, kan op twee manieren worden uitgelegd.
Enerzijds suggereert de term dat de burgers van deze
tijd de normen minder goed zouden kennen dan
vroeger het geval was, zodat ze minder goed onderscheid kunnen maken tussen `goed' en `kwaad'.
Anderzijds impliceert het begrip dat mensen in onze
samenleving geleidelijk aan `moreel slechter' zouden
zijn geworden: waar men vroeger een hoogstaander
moraal aanhing, zou het met de burger van nu maar
minnetjes gesteld zijn.
Nu klinkt dit soon redeneringen enigszins bekend
in de oren. Aristoteles beklaagde zich reeds over de
verdorvenheid van de jeugd in bewoordingen die
merkwaardig modern aandoen. ledere generatie
meent immers dat de morele waarden vroeger van
een beter gehalte waren en dat het morele verval
alom toeslaat. Er is echter nog een ander probleem
met dit concept. `Normvervaging' wordt namelijk in
hoofdzaak afgeleid uit de toename van de crimina* De auteur is hoofd van het WODC.
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liteit sinds de jaren zestig, terwijl ze daar nu juist een
verklaring voor zou moeten vormen: dit verband is
dus gebaseerd op een perfecte circelredenering.
Dit brengt muj tot twee vragen, die in dit essay aan
de orde worden gesteld. De eerste is of er inderdaad
gesproken kan worden van een verval van onze
morele waarden; en de tweede is of, en in welke
mate, de sterke toename van de criminaliteit geweten
zou kunnen worden aan dit verval.
De these die ik zou willen verdedigen is dat er geen
sprake is van zoiets als verval van waarden en
vervaging van normen, maar veeleer van verandering
en verschuiving van waarden en normen; bovendien wit ik betogen dat de toename van de criminaliteit
niet een gevolg is van normvervaging of van veranderde normen maar van diep ingrijpende veranderingen in de inrichting van onze samenleving.
Verandering in waarden en normen
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de
naoorlogse samenleving is wat men wel kenschetst als
de Individualisering' van de samenleving. Hieronder
versta ik dat tegenwoordig, veel meer dan in het
verleden, het individu de maat van .alle dingen is
geworden. Velen betreuren dit. Ze zien het
verdwijnen van grote integratieve verbanden zoals de
uit levensbeschouwelijke visies afgeleide maatschappelijke zuilen, die het leven van de burgers in at zijn
facetten indringend bepaalden en een belangrijke
socialisatiefactor vormden, als een groot verlies en
oorzaak van ontworteling en zedelijk verval. Zonder
te willen ontkennen dat de diep ingrijpende veranderingen in de naoorlogse samenleving ook verlies
betekenen van een levenswijze en omgangsstijl die wij
als waardevol en belangrijk beschouwden, wil ik hier
vooral de nadruk leggen op een aantal positieve
ontwikkelingen in ons waardenpatroon. Daarbij wil
ik onderscheid maken in normen die de verhouding
burger-overheid betreffen en normen die de
verhouding tussen burgers onderling bepalen.

Burger en staat: meer individuele rechten
Als gevolg van een complex van sociale en economische ontwikkelingen sinds de jaren zestig, waarvan
ik hier slechts de toegenomen welvaart en de
Normvervaging of normverschuiving?
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verspreiding van voorgezet en hoger onderwijs noem,
is de burger mondiger en de staat minder autoritair
geworden. Bovendien is de staat steeds meer
opgetreden als een ordenende, stabiliserende, maar
ook intervenierende macht in het sociaal economische leven. Dit proces heeft zich geleidelijk aan
vertaald in een groeiende nadruk op de plichten van
de overheid en de rechten van de burger.
Dit heeft geleid tot een versterking van de rechtspositie van de burger en met name van de toegang tot
het recht. In eerste instantie heeft die orientatie het
ontstaan van vormen van particulier initiatief tot
gevolg gehad, zoals rechts- en wetswinkels, waar
minder draagkrachtige en minder goed geinformeerde
burgers hulp en advies konden krijgen. Ook voor
minderjarigen ontstonden allerlei alternatieve
hulpverleningsvormen, zoals het JAC en Release.
Kenmerkend voor deze initiatieven is dat zij het
belang van de individuele client, zoals dit door hem
gedefinieerd wordt, als absoluut richtsnoer nemen.
Het accent op de waarde van het individu betreft
echter niet alleen de positie van de burger met
betrekking tot de rechtsgang.
Ook op andere terreinen waar de burger te maken
heeft met autoriteiten, en vooral daar waar hij in een
of andere vorm van inrichting verblijft, ziet men
vergelijkbare ontwikkelingen. Zo ontstaan verenigingen voor de behartiging van belangen van
patienten in ziekenhuizen. Met name de acties van
familieleden van psychiatrische patienten hebben een
belangrijke rol gespeeld in de verbetering van de
positie van deze patienten. Hiernaast ontstaat belangenbehartiging in het leger, de universiteit, gevangenissen en in de rijksinrichtingen voor minderjarigen.
Soms is deze ontwikkeling bescheiden gebleven of
heeft zij een vroegtijdig einde gekend. De reactie van
de overheid heeft er in een aantal gevallen toe geleid
dat individuele belangen gewaarborgd worderr door
daartoe ingestelde organen. Daarbij kan men denken
aan de instelling van Commissies van Toezicht in het
gevangeniswezen, klachtencommissies in de Rijksinrichtingen en ten aanzien van de Raden voor de
Kinderbescherming, vertrouwenspersonen in ziekenhuizen, de ombudsman op landelijk niveau en in
sommige gemeenten.
Al deze alternatieve hulpverleningsvormen en
belangenbehartiging hebben een moeilijk te kwantificeren, maar onmiskenbare bijdrage geleverd aan de
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internalisering van de nieuwe op het individu gerichte
waarden binnen onze samenleving. Dit alles heeft
ook geresulteerd in verandering en aanpassing van de
wet. Belangrijke uitingen van de wettelijke versterking
van de positie van de burger zijn onder meer de
AROB-procedure, de Wet op Rechtsbijstand voor onen minvermogenden, de herzieningsprocedure in
geval van een tbs-maatregel, het voorstel tot een
verbeterde rechtspositie van de minderjarige in het
jeugdstrafrecht.
Tenslotte moet in dit verband ook de versterking
van de positie van het slachtoffer binnen het strafrecht genoemd worden. Werd het slachtoffer
voorheen vooral gezien als instrumenteel voor het
`rond krijgen van een zaak', waarbij het verder in het
strafproces een ondergeschikte rot speelde, tegenwoordig wordt veel meer aandacht geschonken aan
de negatieve gevolgen van een misdrijf voor het
slachtoffer en aan de bijdrage die politie en justitie
kunnen leveren tot het verminderen van die gevolgen.
Samenvattend zou ik er op willen wijzen dat het
sterke accent op individualisering in onze samenleving er toe heeft geleid dat het vooral eertijds
`machteloze' groepen, zoals tninvermogenden, gedetineerden, patienten, minderjarigen en slachtoffers zijn,
die een duidelijke verbetering in hun maatschappelijke en rechtspositie ervaren hebben. Overigens is
het goed te bedenken dat deze ontwikkeling
kenmerkend is voor de gehele westerse wereld.
Voorbeelden hiervan zijn de bloei en invloed van
mensenrechten-organisaties, de totstandkoming van
internationale Conventies van de rechten van de
mens en van het-kind en de 'standard minimum rules'
van de Verenigde Naties ten aanzien van gevangenen
en inzake het jeugdstrafrecht. Hoe men ook over het
nut van dit soort resoluties en conventies moge
denken en hoeveel schaduwzijden de steeds verdergaande individualisering in de samenleving ook moge
hebben, naar mijn mening betekenen zij een
belangrijke zedelijke normstelling waarin de waarde
van de individuele mens krachtig onderstreept wordt.
Tussenmenselijke verhoudingen
Voortgaande op de lijn die hierboven is uiteengezet
zou ik willen betogen dat ook tussen burgers
onderling sprake is van meer respect voor elkaar en
voor elkaars eigenaardigheden en anders zijn. De
Normvervaging of normverschuiving?
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medaille heeft echter twee zijden. Aan de ene kant
zien we een grotere tolerantie voor bijvoorbeeld
andere dan de traditionele samenlevingvormen of
voor mensen die uit willen komen voor hun homoseksuele geaardheid. In zekere zin kan men hier spreken
van een aanpassing van het waardenpatroon aan een
snel gegroeide praktijk: zo verwacht het CBS dat in
de toekomst 25% tot 30% van de bevolking niet in het
huwelijk zal treden en de vraag lijkt gewettigd of
huwelijk en gezin nog wet de overheersende vormen
van samenleven zullen blijven. In de grote steden van
ons land is het aantal een-persoons huishoudens
tussen 1979 en 1983 toegenomen van 26% tot 36%.
(SCP, 1986)
Overigens blijkt uit een survey onder jongeren van
12 tot 17 jaar uit 1986 dat, hoewel 70% van hen het
ongehuwd samenwonen van man en vrouw
goedkeuren, toch twee derde van de steekproef
gewoon wit trouwen en drie kwart kinderen wit
krijgen; 94% vindt een gelukkig gezinsleven zeer
belangrijk. Wat overblijft is dat het huwelijk minder
vaak wordt gepercipieerd als opdracht en als een
duurzame verbintenis voor het leven, maar veeleer als
een verbintenis die het geluk en de ontplooing van de
individuele partners behoort te dienen.
En hier komt de andere kant van de medaille naar
voren. Hoewel men dus aan anderen meer rechten en
vrijheden toekent, stelt men ook aan die anderen
meer eisen ten aanzien van de eigen rechten. Dit
komt het duidelijkst naar voren in de emancipatiebewegingen van vrouwen en de jeugd. Zowel ten
aanzien van onderwijs en beroep als in primaire
groepsverbanden is er van de zijde van de vrouwenbeweging een hardnekkig streven naar meer keuzevrijheid, gelijke rechten en meer waardering en
erkenning van de eigen persoonlijkheid en
maatschappelijke bijdrage.
Zeer belangrijk in dit verband is ook de verbeterde
rechtspositie van het kind in het civiele recht. De
bijzonder sterke nadruk op de ouderlijke macht, die
zo kenmerkend is voor ons rechtssysteem, maakt
langzamerhand plaats voor een steeds grotere ruimte
voor het ibelang van het kind' zoals dit door hemzelf
wordt gezien. Zo wordt in echtscheidingszaken het
kind zelf, vanaf het 12e jaar, door de kinderrechter
gehoord en is bijvoorbeeld in het internationale
privaatrecht de ouderlijke macht niet langer het
absolute criterium bij beslissingen over de voogdij en
20
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het verblijf van het kind. (Dyer,1989) Symbolisch
voor het streven naar codificering van deze waarden
is het Verdrag van de Rechten van het Kind dat op 20
november jongstleden door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties is aangenomen. Hoewel het
verdrag in zekere zin een pijnlijke illustratie vormt
van het ontbreken van de meest elementaire rechten
van het kind in vele staten, is het toch ook een
duidelijke verwoording van het principe dat het kind
niet als object van bescherming maar als subject van
rechten dient te worden beschouwd.
Een andere dimensie binnen de samenleving
waarop van normverschuiving sprake is, betreft
agressie. Er is een afnemende tolerantie voor agressfe
in al zijn vormen en een steeds sterker afwijzen en
veroordelen van geweld. Als men het verleden beziet
dan constateert men dat nog in de vorige eeuw
geweld een permanent en endemisch onderdeel van
de samenleving vormde. In het Victoriaanse Engeland
waren gewelddadige uitbarstingen bij elk type
manifestatie - of het nu om meer arbeid, het Leger
des Heils of de sport ging - aan de orde van de dag.
(Dunning, 1983) In onze huidige samenleving wordt
dit als absoluut ontoelaatbaar beschouwd.
Ten aanzien van het afwijzen van geweld bestaat
een brede consensus. Uit een onderzoek onder
Officieren van Justitie, politie-ambtenaren en een
steekproef uit de bevolking, kwam grote overeenstemming naar voren over de ordening van vijftig
delicten naar ernst. Allen waren gelijkelijk van
mening dat geweldsdelicten tot de ernstigste delicten
moesten worden gerekend en vele malen ernstiger
waren dan vermogensdelicten. (Buikhuisen en Van
Dijk, 1975)
Opvallend in dit verband is ook de opstelling van
het publiek ten aanzien van alternatieve sancties. Bij
de invoering van de dienstverlening bestond de vrees
dat de publieke opinie zich zou verzetten tegen dit
alternatief voor de korte vrijheidsstraf. Dit nu bleek
in het geheel niet het geval te zijn. Men zou de
houding van het publiek het beste kunnen karakteriseren als pragmatisch en niet moraliserend: het
eerder wraakzuchtige uitgangspunt van `gij hebt
gezondigd dus gij zult boeten' heeft hier plaats
gemaakt voor de opvatting `gij hebt schade en verlies
berokkend dus dient gij de schade te vergoeden, in
termen van geld of werk, en het verlies goed te
maken'.
Normvervaging of normverschuiving?
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Met nadruk moet echter gesteld dat deze houding
vooral geldt ten aanzien van vermogensdelicten.
Wanneer het om geweldsdelicten gaat wil men de
dader meteen achter slot en grendel hebben. 1k
verwijs hier naar de beroering die ontstond toen enige
tijd geleden in Amsterdam een verdachte van
verkrachting niet in voorlopige hechtenis werd
genomen. De normverschuiving in dit opzicht komt
eveneens tot uiting in het feit dat geweld in het gezin
steeds vaker aan de orde wordt gesteld. Het gezin is
vanouds het bastion waaromtrent men zich het sterkst
verzet tegen inmenging van buiten en zich het felst
beroept op privacy-bescherming. Tekenend voor de
doorbreking van dit taboe is eerst de aandacht en
openbaarmaking van gevallen van kinder- en
vrouwenmishandeling en vervolgens ook van seksuele
mishandeling binnen het gezin. Ook al is het zo dat in
bepaalde gevallen - zoals de Bolderkar-affaire - de
problemen en de grenzen van overheidsinmenging
duidelijk in zicht komen, toch meen ik dat bier van
een onomkeerbare ontwikkeling sprake is. Eertijds
zwakkere partijen, zoals vrouwen en kinderen, zullen
steeds vaker met succes een beroep op de rechter en
de gemeenschap kunnen doen ter waarborging van
fundamentele individuele rechten.
Resumerend zou ik willen stellen dat de huidige
tendens naar individualisering, naast verlies van oude
waarden gebaseerd op elementaire vormen van
solidariteit en permanente bindingen, winst betekent
in termen van waarden gericht op de fundamentele
rechten van mens en kind. Het toekennen van die
rechten door de staat en in de gemeenschap zou in
beginsel moeten leiden tot een samenleving die
verdraagzamer, respectvoller en vrijer is dan in het
verleden en een waarin ieder mens een eigen plaats
kan vinden met inachtneming van de rechten van
anderen.
Normverschuiving en criminaliteit
Zoals in de inleiding reeds gesteld, bestaat er naar
mijn mening geen directe causale relatie tussen de
veranderingen in waarden en normen en de toename
van de criminaliteit sinds de jaren zestig.
Uitgangspunt van dit betoog is dat er twee complexen
van factoren zijn die in verband gebracht moeten
worden met die toename. Dat is in de eerste plaats de
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veranderde inrichting en functioneren van de samenleving en in de tweede plaats de veranderde rot van
de staat daarin.

Veranderingen in de naoorlogse samenleving
Een aantal veranderingen dat hier vermeld wordt,
zal bekend voorkomen. Toch wit ik-ze noemen omdat
ze te zamen een ander licht werpen op de aard en
omvang van het huidige criminaliteitsniveau. Daar is
ten eerste de demografische ontwikkeling . Zoals men
weet heeft ook ons land de . naoorlogse 'baby-boom'
gekend. Deze jongeren bereikten in de jaren zestig en
zeventig de crimineel meest actieve jaren en zoals te
verwachten betekende meer jongeren meer delicten.
Omgekeerd zou men verwachten dat het teruglopen
van de geboortecijfers sinds de tweede helft van de
jaren zeventig zich vertaalt in een dating van de
jeugdcriminaliteit.
Dat dit inderdaad het geval is blijkt zowel uit de
politiecijfers als uit `self-report'-onderzoek dat het
WODC heeft verricht onder strafrechtelijk minderjarigen. (Junger-Tas en Kruissink, 1990) Zo lag tussen
het eind van de jaren zestig en 1980 het aantal
minderjarigen dat met de politie in contact kwam
vrijwel onveranderd rond de 45.000. Sedert 1981 is
die omvang gedaald tot ruwweg 39.000, een dating
van 12%. Men mag uit dit gegeven concluderen dat
de omvang van de jeugdbevolking een van de
factoren is die het niveau van de jeugdcriminaliteit
bepalen. Interessanter is echter dat we, sedert
ongeveer 1982, een redele daling van de jeugdcriminaliteit kunnen constateren. De politiecijfers geven
namelijk aan dat per 100.000 12 tot 17-jarigen het
aantal minderjarige verdachten voor misdrijven sinds
1982 is teruggelopen met 19%. Dit wordt met name
veroorzaakt door een daling van het aantal
verdachten voor vermogensmisdrijven met zo'n 15%.
Uit de `self-report'-gegevens die bij een representatieve steekproef van de Nederlandse jeugdbevolking
werden verzameld komt eveneens een daling van de
delinquentie naar voren: vergeleken met het
schooljaar 1985-1986 gaven in 1987-1988 16% minder
jongeren op delicten te hebben gepleegd. Dit betekent
dat we nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een dating van de jeugdcriminaliteit zien
optreden. Op de mogelijke oorzaken daarvan kom ik
later terug.
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Van wellicht groter belang is echter de sinds de
jaren zestig toegenomen welvaart, die zich voornamelijk vertaald heeft in een astronomische vermenigvuldiging van het aantal objecten dat zich betrekkelijk eenvouditleent voor zowel ontvreemding als
vernieling. Hieronder vallen met name het aantal
auto's, bromfietsen, fietsen en electronische
apparatuur. Zowel nit de CBS-slachtofferenquetes
(van Dijk, Retell, 1988), als uit een onderzoek naar
heling in Amsterdam (Homburg e.a.,1989) blijkt dat
de belangstelling van delinquenten vooral naar dit
soort objecten uitgaat. Zo werden in Nederland in
1984 23.000 auto's gestolen, 267.00 diefstallen uit
auto's en 482.000 diefstallen vanaf auto's gepleegd.
Bovendien worden naar schatting jaarlijks zo'n
900.000 fietsen ontvreemd (Nota fietsendiefsta1,1985),
hetgeen betekent dater zo'n 100 fietsen per uur
gestolen worden. De eis van gemakkelijke en snelle
verhandelbaarheid betekent met betrekking tot een
wijd verspreid delict als heling, dat met name
objecten als kleding, sieraden, camera's, autoradio's,
tape- en videorecorders, cheques en pasjes een gewild
doelwit vormen.
Naast de toegenomen welvaart en de daarmee
samenhangende toename van het potentiele aantal te
ontvreemden en te vernielen goederen, is echter een
van de belangrijkste factoren voor de groei van de
criminaliteit de afname van toezicht en controle op
deze goederen. Hoewel dit geen nieuw gezichtspunt
is, lijkt het nuttig de achterliggende dynamiek van
deze ontwikkeling te schetsen, omdat die maar heel
weinig van doen heeft met vervaging van normen. Zo
heeft een studie naar de detailhandel in de Verenigde
Staten aangetoond dat tussen 1958 en 1972 het totale
aantal bedrijven constant is gebleven, de bedrijfsactiviteiten gegroeid zijn, maar het personeel met 14,7%
is verminderd. (Cohen en Felson, 1979)
Officiate cijfers geven aan dat een-persoons
huishoudens twee maal vaker slachtoffer van inbraak
en beroving zijn dan huishoudens waar meer
personen aanwezig zijn. In overeenstemming met
Nederlandse ESM-gegevens blijken ook adolescenten
en jong volwassenen vaker slachtoffer te worden dan
gehuwde personen. Tussen 1960 en 1970 nam het
aandeel van vrouwen in het arbeidsproces in de VS
toe met 31%, terwijl het aaandeel van een-persoons
huishoudens toenam met 34%. (Cohen en Felson,
1979) Een gevolg hiervan is dat het aantal woningen
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dat overdag leeg staat met bijna de helft is toegenomen. In ons land zijn dezelfde ontwikkelingen
duidelijk zichtbaar. Als we hier nog aan toevoegen
het toenemende aantal mensen dat regelmatig voor
kortere of langere vakanties het huis verlaat dan heeft
men een indruk van de mate waarin het toezicht en
controle op bezittingen is afgenomen. Dit alles
betekent in concreto dat tegelijkertijd zowel de
omvang van aantrekkelijke bezittingen als de
gelegenheid tot verwerving van deze goederen via
criminaliteit enorm zijn toegenomen.
Tenslotte dient in dit verband ook de veranderde rol
van de staat vermeld te worden. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn alle westerse regeringen er toe over
gegaan een groot deel van de openbare gelden te
besteden aan industrie en handel, de arbeidsmarkt,
huisvesting en het maatschappelijk welzijn. Er
worden in dit verband wel vier vormen van
doelbewust ingrijpen via openbare bestedingen
genoemd. (Moore, Miller, 1986) Daar is in de eerste
plaats de controle over belastingen, uitgaven en
geldstromen door middel van inkomstenbelasting en
werkloosheidsuitkeringen. Beiden vormen automatische stabilisators van het economisch leven en als
gevolg daarvan de sociale en economische verhoudingen.
Een tweede element is de ontwikkeling en het
garanderen van een minimum inkomensnorm. Het is
duidelijk.dat dit ook een stabilisatie van het sociale
systeem betekent. De derde vorm van doelbewust
ingrijpen is de groeiende regulering van de economische activiteiten, hetzij door middel van internationale overeenkomsten, zoals tussen de EG-partners,
hetzij door middel van nationale wetgeving op het
gebied van concurrentieverhoudingen, kwaliteitscontrole of het milieu. Het vierde terrein van overheidsbemoeienis betreft de zorg voor een rechtvaardige
verdeling van openbare en sociale diensten, zoals de
politiezorg, het openbaar vervoer, onderwijs en
gezondheidszorg, als ook het stimuleren van sociale
actie ten gunste van bepaalde maatschappelijke
groepen, via wetgeving of andere - eventueel financiele - stimulansen.
Het gevolg van deze fundamentele verandering in
de rol en functie van de staat is dat de staat in steeds
sterkere mate de sociale structuur van de samenleving
en daarmee het leven van zijn burgers is gaan
bepalen. Het is onwaarschijnlijk dat die bemoeienis
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in de nabije toekomst zal verminderen, het ligt meer
voor de hand te verwachten dat hij verder zal
toenemen.
Die situatie heeft echter een aantal onverwachte en
in sommige gevallen ongunstige neveneffecten:
grotere overheidsuitgaven gecombineerd met een
dieper ingrijpen in talrijke levenssferen, heeft
vergaande gevolgen ten aanzien van het conformerend gedrag van burgers. (WRR, 1988) De Rechtsstaat, ontstaan in de negentiende eeuw, had als
voornaamste doel de bescherming van de burgers
tegen de absolute macht en het machtsmisbruik van
de vorst. In de twintigste eeuw ontstond de
zogenaamde Welvaartstaat, die zijn burgers beschermt
tegen de macht van andere burgers in de gemeenschap en op de marktplaats. Dit betekent niet alleen
dat de staat steeds meer bestaansrisico's is gaan
verzekeren, maar dat hij zoals gezegd ook meer intervenieert in het !even van zijn burgers. Door dit proces
is, zo stelt de WRR in haar rapport Rechtshandhaving,
de betekenis van de wetgeving gewijzigd.
De Rechtsstaat als waarborg en bescherming vindt
zijn expressie in algemene beginselen van wetgeving
en in administratieve en strafrechtelijke procedures.
De Welvaartstaat, in zijn rol als regulator van het
economisch en sociale !even en als bevorderaar van
welzijn, wordt echter gedwongen de verhouding met
zijn burgers en tussen burgers onderling steeds meer
in detail te regelen. Daarbij komt dat wet- en regelgeving frequent gewijzigd wordt, al naar gelang
verandering in economische en financiele randvoorwaarden of politieke opportuniteit. In dit proces
wordt de wet meer en meer gehanteerd als beleidsinstrument ten behoeve van beleidsdoelstellingen, in
plaats van als de belichaming van diep gewortelde,
fundamentele morele waarden. Daarmee verliest de
wet in zekere mate de voor zijn handhaving en voor
het vertrouwen dat de burgers er in stellen, zo
noodzakelijke continuiteit en consistentie. Het gevolg
daarvan is dat de wet aan absoluut dwingende kracht
inboet. Men zou kunnen zegge dat het draagvlak van
het strafrecht geen gelijke tred heeft gehouden met de
vloed van nieuwe regelgeving. Financiele prikkels ter
stimulering van bepaald economisch gedrag, in de
vorm van subsidies of belastingreductie, leiden
bovendien tot vormen van berekenend gedrag en
wetsontduiking voor zover dit het eigen belang dient.
Hiernaast wordt te weinig aandacht geschonken aan
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adequate uitvoeringsmaatregelen van nieuwe regelgeving en aan een strikte controle daarop. Dit alles
kan leiden tot deviant gedrag zoals diefstal en
vernieling van publieke eigendom, verschillende
vormen van fraude en oneigenlijk gebruik van
overheidssubsidies, belastingontduiking en uitkeringsfraude.
Het gevolg van deze processen van sociale verandering is dat massale vormen van vermogenscriminaliteit, of het nu om commune criminaliteit dan wel
om zogenaamde `witte boorden'-criminaliteit gaat,
een endemisch verschijnsel in onze samenleving zijn
geworden.
Toezicht en controle
In dit verhaal ontbreekt echter nog een schakel: de
dader. Hoe staat het met daders van criminaliteit?
Waar zijn de remmen op delinquentie? Is hier dan
toch niet sprake van normvervaging? Mijn
uitgangspunt in deze is dat de motivatie en neiging
van mensen tot regelovertredend gedrag een
constante factor is. De meeste mensen zullen hiermee
niet zo veel moeite hebben indien de .kans op
ontdekking gering is en het eigen belang duidelijk. In
dit verband hoeft men slechts te denken aan overtredingen zoals overschrijding van de maximum
snelheid, knoeien met de belastingaangifte of het niet
opgeven van zwart werk. In bepaalde gevallen gaan
mensen zelfs nog verder. Zo blijkt uit een onderzoek
in Den Haag dat twee derde van de ondervraagde
Hagenaars geneigd zouden zijn tot heling over te
gaan als zij daar duidelijk financieel voordeel bij
hebben. Opvallend is dat op de directe vraag of men
de aankoop van gestolen goederen aanvaardbaar
achtte, eerst door 67% van de ondervraagden werd
geantwoord met `totaal onaanvaardbaar'. De neiging
tot concreet heelgedrag kwam echter naar voren bij
een indirecte en enigszins verhullende vraagstelling,
waarbij de respondent allerlei rationalisaties werden
aangeboden, zoals 'als iets van diefstal afkomstig is
dan is er niets aan de hand, je betaalt er toch gewoon
voor'; 'het is tech niet na te gaan of spullen van
diefstal aflcomstig zijn'. (IPM, 1989) Blijkbaar is er
een verschil - zo concludeert de onderzoeker -,
tussen de norm die men onderschrijft en het concrete
gedrag dat men vervolgens toont.
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Deze discrepantie komt nog sterker naar voren in
een onderzoek onder Amsterdamse studenten naar
fietsendiefstal. (Homburg e.a., 1989) Van deze groep
is twee derde de afgelopen vijf jaar slachtoffer
geweest van een of meer fietsendiefstallen. Twee
derde van de slachtoffers kocht vervolgens een
tweedehands fiets en de helft van hen kocht die fiets
op straat voor minder dan 50 gulden. Men mag er
geredelijk van uit gaan dat het hier om heling gaat.
Indien direct gekeken wordt naar de relatie tussen
slachtofferschap en heling blijkt deze discrepantie
nog in sterkere mate. Van degenen die slachtoffer
werden van fietsendiefstal heeft het grootste deel een
gestolen fiets gekocht, terwijI degenen die geen
slachtoffer werden hun tweedehands fiets meestal bij
de rijwielhandelaar kochten. Uit de antwoorden van
de helende studenten kwam naar voren dat het tegen
lage prijs kopen van een gestolen fiets werd
beschouwd als een compensatie voor de eerder
geleden schade.
De hier vermelde gegevens illustreren nog eens dat
wat in de laatste decennia zo sterk veranderd is niet
zozeer de normen en de attitudes van mensen betreft,
maar voornamelijk hun gedrag. Duidelijk blijkt, zowel
uit gedragingen als uit de daaruit voortvloeiende
rationalisaties (of wat men in de criminologie ook we!
`neutralisatietechnieken' noemt), de bereidheid van
veel jonge mensen om uit eigen belang bepaalde
delicten te plegen, mits een goede gelegenheid zich
voordoet en men ongestraft zijn gang kan gaan. Men
zou kunnen zeggen dat aanzienlijk meer (jonge)
mensen dan vroeger zich minder aantrekken van de
eisen die de samenleving hen stelt. Niet omdat ze
minder of `vagere' normen zouden hebben - de
grenzen tussen wat wel en niet oirbaar geacht wordt
zijn wel degelijk duidelijk zichtbaar, al zijn ze veel
personalistischer van aard geworden - maar vooral en
bovenal omdat men ervaart dat de samenleving haar
eisen niet kan afdwingen.
Wanneer men zich derhalve afvraagt of jongeren
zich vandaag minder sterk gebonden voelen door
algemeen maatschappelijk normen dan vroeger en
wat hiervan de oorzaak kan zijn, dan moet het
antwoord op die vraag naar mijn mening gezocht
worden in de reeds dikwijls genoemde vermindering
van de informele sociale controle en meer specifiek in
veranderde socialisatiepatronen. In een belangwekkend onderzoek hebben Felson en Gottfredson
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662 volwassenen ondervraagd over allerlei aspecten
van hun leven die met sociale controle te maken
hadden, op het moment dat zij 17 jaar waren. (Felson
en Gottfredson, 1984) Ze verdeelden de respondenten
in vijf cohorten: zij die 17 jaar waren voor 1940,
tussen 1940 en 1950, tussen 1950 en 1960, tussen 1960
en 1970 en tussen 1970 en 1979. De resultaten zijn
onthullend.
Zo vroegen zij met betrekking tot vrije tijdsbesteding of de toenmalige 17-jarigen de zaterdagavond
nog wel eens met hun ouders doorbrachten; dit was
inderdaad het geval voor drie kwart van de mannen
die voor de Tweede Wereldoorlog 17 jaar waren,
maar nog slechts voor 40% van de jongste leeftijdsgroepen. Praktisch alle mannen uit de oudste
leeftijdsgroepen meldden dat de avondmaaltijd altijd
met het hele gezin werd gebruikt; dit gebruik was
teruggelopen tot zo'n 60% bij de jongste leeftijdsgroepen. Ms 17-jarige jongens 's avonds uitgaan is
daar nu nog slechts heel zelden een volwassene bij;
voor de oorlog kwam dit nog voor bij 25% van de
toen 17-jarigen. Van deze laatste groep waagde
slechts een derde het om tussen 10 en 11 uur
's avonds nog niet thuis te zijn, terwijl van de jongste
leeftijdsgroepen drie kwart van de jongens tussen tien
en elf uur 's avonds gewoonlijk nog niet thuis was.
Het aantal jongeren dat zonder toezicht alleen met
vrienden 's avonds in een auto rijdt was in de onderzochte jaren toegenomen van 3% tot 50%. Veel
minder jongeren, en dit geldt ook voor meisjes,
helpen tegenwoordig thuis een handje mee: ze zijn er
gewoon niet!
Deze gegevens betekenen niet dat ouders in de
afgelopen vijftig jaar minder streng zouden zijn
geworden of dat ze niet meer in staat zouden zijn
normen over te dragen. Wat uit het onderzoek blijkt
is dat ouders aanzienlijk minder direct toezicht op
hun kinderen kunnen uitoefenen, eenvoudig omdat ze
veel minder tijd samen met hun kinderen
doorbrengen. Anderen hebben berekend dat jongeren
tegenwoordig vijf a zes uur per dag met leeftijdgenoten doorbrengen zonder dat er van enig toezicht
van volwassenen sprake is. Het vanzelfsprekende
alledaagse toezicht dat voortvloeit uit de aanwezigheid van volwassenen bij gewone dagelijkse activiteiten is in deze eeuw geleidelijk aan steeds verder
afgenomen. Als we nu weten dat de meeste jeugdcriminaliteit 's avonds en in het weekend plaatsvindt in
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gezelschap van leeftijdsgenoten, en dat bovendien uit
al het tot nu toe verrichte onderzoek blijkt dat gebrek
aan ouderlijk toezicht een van de sterkste predictoren
is van delinquentie (zie o.m Hirschi, 1969; Rutter,
Giller, 1983; Riley, Shaw, 1985; Junger-Tas, 1983),
dan leidt het, naar mijn mening, weinig twijfel dat we
hier een belangrijke oorzaak hebben van de toename
van de jeugdcriminaliteit sinds de Tweede WereIdoorlog.
Tot slot
Mijn conclusies zullen in het licht van het bovenstaande niet verbazen. Ik denk dat het met het
maatschappelijk draagvlak van het strafrecht niet zo
slecht gesteld is. Wat me van meer belang lijkt is
verbetering in het afdwingen van de norm. Veel van
de door mij geschetste maatschappelijke veranderingen zijn onomkeerbaar en het heeft weinig zin te
jammeren over verloren paradijzen. We zullen ons
opnieuw moeten bezinnen op de wijze waarop we
zowel het informele als het formele strafrechtelijk
toezicht kunnen versterken.
In dit opzicht is er de laatste jaren al heel wat
geinvesteerd op het gebied van preventie. Zo denk ik
dat de reele daling van de jeugdcriminaliteit gedeeltelijk is toe te schrijven aan een versterking van
toezicht en controle in bijvoorbeeld het onderwijs, het
openbaar vervoer, winkelcentra en wooncomplexen.
Het zal in de toekomst noodzakelijk blijken ook het
gezin in zijn huidige veelvormigheid zo veel mogelijk
steun te bieden, zodat het zijn socialiserende taak
naar behoren kan vervullen. Meer in het algemeen is
het van belang het toezicht te versterken in zo klein
mogelijke leefeenheden. Daarmee bedoel ik niet
alleen het gezin, de school, de sportclub, maar ook
wooncomplexen, winkelcentra, wijken. In de
Verenigde Staten ziet men een tendens ontstaan
waarbij projectontwikkelaars winkelcentra opzetten
met daarbij woonhuizen, kantoren, banken, hotels,
sFortclubs, bioscopen, restaurants, en zelfs creches en
musea. Deze centra, die zich veelal aan de rand van
de stad bevinden, hebben eigen bewakingsdiensten
die zowel de veiligheid in het centrum als op de
parkeerterreinen garanderen. (Felson, 1987) Waar het
om gaat is dat mensen in dit type leefgemeen-
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schappen zich veilig voelen en zich gecontroleerd
weten.
Absolute voorwaarde voor gehoorzaamheid aan de
norm blijft echter het strafrechtelijke sluitstuk. Het
strafrecht moet de garantie kunnen bieden van zijn
complementaire rot bij de normhandhaving. Niets is
zo ondermijnend voor het respect voor de norm dan
de verwachting dat die norm bij voortduring
ongestraft kan worden overtreden. Het vertrouwen in
de snelheid en zekerheid van het strafrechtelijk
optreden moet daarom hersteld worden. Want, beter
dan een al te gemakkelijk moreel oordeel te vellen, is
het om uit te gaan van het idee dat, zoals de Swaan in
zijn Duijker-lezing stelt, 'De deugd berust op
verwachtingen van andermans deugdzaamheid'.
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Je geld of je vrijheid

prof. mr . J.C.M. Leijten*

Gewenste bijeffecten
Sommige processen voltrekken zich in alle geleidelijkheid, andere komen als het ware met een knal tot
stand. Het is maar de vraag of er in die ontwikkelingen - beoordeeld vanuit het standpunt van de
deskundige (liever nog van de `Alwetende')
niet-deelnemer - intern een werkelijk verschil valt te
onderkennen. De plotselinge ontploffing is vaak het alleen door de `Alwetende' niet-deelnemer te onderkennen - te verwachten gevolg van niet manifest
geworden, immers toegedekte en/of onderdrukte
bewegingen, die naar hun interne aard en wezen niet
verschillen van die welke zich stap voor stap
voordoen in het publiek. Relatief gesproken heeft
wetgeving het knal-effect van de ontploffing, terwijl
de rechtspraak een stapsgewijze ontwikkeling te zien
geeft met niet zelden ook `processie-van-Echternacheffecten'. Want zelfs van de verandering die gevolg is
van _een geheel geleidelijke ontwikkeling, lijkt de
rechtspraak achteraf soms verschrikkelijk te
schrikken.
Ms eenmaal een wat flinkere stap is gezet - als is
aanvaard, om maar een voorbeeld uit vele te noemen,
dat een strafproces zo lang kan uitblijven en
(vervolgens) duren, dat daardoor het recht om
(verder) te vervolgen komt te ontbreken - deinst men
terug voor (de toepassing van) die radicale consequentie en heet het dat diezelfde te lange duur ook
kan worden `afgestrafe door verlaging van straf. Het
merkwaardige is daarbij dat ook zonder een recht op
berechting binnen een redelijke termijn, dat de
artikelen 6 EVRM en 14 IVBP de verdachte garan* Prof. mr. J.C.M. Leijten is Advocaat-Generaal bij de Hoge
Raad en buitengewoon hoogleraar burgerlijk procesrecht
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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deren als een fundamenteel mensenrecht, elk
enigszins geciviliseerd rechtssysteem aan de duur van
de berechting evenals aan de periode gelegen tussen
het (veronderstelde) begaan van het strafbaar felt en
de aanvang en afronding der berechting, argumenten
pleegt te ontlenen voor vermindering van straf. Met
behoud van enige verschillen (verplichte strafverlaging; voor uiterste gevallen behoud van de
mogelijkheid het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging te verklaren) brengt de stap
terug ons dus weer ongeveer waar wij waren, op het
moment dat de rechtspraak tot de ontdekking kwam,
dat de regels van EVRM en IVBP ook van praktische
betekenis konden zijn voor de nationale rechtspraak.
Evenals op andere terreinen van het maatschappelijk leven kunnen zich in recht en rechtspraak
ontwikkelingen voordoen zonder logische
stap-voor-stap geleidelijkheid en zonder knal, maar
vanuit instituties die in het geheel niet het oog
hadden op de ontwikkelingen die zij bewerkstelligden. Dat de voortplanting van het menselijk
geslacht en de daartoe nodige instrumentaria hebben
kunnen leiden tot het cultuurfenomeen van de erotiek
is alleen maar niet verwonderlijk voor wie zich niet
los kan maken van de geschiedenis en helaas zijn wij
dat allemaal. Een voor de huurders gunstige regeling
van de huurovereenkomst - die bijvoorbeeld voor de
verhuurder de beeindiging van de huur van een
woning moeilijk maakt - kan tengevolge hebben dat
er schaarste ontstaat aan te verhuren woonruimte en
dat het kopen van woningen een hoge vlucht neemt.
Met de niet beoogde effecten, die de welbedoelde
in belang overtreffen of zelfs buiten werking stellen,
hebben de rechtssociologen van Weber tot Schuyt ons
vertrouwd gemaakt. Zij wezen er vooral op, dat
rechtsregelingen met beoogde gunstige gevolgen voor
de samenleving, soms/vaak die doeleinden niet alleen
niet bereikten, maar zelfs tot in het geheel niet
beoogde, ongunstige resultaten leidden. Het is echter
ook mogelijk, dat die optredende, hoewel niet
beoogde effecten waardevol en welkom zijn en
kunnen leiden tot belangrijke veranderingen, ails het
wellicht toch verstandiger niet te zeer te spreken in
morele gradaties van goed en kwaad omdat daar in
het kader van het strafrecht - en met name van zijn
instrumentarium: de straf - zo moeilijk in absolute
zin over te spreken valt.
lk dien mij nader te verklaren, want wij zullen het
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gaan hebben over het maatschappelijk draagvlak van
het strafrecht in de jaren negentig en dat thema heb
ik vooral aldus begrepen: aangenomen dat de
praktijk van het straffen in het raam van het strafrecht blijft bestaan, welke betekenis heeft dan voor
dat strafrecht de publieke opinie en - anderzijds - in
hoeverre wordt de publieke opinie over het strafrecht
mede bepaald daar het denken over het strafrecht en
de resultaten die toepassing van het strafrecht
hebben.
De vrijheidsstraf
Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht is,
naar mijn overtuiging al met al eerder te breed dan te
smal. De zinvolheid van het opleggen van met name
vrijheidsstraffen wordt, ik zie het niet over het hoofd,
in hevige mate ter discussie gesteld. Maar dat
geschiedt binnen een zeker niet onbelangrijk, maar
zeer klein forum waarnaar vanuit de `echte' samenleving zeer slecht en dan nog met misprijzen
geluisterd wordt. De politiek houdt het simpel en
behoudt enige mate van populariteit door slechts het
probleem van de criminaliteit op de voorgrond te
plaatsen en dat van het strafrecht aan de 'unhappy
few' over te laten.
De gevangenis maakt niemand beter, zo wordt bij
herhaling betoogd en.met statistieken aannemelijk
gemaakt en met de afschrikkende werking van de
vrijheidsstraf is het, gelet op de recidivecijfers, ook
droevig gesteld. Maar telkens opnieuw rijst, wanneer
een verschijnsel verontwaardiging wekt, bij progressieven of conservatieven, al naar gelang de wind
waait, de vraag naar strafmaatregelen en strengere
bestraffing. En de klacht dat rechters die `er' zelf
geen last van hebben, veel te licht straffen, is zo wijd
verbreid dat men haast zou menen dat Nixon, die
haar tot een hoofdthema maakte van zijn campagne
blj de presidentsverkiezing, toch vervolgd had moeten
worden voor de Watergate-affaire. De straffen zijn
inmiddels onder aandrang van die maatschappelijke
druk omhoog gegaan. Maar de criminaliteit is
daardoor niet afgenomen. Ik maak mij sterk dat zelfs
een combinatie van de volgende twee factoren
(hypothetische stelligheden) de roep om meer en
zwaardere bestraffing niet zou doen afnemen:
- doordat meer strafrechtelijke veroordelingen tot
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vrijheidsstraf plaatsvinden, vermeerdert de
hoeveelheid criminaliteit;
- doordat zwaardere strafrechtelijke veroordelingen
tot vrijheidsstraf plaatvinden vermeerden de ernst
van de criminaliteit.
Een logische reactie hierop zou zijn: en dus,
terwille van het welzijn en de veiligheid van de
samenleving: minder vrijheidsstraffen en lagere. Maar
van zulk soon logica is de samenleving niet gediend.
In de bestraffing zit het element van de wraakneming
en we weten allemaal dat wraaknemen lets
verfoeilijks is, maar het is blijkbaar een verfoeilijkheid die aan de 'condition humaine' eigen is, zoals
sterfelijkheid, hebzucht, wellust en gierigheid, die ook
onuitroeibaar zijn. Het gevoel dat wie mij of de
mijnen pijn doet, wie voor ons een bedreiging en een
gevaar is, dit betaald moet krijgen met een koekje van
eigen deeg (want de sancties van het strafrecht zijn
zonder de bescherming van het recht gewone, zij het
enstige, delicten) zit er diep ingebakken en ik spreek
daarover niet enig moreel oordeel uit. Het geeft grote
voldoening dat de gemene boosdoener wordt gepakt
en gestraft, ook al zou hij daardoor veel gevaarlijker
worden dan wanneer hij onontdekt was gebleven.
Wij mogen het, geloof ik, niet al te hardop zeggen,
omdat wij zelf niet deelgenomen hebben aan de
bevrijding van Roemenie, maar het proces tegen
Ceaucescu en zijn vrouw - zoals ons dat in de pers is
doorgegeven - deugde van geen kanten. Maar wat mij
het meest geschokt heeft - en toch ook weer niet
verwonderd - was wat twee jonge Roemenen - een
man en een vrouw meen ik - los van elkaar aan
commentaar hadden op de executie van het echtpaar.
Ze hebben, zo zei de een, veel te weinig geleden, we
hadden ze eerst moeten martelen, dan hadden ze ook
eens kunnen beseffen hoe erg het Roemeense yolk
onder en door hen geleden heeft. En de ander had
graag gezien dat zij door een langzaam rijdende tank
zouden zijn platgewalsd. Is dat niet het hedendaagse
spiegelbeeld - vanuit de samenleving - van wat zo'n
kleine twee eeuwen geleden de koningsmoordenaar
aan folteringen te wachten stond voor hij definitief
geexecuteerd werd? Enig nut voor de veiligheid, laat
staan, het klinkt bijna ironisch, educatieve waarde
heeft zulke bestraffing immers per definitie niet. Het
is niet toevallig dat na de Tweede Wereldoorlog in de
mensenrechtverdragen zo bijzonder veel aandacht is
besteed aan de rechten van de verdachte. Het is 66k
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niet toevallig dat en de staat (vervolgingapparaat en
rechters) en de samenleving met die rechten, zacht
gezegd, de grootste moeite hebben.
Dat iemand zou moeten worden vrijgesproken,
hoewel er overtuigend bewijsmateriaal tegen hem
voorhanden is, omdat dat materiaal met schending
van zijn fundamentele rechten is tot stand gekomen,
is jets wat de samenleving eigenlijk nog maar moeilijk
aanvaardt. De dader heeft het gedaan, krijgt in deze
context een eigen betekenis. De bedreigde burger gaat
spreken over juridische spitsvondigheden juist daar
waar de jurist nu eens een keer niet spitsvondig is,
maar bezig met de verwerkelij king van echt recht.
Ik zou de zaak nog wat op de spits willen drijven.
Tegen de uitsluiting van onrechtmatig vergaard bewijs
(dat als bewijs volstrekt overtuigend is) zou ook nog
aangevoerd kunnen worden, dat geen rechter er aan
zal denken onrechtmatig vergaard verweer (dat ter
ontzenuwing van het telastegelegde volstrekt
overtuigend is) buiten beschouwing te laten, anders
gezegd: iemand te veroordelen ondanks zijn onschuld
aantonend tegenbewijs. En waarom dit opmerkelijke
verschil? Ten eerste en vooral omdat het opzettelijk
en bewust veroordelen van een niet-schuldige, de
misdaad par excellence is, het naakte onrecht zelf, de
volkomen usurpatie van de macht, terwijl het opzettelijk en bewust vrijspreken van wie jets gedaan heeft,
zeer wel gerechtvaardigd kan zijn. En dit verschil gaat
weer terug naar het feit dat de bestraffing van mensen
door mensen - door hen een aan de mens eigen
faciliteit: !even, integriteit, vrijheid te ontnemen - in
diepste wezen een anomalie is. (Vanzelfsprekend is
ook van belang, dat het de overheid is, die, door haar
leden en/of organen, het onrechtmatig bewijs
vergaart.)
De geldboete
Of het strafrecht het ultimum remedium is,
waarvoor het zo vaak wordt versleten, waag ik te
betwijfelen. Wat al ter wereld niet strafbaar is gesteld,
valt amper te bevroeden. In een beetje stad in
Nederland is strafbaar wie 's avonds op straat met
een verfkwast wordt aangetroffen, tenzij zo'n boef
kan aantonen dat hij daarmee het plafond van zijn
schoonmoeder wilde gaan witten of zijn buurman de
hersens in wilde gaan meppen. Maar binnen de
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toedeling van strafsoorten wint langzaam toch de
gedachte veld dat de (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf wel een uiterste middel is. Sinds een wet van 31
maart 1983 moet de rechter in zijn vonnis de
bijzondere redenen opgeven waarom hij gekozen
heeft voor een vrijheidsbenemende straf. Immers op
ieder vergrijp - ook op moord - staat ook een
geldboete (bij moord van de vijfde catgorie). Het
vergt in de opvatting van de wetgever steeds een
bijzondere verklaring, waarom voor een gevangenisstraf en niet voor een geldboete wordt gekozen.
Van die verplichte opgave der bijzondere redenen
die tot oplegging van onvoorwaardelijke gevangenisstraf hebben geleid, hebben de rechters niet veel
gemaakt. Meestal overwegen ze dat het feit te ernstig
is om er lets anders dan onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegenover te zetten. Dat is natuurlijk een
schijnmotivering. Toch geloof ik niet dat hier (in het
algemeen) onwil in het spel is of gebrek aan taal- en
stijlvaardigheid. Wat dan we!? Dit, dat wij ons in het
huidige stadium van de westerse cultuur nog niet
goed kunnen voorstellen dat gewone afdoening van
alle delicten door middel van een geldboete (of op
geld waardeerbare inspanning) zou moeten (kunnen)
plaatsvinden en dat er bijzondere redenen aanwezig
moeten zijn om van dat uitgangspunt af te wijken en
- dus - een vrijheidsstraf op te leggen. Wij - en
daartoe behoren ook de rechters - zijn nog lang niet
zo ver als de wetgever in 1983 veronderstelde.
Ook de toepassing van de alternatieve straf - vaak
in de vorm van (gratis) dienstverlening - gaat er van
nit, dat vrijheidsstraf waar dat mogelijk is, vermeden
moet worden. Zij dient, gelijk bekend, ter vervanging
van de korte (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf. Zij
wordt vrij veel toegepast, maar in mijn functie krijg ik
regelmatig te maken met gevallen waarin het
verrichten van diensten wordt aangeboden maar door
de rechters wordt afgewezen, waarna we] een betrekkelijk korte (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf
wordt opgelegd. Als de afwijzing van het aanbod al
gemotiveerd wordt (de Hoge Raad vindt dat niet
nodig en daarom gebeurt het meestal niet) dan
geschiedt dit meestal door erop te wijzen dat het felt
daarvoor te ernstig is (alweer).
Dat is een vreemde motivering in al die gevallen dat
toch een zo korte vrijheidsstraf wordt opgelegd, dat
dienstverlening mogelijk is. Want waarom zou in een
ander geval waarin dezelfde gevangenisstraf passend
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is, de ernst van het feit dienstverlening niet verhinderen? Ik heb sterk de indruk dat veel rechters
dienstverlening geen echte straf vinden: je moet dan
werk verrichten en dat doet immers iedereen, soms
' 66k voor niets. Het komt niet hard genoeg aan.
Dienstverlening zou passend zijn in die visie als alternatief voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Maar
daarvoor is ze nu juist niet bedoeld.
. Het terugdringen van de korte vrijheidsstraf
verloopt dus niet al te voorspoedig. Er zijn dan ook
veel tegenwerkende factoren. Een belangrijke
daaronder is dat de Ileine criminaliteit' (waarvoor
die terugdringing geschikt lijkt) nu juist iets is waar
de gewone burger zich het meest door bedreigd voelt
en waarmee hij de meeste kans heeft in aanraking te
komen. Voor haar of hem individueel is kleine criminaliteit gr6te misdadigheid, bron van angst,
onzekerheid en woede. De gedachte dat dit soort
wandaden in principe buiten vrijheidsbeneming
zouden moeten worden gehouden, wekt weerzin. Ook
bij de buren die - bij gelegenheid van de verjaardagsvisite - volstrekt adhesie betuigen.
Ik heb geen oordeel uit te spreken. Wel stel ik een
vraag. Waarom zou vrijheidsontneming in de
opvatting van de wetgever en krachtens een - zeer
langzaam - veld winnend besef in de samenleving
toch slechts als ultimum
. remedium moeten worden
toegepast? Waarin verschilt die straf zo wezenlijk van
geldboete of dienstverlening? Hierin, naar mijn
mening, dat zij de mens mutileert, wel niet letterlijk
op dezelfde wijze als bij de dief wiens hand wordt
afgekapt, maar toch zeker niet geheel onvergelijkbaar.
De vrijheid is een de mens bepalende faculteit: te
gaan en staan waar hij wil en wanneer, te werken en
te rusten, te vrijen en te vechten, te praten en te
zwijgen tegen wie men wil, zonder dat alles is de
mens maar ten dele zichzelf. En dat ook omdat hij in
onvrijheid wezenlijk gesubordineerd is aan andere
mensen, daarvan lijfelijk afhankelijk. Mensen zijn, in
het algemeen, erg op geld gesteld en als zij werken
willen zij vaak loon. Maar geld hoort niet tot het
innerlijk wezen van de mens, het is buiten hem
gelegen, het kan van hem losgemaakt worden en
terugverdiend. Wie zichzelf de fysieke vrijheid
ontneemt, kan dat enkel doen om een hogere psychische - vrijheid te bereiken. Zichzelf vrijwillig
losmaken van geld, doet zelfs de losbol.
Ik heb ooit - het was in 1980 of daaromtrent
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verborgen in zo'n bundel die zelfs de auteurs na een
jaar of wat niet meet kunnen terugvinden, een stelling
gewaagd, die ik bij deze gelegenheid nog eens wil
ophalen. Het was stelling 17: 'Ik denk dat men in de
Middeleeuwen en nadien de foltering als straf niet
ongepast heeft gevonden. Iedereen zal ook toen
begrepen hebben dat het niet prettig is om in een ton
met spijkers op een marktplein gefolterd te worden
en ook van radbraken etcetera zag men toen wel in
dat dat het pijn deed. Maar te verdedigen valt, dat
men voor Beccaria cum suis te goeder trouw kon
menen dat foltering een juiste reactie was op
misdadig gedrag. Als wij die gedachte transponeren
naar de huidige werkelijkheid lijkt het me niet
ondenkbaar, ja zelfs waarschijnlijk, dat wij over
honderd jaar als barbaren te boek zullen staan, omdat
wij mensen voor jaren van hun vrijheid beroofden.
En onze goede trouw begint al te wankelen.' Als deze
stelling niet uit de lucht gegrepen is, gaat de
voorspelling nit al over negentig jaar in vervulling.
Het slachtoffer
En dus ... Het was en is vaak nog 'bon ton' om daar
waar iemand opkomt voor de verdachte, smalend of
zuchtend tegen te werpen dat blijkbaar niemand met
het slachtoffer begaan is. Ik zou voorop willen stellen
dat hoe groot de aandacht ook moet zijn voor de
slachtoffers van delicten, zulks op geen enkele wijze
in de weg behoeft te staan en ook niet mag staan van
de waarborgen voor een fatsoenlijk proces voor elke
verdachte, ook die welke zelf de rechten van zijn
slachtoffer afschuwelijk heeft geschonden. En ik zou
vervolgens de harde stelling willen verkondigen dat
het strafrechtsapparaat in ons land naar zijn aard niet
is ingericht op - geestelijke - slachtofferhulp, daar
ook de middelen niet toe heeft en dus in dit opzicht
tekort moet schieten, zoals de tuinman aan wie
verweten wordt, dat hij met zijn hark en schoffel geen
eenvoudig broodje kan bakken.
Als men die opvang van slachtoffers ernstig wil
nemen zal dat langs een andere weg moeten
gebeuren. Maar dat neemt niet weg, dat het strafrecht
wet materiele slachtofferhulp zou kunnen bieden
zonder zijn taak - het straffen van delinquenten - te
verwaarlozen of te overstijgen. Over dit verschijnsel,
nu nog een droombeeld maar aan het eind van de
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jaren negentig, naar ik hoop, wat dichter bij zijn
verwezenlijking, zou ik het volgende willen
opmerken.
Het is mij opgevallen dat bij een groot aantal
incestzaken, bij zedenmisdrijven met jonge kinderen,
bij aanrandingen ook, namens het slachtoffer een
civiele schadevergoeding gevraagd wordt voor het
ondergane feed van van 1500 gulden, welk bedrag
aan smartegeld ook vaak wordt toegewezen. Nu zijn
er bij dit soort zaken nogal wat waarin er op grote
schaal aan getwijfeld wordt of gevangenisstraf voor
de dader niet bijzonder nadelig uitwerkt, ook voor
zijn omgeving en soms zelfs voor het slachtoffer. Die
vrijheidsstraf heeft dan alleen nog de functie tot
uitdrukking te brengen: zoiets kan men niet zonder
vrijheidsstraf laten passeren, dit moet zo iemand aan
den lijve ondervinden. Maar betaling Ivan geld voelt
iemand ook, meer dan eens zelfs aan den lijye. Men
zal dan tegenwerpen dat een boete toch niet zo eeti
duidelijk signaal is, niet zo ingrijpend als een
vrijheidsstraf? Inderdaad niet, maar het is wel een
duidelijk feed, omdat er voor de betaler aan de
kredietzijde niets tegenover staat.
Ik kom nu aan het punt dat ik aan het begin van dit
verhaal als een soort abstract gegeven naar voren
bracht: instituties die veranderingen inleiden, waartoe
ze helemaal niet zijn ingesteld. De concrete civiele
schadevergoeding die in rechtbankzaken maximaal
1500 gulden mag bedragen, is helemaal niet opgezet
als vergoeding voor het verdriet, de smart, de angst
en de onzekerheid door strafbare feiten veroorzaakt,
maar als mogelijkheid tot vergoeding van kleine
zaakschaden, zoals een kapotte bril, een gescheurde
jas, een deur uit zijn voegen.
Maar nu deze vorm van schadevergoeding voor het
slachtoffer door de rechter en door het slachtoffer
wordt aanvaard (zij het in verschillende zin van dat
woord) dringt zich de gedachte op dat dat bedrag van
1500 gulden, of het door de veroordeelde nu als boete
aan de staat danwel als genoegdoening voor het
slachtoffer wordt betaald, voor deze steeds een zelfde
soort straf of leed is. En rijst ook de vraag of
dergelijke schadevergoeding, die materieel hulp aan
het slachtoffer biedt wegens immateriele schade, niet
op veel ruimere schaal binnen het strafrecht zou
kunnen worden toegepast: bij diefstal en geweldpleging, bij vernieling en verduistering, bij oplichting
en afpersing, bij vervalsing en afdreiging. En of we in
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ons strafrecht daar eigenlijk niet naar toe moeten,
maar dan in een veel radicalere vorm.
Het lijkt duidelijk dat een slachtoffer van een zeer
ernstig delict als verkrachting, dat moet vernemen dat
de dader daarvoor een geldboete van 5000 gulden
heeft gekregen, de gedachte dat zoiets wordt
vergolden met een geldboete verontwaardigd zal
verwerpen. En ook de hedendaagse rechter zal dat,
naar ik aanneem, doen. Er moet een zekere equivalentie zijn tussen de ernst van het feit en de straf, zo
meent men met overtuiging. lk moet er echter op
wijzen dat er een aantal zo ernstige delicten in elke
samenleving plegen terug te keren dat de enige
equivalentie, die daarbij in de gedachte opkomt de
doodstraf zou zijn. Deze echter kennen we niet, niet
omdat iemand ze door zijn daden niet zou kunnen
verdienen, maar omdat zo een straf buiten het
domein der mensen valt.
Equivalentie is dus geen eis van het strafrecht.
Door die boete van 5000 gulden ontvangt het slachtoffer bovendien geen enkele positieve genoegdoening.
Maar wordt het toch niet wezenlijk anders, als tot het
slachtoffer wordt gezegd: 'De eerste en belangrijkste
die door dit strafbaar felt gedupeerd is, ben jij. De
openbare orde is maar een schuilnaam voor het
slachtoffer. De boete die de staat aan de dader
oplegt, komt aan jou toe. Of heb je liever dat hij een
jaar achter de gevangenismuren verdwijnt? Betaalt hij
de boete niet, dan zal hij dat jaar gevangenisstraf toch
nog moeten ondergaan.' Ik denk dat heel wat slachtoffers dat toch een betere materiele opvang van hun
negatieve gevoelens zullen vinden dan de wetenschap
dat de dader van zijn vrijheid wordt beroofd en
waarschijnlijk berooider wordt dan ooit. Ook indien
dat geld het verdriet niet wegneemt, maar slechts wat
compensatie biedt.
Wij kennen sinds kort - ook al weer vanaf 31 maart
1983 - vanuit het economisch strafrecht - ook in het
commune strafrecht - de maatregel van betaling van
een geldsom door de veroordeelde ter ontneming van
het geschatte voordeel door het strafbare feit
verkregen. Dat voordeel zal - zo gaat het nu eenmaal
in deze wereld der evenwichten - gelijke tred houden
met een nadeel dat elders geleden is. Bij diefstal en
verduistering is dat het duidelijkst. Stel nu - en de
wet verbiedt het niet - dat een rechter de dief die
voor 1000 gulden heeft gestolen van A. veroordeelt
tot 500 gulden boete en tot betaling aan de Staat van
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dat voordeel van 1000 gulden. Iedereen zal dan toch
zeggen: die duizend gulden horen niet aan de Staat
toe, maar aan de bestolene. Alleen als het nadeel de
Staat zelf treft - als die zelf `slachtoffer' is van het
delict, men denke aan fiscale vergrijpen - is de
regeling dat het voordeel zonder meer aan de Staat
toevalt redelijk. In de andere gevallen betekent het
dat de verhaalsmogelijkheid voor de benadeelde met
een zelfde bedrag wordt verkleind. Maar zoals
duidelijk zal zijn, wil ik een stap verder gaan en ook
die - door de Staat te innen - boete van 500 gulden
in principe laten toekomen aan de benadeelde, het
slachtoffer van de diefstal.
Wij kennen voorts de voorwaarde bij een voorwaardelijke (vrijheids)straf dat binnen bepaalde tijd aan
het slachtoffer de schade die het door het strafbaar
feit heeft geleden, zal worden vergoed. Men realisere
zich dat deze rechtsfiguur heel dicht ligt bij de door
mij besprokene. In beide gevallen ontvangt de Staat
geen geldbedrag, het slachtoffer we!. In beide
gevallen volgt toch gevangenisstraf als de schade niet
wordt vergoed. Het verschil is dat het in het eerste
geval bijna steeds over concrete zaakschade gaat.
Maar zal de Staat dan geen zware schade lijden
doordat zoveel boetes primair gaan toevallen aan de
slachtoffers? Het tegendeel is het geval, want die
boetes zullen bij voorkeur worden opgelegd in plaats
van (korte?) gevangenisstraffen. En iedereen weet dat
juist het gevangenisstelsel een zware financiele post is
voor justitie.
Ik besef dat deze ideeen nog veel uitwerking
behoeven en bij velen vreemd zullen overkomen. Wij
leven toch in een wereld die straf als een zaak voor
en van de almachtige Staat beschouwt en die de
poena privata niet kent. Eigenlijk kom ik niet met een
voorstel. Ik heb alleen aan de hand van een geconstateerde ontwikkeling wat verder vooruit gekeken, om
te zien wat daar misschien van komen zal. En ik mag
er toch wel bijvoegen dat ik dat ook hoop. Want zo
een ontwikkeling zal het strafrecht - zo geducht
onder de mensen en toch eigenlijk zo machteloos, om
Montesquieu te varieren een nieuwe impuls kunnen
geven op weg naar wat meer humaniteit: voor de
veroordeelde en voor het slachtoffer. Want die, zo
vrees ik, zult u over tien jaar nog beiden onder u
hebben.
-
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Legitimiteit en legitimering
van de strafrechtspleging
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut*

Inleiding

Dat ik de uitnodiging om op deze verjaardag te
spreken dankbaar heb aanvaard, moet niet alleen
worden opgevat als een blijk van innige sympathie
voor het belangrijke zustertijdschrift van Delikt en
Delinkwent dat Justiaele Verkenningen in de voorbije
jaren ontegenzeglijk is geworden. Ik ben er ook graag
op ingegaan omdat het onderwerp van deze samenkomst: het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig, mij ten zeerste aanspreekt.
En ik zal u direct zeggen waarom: omdat mij meer en
meer het gevoel is bekropen dat de criminele politiek
die in de voorbije jaren is gevoerd en - gelet op de
recente verkiezingsprogramma's, regeringsverklaringen enzovoort - in de komende jaren onverdroten
zal worden voortgezet, in wezen meer is bedoeld om
de idedle geloofwaardigheid van de strafrechtspleging
op te vijzelen, dan om via dit systeem de misdaad
meer effectief te bestrijden, beter te beheersen.
U zult begrijpen dat wat ik hierna te berde zal
brengen, neerkomt op een poging om deze `gevoelige'
these uit te werken en aannemelijk te maken. Hiertoe
zal ik eerst lets in het algemeen zeggen over de legitimiteit van de strafrechtspleging. En vervolgens zal ik
aangeven hoe het komt dat ik het beleid dat op basis
van het beleidsplan Sarney?!eying en Criminaliteit is
gevoerd, in toenemende mate ben gaan zien als een
strategie om de legitimiteit van dit op de toepassing
van straf gerichte stelsel te versterken, te vergroten.
Maar vanzelfsprekend laat ik het bier niet bij. Want
op de derde plaats zal ik het natuurlijk hebben over
het maatschappelijk draagvlak van de stiafrechts* De auteur is Hoogleraar Criminologie en Strafrechtswetensehap aan de Katholieke Universiteit Leuven en de
Erasmusuniversiteit Rotterdam.
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pleging in de jaren negentig wanneer de huidige
criminele politick dan onverkort wordt volgehouden.
Alvorens van wal te steken, wil ik nog een
opmerking maken. En wel deze: dat ik me niet
verplicht voel om met duizend en een noten te verantwoorden wat ik beweer, maar dat ik me vrij voel om
gewoon te zeggen wat ik zoal denk. Het is misschien
niet nodig om deze opmerking op een symposium te
maken maar geheel overbodig is zij wellicht ook niet.
De legitimiteit van de strafrechtspleging
Ruim twee jaar geleden heeft G. van de Wal voor
een symposium van het tijdschrift Rechtstheorie en
Rechtsfilosofie een uitvoerig pre-advies geschreven
over `recht en criminaliteit'. Ik memoreer dit hier
uitdrukkelijk omdat ik me concreet op dit expose
beroep om de uitgangspunten van mijn betoog over
de legitimiteit van de strafrechtspleging zo klaar en
duidelijk mogelijk aan de orde te stellen.
Mijn eerste vertrekpunt is inderdaad ook dat het in
legitimiteitskwestie ten diepste altijd gaat om de
juistheid van een samenlevingsorde als geheel en in
het bijzonder om die van haar fundamenten, dat wil
zeggen de hele voorstellingswereld waarop deze
berust. Op de tweede plaats ben ik met hem - en met
velen voor ons van mening dat in de sfeer van het
recht de legitimiteitsproblematiek op twee, weliswaar
nauw verweven maar toch te onderscheiden manieren
speelt. Enerzijds immers maakt het recht deel uit van
de sociale werkelijkheid, credert en handhaaft het
daar een vorm van sociale orde. Anderzijds
belichaamt het in termen van rechtszekerheid en
gerechtigheid bepaalde maatschappelijke idealen. En
dit betekent dat zowel wanneer een effectieve, op
machtsaanwending berustende rechtelijke handhaving
van een orde van samenleven teloor gaat, als wanneer
een maatschappelijke orde los komt te staan van de
bedoelde idealen, niet enkel de geloofwaardigheid
van het recht maar met haar die van de hele orde die
het schraagt, op het spel komt te staan.
Of we in Nederland metterdaad in deze situatie zijn
beland, is voor G. van de Wal niet direct een vraag
maar meer een gegeven. Aan de hand van fragmenten
uit discussies over het strafrechtelijk systeem, over het
defensiebeleid, over de abortuswetgeving en andere
meent hij namelijk dat er inderdaad van een legitimi-
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teitsprobleem sprake is. Dit probleem heeft volgens
hem - zeker in de sfeer van het strafrecht - te maken
met het gebrekkig functioneren van de strafrechtspleging, intern en extern, maar het spitst zich naar
zijn opvatting toe op het ideele moment van het recht
en wel op de materiele gerechtigheidsbeginselen, op
de inhoudelijke invulling van de orde dus: groeperingen in de samenleving vervreemden van de
rechtsorde of wenden zich er zelfs geheel van af,
doordat zij grondbeginselen waarop die orde rust niet
kunnen onderschrijven en daardoor ook het recht niet
meer als recht, hun recht, kunnen herkennenn.
Deze wat pessimistische filosofische balans van wat
er in de sfeer van `recht en samenleving' aan het
gebeuren is, verdraagt zich op het eerste gezicht vrij
goed met de balans die ik als uitgangsstelling heb
geformuleerd. Hierin zit immers toch de gedachte
verscholen dat het de regering in de voorbije jaren
meer om de ideele geloofwaardigheid dan om de
materiele effectiviteit van de strafrechtspleging te
doen is geweest. Maar met deze oppervlakkige
overeenkomst houdt wat mij betreft de gelijkenis
tussen deze twee balansen echter op. Waarom?
Vooral omdat ik geloof dat de criminele politiek die
wordt gevoerd niet is bedoeld om `vreemde' groeperingen in onze samenleving meer bij haar reilen en
zeilen te betrekken. Maar ook omdat ik niet zo geloof
dat op ideeel niveau de legitimiteit van de strafrechtspleging werkelijk een belangrijk probleen is.
Om dit laatste argument - op het eerste kom ik
later terug - een serieuze basis te verschaffen wil ik in
eerste orde beroep doen op diepgaande respectievelijk oppervlakkige studies met betrekking tot de
representaties en opinies van mensen aangaande de
strafrechtsbedeling. Met name het onderzoek van E.
Rood-Pijpers heeft laten zien dat bij het overgrote
deel van de mensen de strafrechtspleging een vaste
plaats inneemt in hun voorstelling van deze samenleving en de rol van de overheid hierin. In geen van
de betrokken representaties wordt dus de zin, het
belang, de noodzaak van de strafrechtspleging meer
of minder in twijfel getrokken; van een legitimiteitscrisis op dit niveau, dit ideate niveau, kan dus
bezwaarlijk worden gesproken.
Dit diepte-beeld van de situatie hangt trouwens niet
in de lucht. Het komt immmers grosso modo overeen
met de kiekjes die er in de voorbije jaren met behulp
van publieke opinie-onderzoeken van zijn gemaakt.
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Ik denk bijvoorbeeld aan het onderzoek van C.H.D.
Steinmetz, A. Klijn en H.G. van Andel met
betrekking tot de meningen van de Nederlandse
bevolking over meer besteden aan dan wel bezuinigen
op Justitie. In tweede orde mag in dit verband toch
ook uitdrukkelijk worden gewezen op het feit dat niet toevallig natuurlijk - veruit de meerderheid van
de grote, middelgrote en kleine politieke partijen,
sedert jaren al weer, zowat als een blok achter de
strafrechtspleging staat. Zij proberen elkaar tegenwoordig zelfs de loef af te steken als het gaat om de
verruiming van het budget van de instellingen die te
zamen de ruggegraat van de strafrechtsbedeling
vormen: politic, justitie en gevangeniswezen: alleen
de reclassering komt er nog wat bekaaid vanaf, en
ook, tot op zekere hoogte althans, de advocatuur.
Al was het maar om te voorkomen dat me vroeg of
laat wordt verweten dat ik een te rooskleurig beeld
ophang van de legitimiteit die de strafrechtsbedeling
tegenwoordig geniet, wil ik aan het vorenstaande
meteen toevoegen dat er, zoals ook duidelijk uit het
onderzoek van E. Rood-Pijpers blijkt, bepaald wel
zwijgzame minderheden zijn die niet, nog niet of niet
langer geloven in onze strafrechtsbedeling. En ik weet
niet of die, naar gemeenlijk wordt gedacht, alleen in
linkse, radicaal-linkse zo men wil, kringen moeten
worden gezocht. Ik geloof - op grond van wat ik
bijvoorbeeld in de voorbije jaren zo in Rotterdam heb
gezien en gehoord - dat zij ook gezocht kunnen
worden in kringen van immigranten en van verarmde
autochtone inwoners. Maar hoe verschillend deze
minderheden ook mogen zijn, zij hebben natuurlijk
gemeen dat zij hun ongeloof in onze samenleving en
haar strafrechtsbedeling niet of toch niet vlug, tot een
politick probleem kunnen maken. Ook niet wanneer
ze hun toevlucht nemen tot allerhande demonstratieve acties: daar zijn die gewoonlijk te incidenteel en
te specifiek voor.
Verder is het, dunkt me, belangrijk om er op te
wijzen dat in ons land de ideele legitimiteit van de
strafrechtspleging ook kan blijven heersen omdat er
geen intellectuele `voorhoedes' actief zijn die daar
met gezag afbreuk aan doen, zouden kunnen doen.
Zeker, links en rechts, ook in politieke zin, maken
zich wel wat mensen, af en toe zelfs op luidruchtige
wijze, sterk voor diepgaande hervormingen van de
strafrechtspleging. Maar een grondige negatieve
analyse van het bestaande systeem noch een coherent
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en overtuigend alternatief ervoor hebben zij bij mijn
weten ooit op tafel gelegd. Wat je er zo van leest is
juist vaak nogal onsamenhangend, tegenstrijdig zelfs,
oppervlakkig en fragmentair. Het haalt het in elk
geval niet bij wat vrij radicale critici in bijvoorbeeld
Engeland en Noord-Amerika, ook qua publicitaire
allure en zo, de laatste jaren zoal hebben gewrocht.
En zolang dit zo blijft hebben ze hier in Den Haag en
elders natuurlijk niet echt jets te duchten van deze
'oppositie'. Voor een papieren tijger bijvoorbeeld
hoef je toch niet bang te zijn!
Ja, maar zullen sommigen mij nu - in het verlengde
van wat ik zoeven heb gezegd - wellicht tegenwerpen:
onderschat je at bij al toch niet het corrosief effect
dat het gebrek aan effectiviteit en efficientie van de
strafrechtspleging heeft gehad op haar geloofwaardigheid in de ogen van diegenen waarvoor dit
systeem, een integraal bestanddeel van hun mens- en
maatschappijvisie is? Nee, ik denk van niet. Ik geloof
namelijk met G. van der Wal dat dit tekort, of althans
de publieke discussie erover, inderdaad zulk een
effect heeft gehad. Maar de legitimiteit van de strafrechtspleging is er, zeker in ideele zin, naar mijn
mening niet ernstig door aangetast. Integendeel, het
heeft juist een beweging op gang gebracht, tenminste
in de hand gewerkt, om de feitelijke werking van het
systeem, intern en extern, te verbeteren en zo de
algehele legitimiteit ervan te herstellen, op te vijzelen
in elk geval. En deze conclusie brengt ons bij het
volgende thema van deze voordracht: de legitimering
van de strafrechtspleging via het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit
De legitimering van de strafrechtspleging
Dit beleidsplan zou inderdaad naar mijn mening
beter 'Samenleving en strafrechtpleging' zijn
genoemd. Want, kras, in bepaalde opzichten zeker te
kras, gesteld is dit beleidsplan inderdaad niet gericht
op bestrijding, beheersing van criminaliteit. Ja, het is
er wel op gericht, maar slechts in zoverre deze strijd
de vergroting, de versteviging van de legitimiteit van
de strafrechtspleging bij de aanhang van de gevestigde grote partijen dient. Daarenboven zou het
politicologisch gezien nogal nalef zijn om te denken
dat het hier alleen om de politieke legitimiteit van de
strafrechtspleging gaat. Naar mijn mening immers
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kan Samenleving en criminaliteit ook worden gezien
als het omhulsel van een strategic die de bestuurlijke
legitimiteit van de strafrechtspleging, dus gewoon ook
de sociale en materiele belangen van met name haar
duidelijk justitiele segmenten, moest dienen.
Ter staving van de eerste bewering wil ik op de
eerste plaats verwijzen naar de inhoud van het
beleidsplan. Wie dit plan goed leest - ik bedoel wie
niet alleen de `kostenplaatjes' maar ook de uitgangspunten belangrijk vindt, en wie dit plan niet alleen op
zichzelf beschouwt maar het ook plaatst in een historisch en comparatief perspectief - zal er op zijn minst
drie punten uit halen die in dit verband erg belangrijk
zijn. Het eerste punt is dat op verschillende plaatsen
onomwonden wordt gesteld dat de geloofwaardigheid
van de strafrechtspleging is aangetast en moet worden
gerestaureerd; bij wie het geloof in de strafrechtspleging aan het tanen is, wordt niet gezegd, maar het
ligt voor de hand dat de respectievelijke electorale
achterbannen worden bedoeld. Het tweede punt is
dat in dit plan criminaliteitsproblemen niet worden
gedefinieerd, laat staan verklaard, in termen van deze
samenleving, dat wil zeggen in termen van haar
politieke, sociale, culturele en economische ontwikkelingen maar overwegend worden geduid in termen
van persoonlijke keuzes, criminogene keuzes en
repressieve acties. Het derde punt dat hier logisch'
uit voortvloeit, is dat alle troeven worden gezet op
justitiele en justitieel-gekleurde preventieve en repressieve controlemaatregelen.
Het zal wel duidelijk zijn dat er tussen deze drie
punten een duidelijk verband bestaat: zowel de
miskenning van de maatschappelijke inbedding van
criminaliteit als de erkenning van de strafrechtspleging als bestrijdingsmiddel bij uitstek, sluiten
helemaal aan bij de voorstellingen van misdaad en
straf die leven in de achterbannen van de grote
partijen. En niet alleen bij de representaties die daar
hieromtrent leven, maar ook bij de kritische geluiden
die juist in die kringen over de werking van de strafrechtspleging worden geventileerd. Met andere
woorden: Samenleving en criminaliteit moest voor
alles hun geloof in dit systeem versterken.
Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat een aantal
van de maatregelen die zijn genomen, niet nodig of
niet nuttig zijn, zijn geweest. Met het oog op de
beheersing van bepaalde criminaliteits- danwel veiligheidsproblemen. Als ik dit zou zeggen dan zou ik
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regelrecht de ervaringen tegenspreken die ik samen
met H. Moerland en J. uit Beijerse heb opgedaan in
het project betreffende deze problemen op en
rondom de Boulevard Zuid in Rotterdam. Maar ik
blijf er bij dat die problemen niet centraal hebben
gestaan in het beleid dat op basis van Samenleving en
criminaliteit is gevoerd. Om die problemen ging het
niet echt. Want was dit wel zo geweest dan zouden ze
ook al in dat plan grondiger, maatschappelijker zijn
geanalyseerd. Dan was men niet voorbijgegaan aan
twee eeuwen (etiologische) criminologie, ook Nederlandse criminologie, van het boeiende bock van
Henricus Calkoen Verhandelingen over het voorkomen
en straffen der misdaaden, via W.A. Bongers
Ciminalite et conditions economiques tot de losse
geschriften die R. Jongman in de voorbije jaren het
licht heeft doen zien.
Overigens ligt - en hiermee neem ik vast een
voorschot op de toekomst - in wat ik zoeven heb
gezegd, besloten dat het dus nogal irreeel zou zijn om
met het oog op het beleid in de komende jaren de
criminele politick van de laatste jaren alleen te
evalueren in termen van effectiviteit en efficientie
inzake de beheersing, de bestrijding van criminaliteit
en onveiligheid(sgevoelens). Zeker zo belangrijk, zo
niet belangrijker is het om de effecten van deze
politiek op de ideele geloofwaardigheid van de strafrechtspleging te evalueren. De versterking van deze
geloofwaardigheid was er immers de centrale,
dominante doelstelling van. En in het verlengde van
deze opmerking ligt die dat bij de evaluatie van het
beleidsplan ook zorgvuldig zou moeten worden
gekeken naar de wijze waarop al de instellingen die
bij de verwezenlijking van dit plan betrokken zijn
geweest - departementen, Openbaar Ministerie,
lokale besturen, belangenverenigingen als de VNG,
de universiteiten en particuliere onderzoeksbureaus
bijvoorbeeld - in deze daadwerkelijk hebben gefunctioneerd. Immers op deze wijze kan er enige duidelijkheid worden verschaft met betrekking tot de vraag
in hoeverre de meer verborgen doelstelling van het
onderhavige plan: de bestuurlijke legitimering van de
strafrechtspleging, in het bijzonder van haar justitiele
segmenten, is bereikt.
Maar, zullen sommigen onder u zeker opmerken:
wie zegt dat deze doelstelling de plannenmakers
werkelijk voor ogen heeft gestaan. En als ik dan zeg:
`ik zeg dat', dan zullen die `sommigent weer met-recht
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en reden zeggen: 'op grond waarvan zeg je dat'. En
dan moet ik inderdaad zeggen dat ik niet over
zogenaamde harde bewijzen voor deze stelling
beschik. Ze is `slechts' gebaseerd op de combinatie
van enkele gegevens. Versmolten tot een redenering
ziet het resultaat van hun bewerking er evenwel als
volgt uit.
Sinds de jaren zestig is er, nu eens meer dan eens
minder, sprake geweest van een justitiele crisis. In
deze crisis waren in het bijzonder de politie en het
Openbaar Ministerie, maar verder bij tijd en wijle
zeker ook de zittende magistratuur en het gevangeniswezen betrokken. Deze crisis had bepaald een
externe, maatschappelijke kant: de gebrekkige
afstemming van de repressieve, justitiele reacties op
`criminele' en andere gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving. Maar ze had tezelfdertijd
ook een interne openbaar-bestuurlijke kant: de ge1soleerde positie van Justitie, in het bijzonder het Ministerie van Justitie, zijn buitendiensten en het Openbaar
Ministerie ten overstaan van de politie, met name de
gemeentepolitie, het lokale bestuur en andere departementen: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken,
Sociale Zaken, enzovoort.
Een positie die ten dele zeker het gevolg was van
`tekorten' in de formele positionering van Justitie in
het globale staatsbestel maar die ten dele bepaald ook
voortvloeide uit `tekorten' in de geloofwaardigheid
van Justitie bij andere bestuurlijke instellingen en
diensten. Hoe dan ook, in elk geval een positie die
een adequate justitiele' aanpak van de bedoelde
maatschappelijke problemen ernstig bemoeilijkte.
En nu komt mijn redenering erop neer dat Samenleving en criminaliteit eigenlijk ook een poging is
geweest om deze moeilijkheid te overwinnen. Niet
zozeer natuurlijk door naar verhouding fors te investeren in de verschillende organen van de strafrechtspleging; dit was slechts een van de voorwaarden om
de poging te doen lukken. Maar wel door het Ministerie van Justitie niet alleen verantwoordelijk te
stellen voor de repressieve maar ook voor de preventieve criminaliteitsbestrijding. En voorts door het
Openbaar Ministerie niet alleen te bombarderen tot
de operationele spil waaromheen de hele strafrechtspleging moet draaien maar ook tot partner van
bestuur en politie in de preventieve criminaliteitsbestrijding. Want op grond van deze nieuwe taak- en
rolverdeling heeft Justitie haar isolement kunnen
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doorbreken en zich op alle niveaus en in alle sectoren
van het overheidsapparaat toegang verschaft. En dus
is inderdaad ook de vraag gewettigd in hoeverre door
deze manoeuvres de bestuurlijke legitimiteit van de
strafrechtspleging, van Justitie, is versterkt, of, dit kan
ook, in hoeverre zij verder is verzwakt omdat de
bedoelde operaties contraproduktief hebben gewerkt.
De strafrechtspleging tussen legitimiteit en

legitimering
Deze laatste, wellicht wat naargeestige opmerking,
brengt me tenslotte bij het derde thema van deze
voordracht: het maatschappelijk draagvlak van het
strafrecht, de strafrechtspleging, in de jaren negentig.
1k sluit namelijk inderdaad niet uit dat de poging die
de voorbije jaren is gedaan om de legitimiteit van de
strafrechtspleging, politiek en bestuurlijk, te
versterken, inderdaad het tegendeel heeft teweeggebracht. Dat met andere woorden de verwachtingen
die door deze poging zelf ten aanzien van de strafrechtspleging zijn opgewekt, in de ogen van de
doelgroepen niet, of toch niet voldoende, zijn beantwoord; dat de beloften die expliciet en impliciet zijn
gedaan in hun ogen onvoldoende zijn ingelost.
Waarom ik de kans dat zich een dergelijke ontwikkeling voordoet, niet gering schat - meer kan ik ook
niet - is natuurlijk niet alleen gebaseerd op de
herhaalde uitlatingen van bijvoorbeeld de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam waarin hij de strafrechtspleging zo ongeveer kenschetst als een doodlopende weg. Hoewel de draagwijdte van zulke recht
uit het hart van de praktijk komende kreten niet moet
worden onderschat, denk ik.
Maar er zijn twee andere, meer abstracte
argumenten waarop ik mijn kansberekening baseer.
Het eerste argument is dat de recente programma's
van de (meeste) politieke partijen en in hun verlengde
de verklaringen van de regering zelf - onbedoeld
neem ik aan - al aangeven dat Samenleving en criminaliteit ondanks
niet of toch niet voldoende
heeft geholpen. Waarom worden hierin anders zoveel
nieuwe inspanningen, nieuwe investeringen nodig
geacht, toegezegd. Overigens opnieuw zonder dat
wordt aangegeven welke effecten van dit verlengde
offensief op de objectieve en subjectieve problemen
in de sfeer van criminaliteit en criminaliteitsbe52
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heersing mogen worden verwacht. En dan vraag ik
me inderdaad, terecht denk ik, af of men door dit
herhaald opschroeven van de verwachtingen ten
opzichte van de strafrechtspleging in feite niet ook
bezig is legitimiteitsproblemen te creeren, juist ook in
de kring van degenen die duidelijk geloven in de
strafrechtspleging.
Het tweede, complementair aan het eerste,
argument is dat, naar mijn mening althans, in het
geplande beleid opnieuw de meeste troeven worden
gezet op justitiele en parajustitiele preventieve en
repressieve controlemaatregelen - men raadplege
voor de aardigheid maar eens de cataloog in het
CDA-programma - en dus weer wordt voorbijgegaan
aan de - ik geef het direct toe: lang niet altijd zo
duidelijke, zo kwantificeerbare - samenhang van de
hier bedoelde problemen met sociale, economische,
politieke en culturele ontwikkelingen, met name in de
grote steden. Maar ook ails die samenhang niet zo
duidelijk, dit neemt niet weg dat het volgens mij toch
tamelijk neef is om te veronderstellen dat een
verhoogde, versnelde werking van de strafrechtspleging de machtige werking van deze algemene
ontwikkelingen kan overvleugelen. De plannenmakers
zouden, denk ik, toch eens wat vaker uit hun ivoren
toren moeten klauteren en bijvoorbeeld eens intensief
gaan bekijken hoe ingewikkeld en duurzaam de
criminaliteitsproblematiek in oudere stadsbuurten is.
De implicatie van wat zoeven naar voren is
gebracht, is niet dat het draagvlak van het strafrecht
in de jaren negentig in een hellend vlak verkeert;
daarvoor is de ideele legitimiteit van de strafrechtspleging in ons land gewoon te omvangrijk en te
hecht. Wel ligt erin besloten dat het, ook in deze
jaren, geen erg stabiel vlak zal zijn. En verder dat, wie
het wil stabiliseren en wellicht zelfs wil vergroten, de
criminele politick voor deze jaren over een wat
andere boeg moet gooien.
Op de eerste plaats denk ik hierbij, met een
zinspeling op een bekend leerboek, aan matiging van
het strafrecht, in woord en daad. Hiermee bedoel ik
allereerst dat in de politick, in het beleid, minder
pretentieus met het strafrecht moet worden
omgesprongen: met open oog voor zijn beperkingen
en dysfuncties. Voorts wil ik hiermee zeggen dat de
hantering van strafrecht meer exclusief zou moeten
worden, dat wil zeggen meer zou moeten worden
beperkt tot die - vanzelfsprekend belangrijke Legitimiteit van de strafrechtspleging
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problemen of deelproblemen waarvan beheersing
zonder dwang en straf zowat uitgesloten is. Voor het
overige zou vooral langs andere, bestuurlijke wegen
naar oplossingen moeten worden gezocht. Mag ik een
actueel, sprekend voorbeeld hiervan geven? In
bepaalde kringen leeft sterk de gedachte dat de
illegale casino's en de daarbij behorende (georganiseerde) criminaliteit tangs strafrechtelijke weg de kop
in moeten worden gedrukt. In de Verenigde Staten,
uitgerekend in de staat Nevada, heb ik enkele
maanden geleden echter geleerd dat, als het legate
casinowezen hier te lande niet heel anders wordt
georganiseerd, een strafrechtelijke aanpak van het
illegale casinowezen niet zo zinvol is.
Op de tweede plaats denk ik bij een andere
criminele politiek aan een politiek waarin de idee dat
criminaliteit slechts de resultante is van kansen,
keuzes en controles wordt losgelaten, of althans in
een ruimer maatschappelijk kader wordt geplaatst.
Vanzelfsprekend, ik besef dat zulk een geestverruimende aanpak niet alleen populaire bezwaren in de
geitenwollensokkensfeer ontmoet maar ook niet rijmt
met de partijpolitieke ideologieen van het moment
omtrent de verhouding tussen samenleving, staat en
burger. Andere kanten van het verhaal zijn echter dat
een dergelijke benadering meer aansluit bij de
realiteit van de onderhavige problemen en zodoende
66k de geloofwaardigheid van de strafrechtpleging, in
de mate dat ze dan nog voor de beheersing van die
problemen,of onderdelen ervan wordt ingeschakeld,
ten goede kan komen, mogelijk zelfs bij mensen die
nooit fiducie in dit stelsel hebben gehad dan wel die
gaandeweg hebben verloren. Een belangrijk aanzet in
deze richting kan de groeiende samenwerking tussen
de algemene en de bijzondere politiediensten ter
beheersing van allerhande min of meer georganiseerde vormen van economisch wangedrag, milieucriminaliteit en dergelijke worden: in zulke samenwerking kan de repressieve justitie immers worden
vervlochten in het preventief bestuur. Een ander
hoopgevend teken zou zijn dat de plaatselijke
besturen worden verheven tot de spilfiguren in de
preventieve criminaliteitsbeheersing.
Tot besluit van deze lezing zou ik me haast willen
verontschuldigen voor alles wat ik naar voren heb
gebracht. Immers, de legitimiteit en de legitimering
van de strafrechtspleging zijn kwesties die in een paar
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kwartier niet kunnen worden afgehandeld. Daarenboven is het natuurlijk zo dat deze problemen niet de
enige zijn waarmee bij het voeren van beleid op het
vlak van het strafrecht en de strafrechtspleging
rekening moet worden gehouden. En tenslotte zijn
wetenschappers vanzelfsprekend geen mensen die om
bepaalde, duistere, redenen beter koffiedik kunnen
kijken dan andere stervelingen. Maar, zoals u heeft
gehoord, ik heb mijn gene overwonnen, heb me
vermand. Ik moest in dit culinaire feestpaleis toch
`alleen maar' een soort van tafelspeech houden?
's-Gravenhage, Ministerie van
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Strafrecht: al gauw te duur

dr. D.W. Steenhuis*

Bestuurlijk beleid en strairechtelijke handhaving

In het kader van de in 1984 door de Minister van
Verkeer en Waterstaat aangeboden beleidsnota
Informatie en Con trole in het stad- en
streekvervoer werd in 1985 een aantal maatregelen

voor het openbaar vervoer getroffen. Een daarvan,
welke mede werd genomen in het kader van het
preventiebeleid met betrekking tot de kleine criminaliteit, was het aanstellen, voor een periode van drie
jaar, van maximaal 1350 functionarissen voor
Veiligheid, Informatie en Controle (VIC's). In
Rotterdam waren, op 1 januari 1987, 186 VIC-controlebeambten werlczaam op bus en tram.'
In het kader van hun controlerende taak maken zij
proces-verbaal op tegen reizigers zonder geldig
plaatsbewijs. Ze hebben daartoe een beperkte opsporingsbevoegdheid gekregen. Overtreders van het
vervoersreglement hebben de mogelijkheid om strafvervolging terzake van hun delict te voorkomen door
contante betaling aan de VIC van f 26,50. Geschiedt
dit niet, dan wordt het proces-verbaal ingezonden
naar het O.M. dat nogmaals een transactie, thans ten
bedrage van 5 41,50 aanbiedt. Wordt ook deze niet
betaald, dan vindt normaal gesproken, strafvervolging
plaats en wordt de zaak aangebracht bij de kantonrechter.
Het Rotterdams parket en het Rotterdams kantongerecht zijn door de komst van de VIC's en hun
activiteiten in aanzienlijke problemen geraakt. Het
aantal verbalen dat de VIC's opmaken is dermate
omvangrijk en de betalingsbereidheid van de
* De auteur is sinds I januari Directeur van de CentraIe
Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justine, alsmede Advocaat-Generaal bij het
Gerechtshof te Leeuwarden.
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overtreders zodanig gering dat grote hoeveelheden
zaken bij de kantonrechter moeten worden aangebracht. Ter illustratie van de werkbelasting die de
activiteiten van de VIC's voor justitie opleveren het
volgende rekenvoorbeeld (exacte cijfers over het hele
hieronder te bespreken traject ontbreken namelijk
nog).
Stel dat een VIC gemiddeld drie overtredingen per
dag constateert. Dat is per VIC 15 per week ofte wel
circa 600 per jaar. Bij 186 VIC's zijn dat er derhalve
ruim 100.000 op jaarbasis. Uit gegevens van de
Rotterdamse Electrische Tram (RET) blijkt dat de
betalingsbereidheid in het openbaar vervoer buitengewoon klein. Slechts ± 6% van de overtreders
betaalt aan de VIC. Ook de daarna door het O.M.
aangeboden transactie wordt slecht betaald: nog eens
circa 4% gaat op dat schikkingsvoorstel in.
Dat betekent derhalve dat 90.000 zaken bij de
kantonrechter moeten worden aangebracht. Uit cijfers
van het Rotterdams parket blijkt dat betekening van
de dagvaarding in dit soort zaken een uiterst problematische aangelegenheid is. In slechts 17% van de •
gevallen lukt dat in de eerste betekeningsronde. Dat
wil zeggen dat in 83% van 90.000 zaken conform de
bepalingen van 588 e.v. Sv. gecontroleerd dient te
worden of het adres waarop men getracht heeft de
dagvaarding uit te reiken, wel het adres was waarop
verdachte op dat moment stond ingeschreven. Circa
75.000 verzoeken om adrescontrole gaan derhalve,
jaarlijks naar de afdeling Bevolking van de
Gemeente. In circa 50% van de gevallen blijkt het
adres goed te zijn, in de andere helft van de gevallen
is het onjuist. In het eerste geval kan een geldige
betekening alsnog via de griffier plaatsvinden; in het
tweede moet de hele betekeningsprocedure opnieuw
worden begonnen. Dat betreft dus ± 37.000 zaken.
Voor deze zaken zullen de betekeningsproblemen
zich, gezien de inmiddels verlopen tijd, zeker niet in
mindere mate voordoen dan bij de aanvankelijke
groep zaken, nog afgezien van het feit dat uit de
Rotterdamse praktijk blijkt dat veel zaken tegen
minderjarigen op dat moment al tegen verjaring (na
negen maanden) aanhangen.
Hoe dit zij, op kantongerechtszittingen in
Rotterdam prijken niet zelden 900 van dit soort zaken
per ochtend. Dat kan gemakkelijk omdat het verschijningspercentage minimaal is en de zaak tegen de
enkeling die komt gemakkelijk binnen de toegemeten
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tijd kan worden afgedaan. De rest wordt, als geldig is
betekend, bij verstek afgedaan en (meestal) tot f 50,boete veroordeeld.
Daarmee is de laatste horde van deze strafrechtelijke hindernisbaan echter nog geenszins genomen.
Er moet immers nog geexecuteerd worden en hoewel
men - anders dan bij misdrijven - het verstekvonnis
niet separaat betekent, maar dadelijk met de executie
begint, is duidelijk dat zich opnieuw talrijke
'problemen' kunnen voordoen. Veel verdachten
blijken inmiddels (opnieuw) verhuisd en/of
onvindbaar, anderen maken, geconfronteerd met hun
veroordeling, gebruik van hun mogelijkheden tot
verzet of cassatie. Wanneer een vonnis onherroepelijk
is, blijkt de parketpolitie nauwelijks in staat het
`dwangmidder van de vervangende hechtenis
daadwerkelijk inhoud te geven. Inmiddels is op het
Rotterdams parket in nauwe samenwerking met de
RET het nodige gedaan om de procedure te stroomlijnen. Dat heeft ook wel effect, met name op de
doorlooptijd van de zaken, maar een echte oplossing
voor het case-load probleem is het niet.
De geschetste casus is naar mijn mening een `fraai'
voorbeeld van onzorgvuldig gebruik van het strafrecht. Onzorgvuldig allereerst omdat er kennelijk
geen afstemming heeft plaatsgevonden tussen het
bestuurlijke en het strafrechtelijke beleid. Het Rotterdamse parket is min of meer onverwacht met een zeer
sterk toenemende stroom van zwartrijders geconfronteerd. Er was geen tijd om zich op de nieuwe situatie
voor te bereiden met de hierboven genoemde
gevolgen. Het noodzakelijke justitiele vervolg op de
bestuurlijke maatregel was derhalve allerminst
verzekerd en dit leidt uiteindelijk tot ongeloofwaardigheid van zowel het bestuurlijke als het justitiele
optreden.
Weliswaar worden in het eerder genoemde evaluatierapport over het optreden van de VIC's
aanzienlijke successen geclaimd waar het de reductie
van het zwartrijden betreft - in de metro in
Rotterdam zou het aantal clandestiene gebruikers met
een derde zijn afgenomen tot ca. 3%. 2 Dat klinkt
veelbelovend, maar gevreesd moet worden dat we
hier te maken hebben met een soort `schikreactie'
waar het de zwartrijders betreft. Soortgelijke reacties
hebben zich ook voorgedaan bij de invoering van de
bloedproef in 1975 en bij de invoering van de 120
km-grens op autosnelwegen. Publiciteit en zichtbare
58
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controle spelen bij het realiseren van zo'n effect een
belangrijke rol. Wanneer de (potentiele) daders
eenmaal doorkrijgen dat het opsporingsniveau in
werkelijkheid lager is dan ze dachten of na enige tijd
daalt, zoals in de genoemde voorbeelden, of zich
realiseren dat de justitiele follow-up weinig voorstelt,
zullen de initiele effecten geleidelijk verdwijnen.
Daardoor verliezen zowel bestuurlijk als strafrechtelijk optreden op termijn aan geloofwaardigheid en
dat is puur slecht. `Doordat vele normovertredingen
ongestraft blijven, wordt de effectiviteit van deze,
maar ook die van andere normen verminderd'. 3 Een
stap verdergaand zou men kunnen zeggen dat onzorgvuldig gebruik van het strafrecht ook plaatsvindt,
omdat dat strafrecht in dit soon situaties van massaal
voorkomende wetsovertredingen en een grotendeels
non-cooperatieve dadergroep ook bij een goede
coordinatie tussen bestuur en justitie niet in staat is
een vuist te maken. De waarborgen waarmee de strafprocedure - terecht - is omgeven en de wijze waarop
parket en griffie zijn georganiseerd, leiden er in zo'n
geval toe dat een serieuze handhaving van de betreffende bepaling illusoir wordt en het strafrechtelijk
optreden derhalve een farce.
Wanneer daders van strafbare feiten aan den lijve
onderyinden dat delicten zonder noemenswaardig
risico kunnen worden gepleegd, wordt de straf voor
hun een quantite negligable. Hetzelfde geldt voor
potentiele daders die horend of ziende dat daders niet
worden bestraft een kosten-batenanalyse bijstellen en,
op termijn, tot de dadergroep zullen toetreden.
Conformisten (law-abiding citizens) tenslotte zullen
zich gaan afvragen of het nog wel zinvol is om de
norm die ze geInternaliseerd hadden, overeind te
houden wanneer die onmiskenbaar door het niet
klikken van de stempelautomaat, voor het merendeel
van de medeburgers kennelijk niet meer geldt.
Schuyt spreekt in dit verband van een `cultuur van
calculerend individualisme'. `Deze individualistische
moraal wordt subtiel aangemoedigd door de staatsregelingen en door de ingewikkelde uitvoering ervan.
Zij is de motor achter veel economische criminaliteit
en veel milieucriminaliteit. Zij is echter ook de motor
achter de veel voorkomende criminaliteit'. 4 Alleen
een effectief en efficient opererend strafrecht is in
staat de calculatie zo te laten uitvallen dat van
normovertreding wordt afgezien. Kan het strafrecht,
om wat voor reden dan ook, niet aldus functioneren
Strafrecht: al gauw te duur
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dan doet het er naar mijn mening goed aan na te
gaan welke alternatieven voor een Ilassieke' strafrechtelijke aanpak beschikbaar zijn. Voor het
zwartrijden zal dat niet al te veel problemen
opleveren.
Helaas moet worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk optreden niet alleen in
de sfeer van de overtredingen ernstig onder druk
staat. Ook in de misdrijfsector zijn er de nodige
problemen, zij het dat ze daar veelal een andere
oorzaak hebben. Is het, in het RET-voorbeeld en ook
elders in de overtredingensfeer dikwijls de verwerkingscapaciteit van justitie die onder druk staat, bij
de misdrijven liggen de problemen meestal een fase
eerder, namelijk bij de politie. Die is in afnemende
mate in staat om de misdrijven die ter kennis komen
op te helderen zodat een strafrechtelijke interventie
van enige soort mogelijk wordt. Gemiddeld was in
1988 het ophelderingspercentage 23%; voor veel
voorkomende groepen delicten (diefstal en diefstal
door middel van braak) bedroeg het respectievelijk
9% en 13%.
Als een misdrijf wel wordt opgehelderd betekent dit
nog geenszins dat ook een serieuze interventie volgt.
Van alle door O.M. en rechter samen afgedane
misdrijfzaken in 1988 eindigde ongeveer 17% in een
kaal beleidssepot of in een technisch sepot wegens
onvoldoende bewijs. Uitgaande van de door het O.M.
afgedane zaken was dit gezamenlijke percentage zelfs
39%. In sommige arrondissementen kwam het ver
boven dit landelijke gemiddelde uit. In Amsterdam
eindigde 62% van de 0.M.-afdoeningen op deze wijze
en Arnhem was met 60% een `goedei tweede. In die
gevallen waarin wel een serieuze interventie tot stand
komt, kost zulks nogal wat tijd. Gemiddeld waren in
1988 circa 140 dagen nodig om 0.M.-transactie te
realiseren en de periode tussen binnenkomst van een
zaak op het parket en afdoening door de rechter
bedroeg in dit jaar gemiddeld 277 dagen.
Tenslotte zijn er ook bij de executie de nodige
problemen. Zogenaamde `zelfmelders' die niet
verschijnen, ontlopen de executie van hun straf
gedurende soms aanzienlijke tijd, de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is in diverse
arrondissementen nog steeds problematisch en het
indienen van een gratieverzoek schort de executie van
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rechtswege op (behalve als de veroordeelde al gedetineerd was).
Het strafrecht is derhalve - om met SEC te
spreken - op een voor iedereen zichtbare wijze - en
op een breed terrein van normschendingen (DWS)niet langer voldoende in staat op ernstige normschendingen te reageren met volwaardige strafrechtelijke
interventies. 5 Niet alleen is de kans op zo'n interventie bij een groot aantal typen delicten verwaarloosbaar klein geworden, ook de produktietijd is
onaanvaardbaar toegenomen. In het kader van dit
betoog is het niet nodig alle mogelijke oorzaken van
de thans ontstane situatie nog eens de revue te laten
passeren. Daarom zij onder andere verwezen naar de
analyse in SEC, de commentaren daarop, het recente
rapport van de WRR over rechtshandhaving en het al
genoemde artikel van Schuyt. Hier is het van belang
aandacht te besteden aan die oorzaken welke binnen
het strafrecht zelf en de toepassing daarvan zijn
gelegen. Dat zijn er mijns inziens vijf, die hieronder
achtereenvolgens de revue zullen passeren:
- een te ruim gebruik ervan door de wetgever als
instrument tot gedragsregulering;
- onvoldoende afstemming tussen bestuurlijk en
politieel/justitieel beleid in beide richtingen;
- een gering kosten/baten-bewustzijn bij de keuze uit
de verschillende typen interventies;
- te weinig keuzemogelijkheden voor de rechter bij
het afdoen van diverse typen normschendingen;
- een lacuneuze executie.
Het strafrecht als `ultimum remedium'
Het is evident dat het uitgangspunt van de straf als
'ultimum remedium' thans niet meer geldt. De
woorden van minister Modderman: `de staat behoort
dat onrecht te straffen dat niet door andere middelen
voldoende kan worden tegengegaan, de straf zij en
blijve ultimum remedium'' worden in de huidige
wetgeving met voeten getreden. Te pas en te onpas
wordt het strafrecht ingezet als instrument om
wetsovertredingen binnen de perken te houden.
'Criminal law', zegt Peters, 'is seen as only one of
several, legal and non-legal, formal and informal,
alternative forms of social control from among which
one has to chose in a rational way without being
hampered by moral considerations'. 7
Strafrecht: al gauw te duur
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Formeel wordt de `ultimum remedium gedachte'
nog wel aangehangen. In de Memorie van Toelichting
bij de justitiebegroting van 1981, worth tenminste
gesteld: 'Het is veeleer aldus dat er naast het strafrechtssysteem andere handhavingsstelsels bestaan,
zoals bestuursrechtelijke en civielrechtelijke. Het is
mede tangs deze wegen, dat langzamerhand de
gedachte vorm zal moeten krijgen dat op veel
gebieden het strafrecht, met de daaraan verbonden
beperkingen niet steeds het meest voor de hand
liggende instrument dient te zijn.''
Ondanks deze verbale relativering van het strafrecht als meest geschikt instrument om ongewenst
gedrag te kanaliseren, neemt de stroom van nieuwe
strafbepalingen gestaag toe. In 1988 vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het in
ieder geval noodzakelijk nog eens te onderstrepen dat
'de rol van de strafrechtelijke rechtshandhaving bij de
handhaving van normen die verband houden met de
intervenierende sociale staat een beperkte dient te
blijven'.9 Er lijkt derhalve de nodige ruimte aanwezig
te zijn om de rot van het strafrecht te evalueren en
eens systematisch na te gaan waar het gemist kan
worden en waar het, at dan niet onder bepaalde
condities een rot moet blijven spelen.
Dat zal geen eenvoudige operatie zijn, maar wel
een die, in het licht van de inleiding van deze
bijdrage, de moeite waard kan zijn. Niet eenvoudig,
omdat het streven naar decriminalisering van
strafbaar gesteld gedrag een groot aantal vragen
oproept, bijvoorbeeld die naar de rechtsbescherming
van de verdachte (in de gedecriminaliseerde situatie),
de belangen van het slachtoffer en mogelijke eigenrichting en dergelijke.'° Moeilijk ook, omdat het
buitengewoon lastig blijkt een duidelijk onderscheid
aan te brengen tussen (in principe) strafrechtelijk en
niet strafrechtelijk te handhaven `normen'. 11 Niettemin de moeite waard omdat het resultaat ervan de
wetgever nog eens extra zou kunnen inprenten dat
het strafrecht niet zijn laatste redmiddel moet zijn als
hij niets anders (meer) weet te bedenken.
Voor het economisch strafrecht heeft Wladimiroff
recentelijk in zijn oratie gepleit voor een aanzienlijke
reductie van het strafrechtelijk domein. 12 Nu weet ik
ook wet dat de werkelijke problematiek van de strafrechtelijke handhaving op het eerste gezicht niet is
gelegen op deze grensgebieden, hoewel het voorbeeld
van het zwartrijden laat zien dat de feitelijke
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handhaving het systeem behoorlijk kan ontwrichten.
Toch is ook hier de geloofwaardigheid van het strafrecht ernstig in het geding, omdat een gebrekkige
handhaving hier uitstraalt naar andere terreinen van
justitiele zorg en het juist in deze sector volstrekt
illusoir is ervan uit te gaan dat het creeren van een
strafbare gedraging als zodanig voldoende is om het
gedrag in kwestie binnen de perken te houden.
Daadwerkelijke handhaving is gewenst (120 km)."
Vindt die, om wat voor reden dan ook niet plaats,
dan wordt daardoor alleen al de ongeloofwaardigheid
van het strafrechtelijk bedrijf (SRB) vergroot. De
WRR formuleert het aldus:
een oogpunt van
rechtshandhaving is het echter de kernvraag of een
overheid die op zeer veel terreinen een zeer actief
beleid wil voeren, naar rechtstatelijke maatstaven
gemeten niet een opportunistisch of een onberekenbare overheid wordt. En of die overheid niet
steeds meer de op zichzelf legitieme aanspraak op
loyaliteit van de burger tegenover de wet verliest. Een
apart probleem hierbij is dat een repressieve justitiele
rechtshandhaving bij een 'slordig, onberekenbaar of
ondoorzichtie openbaar bestuur steeds meer op
zichzelf komt te staan en steeds moeilijker te rechtvaardigen blijkt. De dilemma's die dan rijzen zijn
pittig.'
Tenslotte lijkt de exercitie van belang om zeker te
stellen dat ook alle niet juridische mogelijkheden om
het gedrag te kanaliseren in de beschouwing zijn
betrokken, zodat niet wordt gecriminaliseerd wat
technisch eenvoudig te voorkomen is.
1k wil op de `onderwerpen' van deze decriminaliseringsoefening niet vooruitlopen en uiteraard nog
minder op het resultaat ervan. Misschien dat een
beperkt aantal suggesties niettemin gepermitteerd is:
zwartrijden in het openbaar vervoer, strafbaarstelling
overtredingen APK (ook in het licht van recente
onderzoeksresultaten terzake), art. 30 WAM (onverzekerd rijden), niet-betaling kijk- en luistergeld en
(wellicht wat meer controversieel), art. 30 WVVV
(doorrijden na ongeval) in gevallen met geringe
materiele schade.
Het strafrecht in zijn bestuurlijke omgeving

uitkomst
Zoals gezegd zal zelfs de meest
van deze exercitie weinig soelaas bieden voor de
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gewone criminaliteit. De normen die daaraan ten
grondslag liggen zijn van dien aard dat ze zich
bezwaarlijk voor decriminalisering lenen. Dat
niettemin ook hier de nodige verschuivingen optreden
blijkt uit een recent onderzoek in Den Haag waarin
60% van de geenqueteerden te kennen gaf zich niet of
nauwelijks te bekommeren om de (mogelijk)
criminele herkomst van gekochte goederen." Zo'n
verschuiving blijkt uiteraard tevens uit het grote
aantal mensen dat onder omstandigheden bereid is
een eenvoudige diefstal te plegen. Toch is een
discussie over decriminalisering van heling en diefstal
mijns inziens thans (nog) niet aan de orde en dat
geldt a fortiori voor andere delicten uit het Wetboek
van Strafrecht, waarvan het goed is nog eens op te
merken dat ze verantwoordelijk zijn voor ruim 90%
van de door de politie geregistreerde misdrijf-criminaliteit. Er zal derhalve, ongeacht de uitslag van de
decriminaliseringsdiscussie, een zeer omvangrijk
pakket aan normschendingen overblijven die tot het
strafrechtelijk domein behoren.
Zuinig zijn met strafrecht betekent in deze context
het gebruik van de strafrechtelijke middelen op die
plaatsen waar ze het meest effect opleveren. Daarbij
gaat het niet alleen om effect op de dader, maar
dienen ook andere `klantgroepen' in de beschouwing
te worden betrokken. Waar dat effect optimaal is, valt
buitengewoon moeilijk uit te maken, omdat er,
ondanks alle onderzoek dat reeds gedaan is, nog vrij
weinig met zekerheid bekend is over de relatie tussen
de aard en omvang van strafrechtelijke interventies en
het vOorkomen van diverse typen normschendingen.”
Wel wordt er tegenwoordig vrij algemeen van uit
gegaan dat het strafrecht het vooral dan moeilijk
heeft om tegen - in ieder geval massaal gepleegde normschendingen op te treden wanneer het als enige
interventiesysteem moet opereren. Wanneer burgers,
bestuur en samenleving grote complexen van
normschendingen ongemoeid laten of, ongewild, zelfs
stimuleren, ligt het weinig voor de hand ervan uit te
gaan dat het strafrecht in in eentje in staat is het tij
te keren. Vandaar dat in Samenleving en criminaliteit
wordt gesteld 'De organen van strafrechtspleging
moeten op het gebied van de kleine criminaliteit afgezien van bovengenoemde flagrante gevallen hun middelen vooral inzetten als sluitstuk van een
preventiebeleid van burger en bestuur. Dit betekent in
concreto dat de inspanningen van politie en justitie
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op dit gebied steeds een aanvullend karakter moeten
dragen. Bijzondere inspanningen van politie en
justitie dienen afhankelijk te worden gesteld van de
aard en omvang van de maatregelen die door de
burger, het bestuur en relevante maatschappelijke
organisaties zijn genomen. Wanneer die maatregelen
achterwege blijven, elkaar tegenwerken enzovoort, is
het voor politie en justitie weinig doelmatig haar
schaarse middelen op het desbetreffende terrein in te
zetten. Het is zinvoller deze aan te wenden op
gebieden waar gunstiger condities voor effectief strafrechtelijk optreden aanwezig zijn." 6
Dat is mooi, maar ook makkelijk gezegd. Want
zelfs wanneer genoemde betrokkenen opeens massaal
hun plicht zouden doen, dan zou daarmee het keuzevraagstuk van het strafrechtelijk bedrijf geenszins zijn
opgelost. De omvang van de criminaliteit is geleidelijk aan zodanig geworden dat ook bij massale
interventies in het strafrechtelijk voorterrein de vraag
naar strafrechtelijke interventies het aanbod daarvan
ruimschoots zal overtreffen. Er zijn daarom aanvullende criteria nodig op grond waarvan een keuze met
betrekking tot de inzet van dat instrument kan
worden gemaakt.
In het jaarverslag van de Procureurs-Generaal over
1981 is daartoe een poging gedaan waar het de
vervolging van misdrijven betreft. In een eerdere fase
van de strafrechtelijke keten, de opsporing, is die
keuze, zeker kwantitatief beschouwd, minstens even
relevant. Welke aangifte wordt wel serieus onderzocht
en welke niet en op welke delicten concentreren we
de controle-activiteiten, zijn bier de vragen waarmee
de opsporingsautoriteiten worden geconfronteerd.
Inmiddels lijken drie - alweer negatief geformuleerde - uitgangspunten hier de nodige sturing te
kunnen opleveren. In de eerste plaats dient de keuze
niet alleen te worden gemaakt vanuit het perspectief
van de concrete normschending en de schender van
die norm. Hoezeer het in ieder individueel geval ook
gerechtvaardigd moge lijken te kiezen voor opsporing
van de inbraak ten koste van de (eenvoudige) diefstal,
op ge'integreerd niveau leidt dit tot de facto decriminalisering van die diefstal. Met fietsendiefstal zijn we
in deze richting inmiddels een eindweegs gevorderd
en het perspectief is niet bepaald wenkend.
De dader is niet de enige - en misschien wel niet de
belangrijkste Ilane van het strafrechtelijk bedrijf.
Zeker, in een tijd waarin de interventieratio (het
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aantal interventies ten opzichte het aantal normschendingen) voor veel misdrijven onder de 10% is gedaald,
zal daarom apart aandacht moeten worden besteed
aan de andere klantgroepen, te weten potentiele
daders, conformisten en last but not least slachtoffers."
Daarbij - en dat is een tweede uitgangspunt - moet
het ervoor worden gehouden dat van een effectief
strafrechtelijk optreden pas dan sprake kan zijn als
een bepaald minimum interventieniveau kan worden
gerealiseerd. Onderzoeksresultaten suggereren de
noodzaak van zo'n niveau van handhaving als
drempel voor effectiviteit.' 8 19 Wanneer dat minimum
niet wordt gehaald, heeft het onder dat niveau weinig
zin naar een optimum te werken. Integendeel, uit het
oogpunt van een goede benutting van schaarse
capaciteit lijkt het eerder gewenst de activiteiten tot
het nog net acceptabele niveau terug te brengen en de
capaciteit in te zetten bij andere delicten waar het
bereiken van het gewenste minimumniveau wel
haalbaar lijkt. Bij dit alles lijkt (het gebrek aan) publiciteit over het optreden een belangrijke rol te spelen,
zoals onder andere blijkt uit de onderzoeken die
werden gedaan met betrekking tot de uitvoering van
de bloedproef (in 1975) en recent rond de evaluatie
van de 120 km-maatregel.
Een derde uitgangspunt tenslotte is het al in SEC
genoemde consistentiebeginsel. Het heeft immers
weinig zin capaciteitsbeslag in een eerdere fase in het
systeem als het ware ongedaan te maken door in een
volgende fase de interventie niet door te zetten. In
SEC wordt de aandacht in casu vooral gericht op de
(kale, onvoorwaardelijke) beleidssepots. Thans lijkt
het de moeite waard ook de technische sepots - 14%
van alle afgedane zaken en bijna een derde van de
0.M.-afdoeningen - eens aan een nadere analyse te
on derwerpen.
Kosteneffectiviteit van de interventies
Ook een beter gestuurd, selectief opsporingsbeleid
zal leiden tot een zodanige invoer van strafzaken bij
het 0.M., dat vervolging slechts in een deel van de
gevallen een rale optie is, gegeven de beschikbare
capaciteit van de rechter. De doorlooptijden van
rechterlijke interventies (gemiddeld 277 dagen) zijn
nu al van dien aard dat een verdere belasting van de
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rechter, zonder ingrijpende veranderingen in organisatie van de afdoening of een sterke uitbreiding van
het justitieel apparaat, de situatie alleen maar zal
verergeren. Ervan uitgaande dat het 0.M., door een
adequate sturing van de invoer van het SRB, op zijn
bord krijgt wat het meent daar te horen, is de
volgende stap in de keten de wijze waarop de zaak
moet worden afgedaan. Gegeven hetgeen inmiddels
over de sepots is opgemerkt, gaat het dan vooral om
de keuze tussen vervolgen of transigeren.
Dit laatste alternatief, de transactie, wordt, sinds de
introductie ervan in 1983, in (langzaam) toenemende
mate gebruikt. Het O.M. zal ook, als gezegd, wet
moeten. De rechter kan het eenvoudig niet aan. Bij de
toepassing van de transactie vallen twee dingen op.
In de eerste plaats de verschillende mate waarin er, in
de verschillende arrondissementen, gebruik van wordt
gemaakt. In 1988 liepen de percentages - als totaal
van de afgedane zaken door rechter en O.M. - uiteen
van 8% in Amsterdam tot 23% in Alkmaar. Daarvan
zijn allerlei oorzaken aan te geven die hier thans
minder relevant zijn. Het verschil illustreert evenwel
tevens, dat van de transactie als alternatieve interventie, nog weinig bewust wordt omgegaan.
Natuurlijk, de criminaliteit in Amsterdam leent zich
wellicht minder voor transacties dan die in Alkmaar,
maar zou dat ook gelden voor die in Arnhem, met
eveneens een transactiepercentage van acht?
Daarmee kom ik op een tweede opvallend
fenomeen bij de toepassing van de transactie,
namelijk het ontbreken van kostenoverwegingen bij
de keuze voor dit type interventie. Transactiecriteria
worden geformuleerd op grond van delictinhoudelijke
overwegingen. Bij dronken rijden is de regel dat
boven de 1,3% niet meer wordt getransigeerd
ingegeven door de gedachte dat bij een dergelijk
promillage een mogelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid in de beschouwingen behoort te
worden betrokken en er derhalve vervolgd moet
worden. Dat het overgrote deel van de aldus
vei-volgde zaken bij de politierechter even standaardmatig wordt afgedaan als bij een 0.M.-transactie het
geval zou zijn geweest en bovendien nog een relatief
groot aantal, zeer kostbare appels uitlokt, lijkt
nauwelijks een rot te spelen. Nu wil ik niet beweren
dat de keuze: vervolgen of transigeren uitsluitend
door financiele overwegingen behoort te worden
bepaald. Het geheel veronachtzamen van die overweStrafrecht: al gauw te duur
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gingen lijkt me echter evenmin gewenst. Ook hier
gaat het weer om het vinden van een zeker evenwicht
tussen de belangen van de verdachten - die volgens
sommigen door een transactie zouden kunnen
worden geschaad - en de belangen van de andere
klanten van het SRB.
Stel dat met dezelfde capaciteit van dat systeem,
laten we zeggen vijf maal zoveel transacties als
`vervolgingen' hiervan worden geproduceerd en stel
dat het betalingspercentage van die aangeboden
transacties niet al te laag is; stel tevens dat het
maatschappelijk effect van de beide typen interventies niet verschilt, dan verspeelt het O.M. door
toch te vervolgen de mogelijkheid om met die
schaarse verwerkingscapaciteit een vijf maal zo groot
maatschappelijk effect (criminaliteitsbestrijding) te
realiseren. Is dat een optimale benutting van schaarse
middelen? Nee, zullen sommigen zeggen, maar daar
gaat het ook niet om. Het gaat erom dat de verdachte
'tot zijn recht komt' en bij een transactie is daarvan
niet of veel minder sprake dan bij een volwaardige
strafprocedure. En als die verdachte dan in overgrote
getale de transactie betaalt? Niets mee te maken
zeggen zij, het betrof geen reele keuze. Klinkt dat niet
wat bevoogdend en gaat zo'n opvatting niet opnieuw
voorbij aan het feit dat de dader/verdachte niet de
enige belanghebbende is bij een goede rechtshandhaving.
Naar mijn mening behoren kosten/baten overwegingen wet degelijk een rot te spelen bij de beantwoording van de vraag hoe de schaarse middelen zo
goed mogelijk in te zetten. Wat een mogelijk ruimere
toepassing van de transactie in dit verband betreft,
zou begonnen kunnen worden met een grondige
analyse van die zaken die uitsluitend met een
geldboete zijn gedindigd? In 1988 waren dat er ruim
30.000. Op welke delicten hebben ze betrekking, ging
het om first-offenders of recidivisten, hoe zag het
strafrechtelijk verleden eruit enzovoort? Antwoord op
deze vragen zou criteria kunnen opleveren die steun
opleveren voor de beslissing om in casu te vervolgen.
Waarschijnlijker lijkt mij evenwel dat zo'n analyse
weinig systematische aanknopingspunten op zou
leveren voor die keus en bij gebreke daarvan zouden
kostenfactoren in ieder geval nadere overweging
verdienen. Echter ook indien wet duidelijk criteria
aanwijsbaar blijken te zijn voor het vervolgen van
deze zaken zouden deze (criteria) geconfronteerd
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moeten worden met het kosten/baten aspect.
De rechter zou, bij een ruimere toepassing van de
transactie, meer ruimte kunnen krijgen om in die
zaken waarin dat echt gewenst is, het door velen over
de hele linie bepleite maatwerk te leveren. 2° Daar
staat uiteraard tegenover dat er mijns inziens wel
grenzen zijn aan een ontwikkeling waarbij de transactie geleidelijk aan de strafprocedure gaat
verdringen als de meest frequent voorkomende vorm
van strafrechtelijke interventie. Waar die grens kwantitatief - gezien precies ligt durf ik thans niet te
zeggen. Mijn voorlopig oordeel is evenwel dat een
verhouding 25% rechter - 75% O.M. het uiterste is dat
haalbaar en acceptabel is.
Een alternatieve strafprocedure
In die zaken, waarbij dat echt gewenst is ... Dat is
natuurlijk een uitspraak die voor velerlei uitleg
vatbaar is en waarover de meningen nu juist zo
uiteenlopen. Sommigen betogen daarbij dat de
wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering welke
ten dele reeds zijn ingevoerd (bezwaarschriftenprocedure) en ten dele nog op stapel staan, ieder op
zichzelf beschouwd wellicht niet eens zo bezwaarlijk
zijn, maar in onderlinge samenhang een forse aanslag
vormen op de positie van de verdachte in het strafproces. 21 Deze ontwikkeling - waarvan het einde zoek
is - staat in hun ogen bovendien niet op zichzelf,
maar is ook terug te vinden in bepalingen van materieelrechtelijke aard (bijvoorbeeld de identificatieplicht) en van verdragsverplichtingen (Schengen) die
worden overwogen. Anderen zijn daarentegen van
mening dat de positie van de verdachte geleidelijk
aan te zwaar is aangezet of dat allerlei beginselen die
in het opsporingszaak van belang zijn, ten onrechte
een plaats hebben gekregen in het strafproces.
Te constateren valt in ieder geval dat op een aantal
punten de bescherming van de verdachte wordt
heroverwogen en dat in het kader van de Wet Mulder
daarbij zelfs tamelijk fundamentele ingrepen in de
bestaande strafprocedure worden toegepast. Mij gaat
dit alles echter nog niet ver genoeg. Naar mijn
mening is er thans niet alleen behoefte aan, maar ook
ruimte voor een meer fundamentele heroverweging
van de strafprocessuele voorschriften bij de behandeling van bepaalde soorten zaken, zowel in de
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overtredingen- als in de misdrijfsector.
Zo'n heroverweging dient niet te zijn uitgegeven
door de toevallige capaciteitsnood die op bepaalde
terreinen (verkeersovertredingen) bestaat of wordt
verwacht, doch vanuit het meer principiele
uitgangspunt van de proportionaliteit, een
uitgangspunt eigen aan het strafrecht. Dat beginsel is,
zoals mijn voorbeeld aan het begin van dit betoog
illustreert, geleidelijk aan uit het oog verloren.
Waarom, zo vraag ik mij bijvoorbeeld af, moeten
dezelfde strikte betekeningsvoorschriften van art. 588
e.v. Sr. worden toegepast gelijkelijk bij zaken waarbij
voor de verdachte zeer grote belangen op het spel
staan en bij eenvoudige overtredingen, waar het
ergste dat de verdachte kan overkomen een geldboete
van zekere hoogte is. Als we niet willen — wat ik kan
billijken — dat in het eerste soon zaken de verdachte
eenvoudig wordt gehouden aan het adres dat hij aan
de politie opgeeft waarom zou dat uitgangspunt dan
onverkort moeten gelden voor die tweede categoric?
Waarom zouden bewijsregels die tot stand zijn
gekomen in een tijd waarin men vrijwel uitsluitend te
maken had met de criminaliteit nit het Wetboek van
Strafrecht klakkeloos moeten worden toegepast op
alle delicten die pas later tot het strafrechtelijk
domein zijn gaan behoren. En waarom zouden de
appelmogelijkheden welke iemand ten dienste staan,
die wegens een ernstig misdrijf is veroordeeld,
onverkort beschikbaar moeten zijn voor degene die
wegens een aanzienlijk geringer vergrijp (met een
aanzienlijke geringere straf) met het strafrecht te
maken krijgt?
lk wil daarom pleiten voor een systematische
analyse van de mogelijkheden om meet differentiatie
aan te brengen in de strafprocessuele behandeling
van zowel overtredingen als misdrijven, een differentiatie die ook in andere interventiesystemen zoals het
administratieve recht bestaat. Een dergelijke aanpak
kost tijd, veel tijd maar is mijns inziens op termijn te
verkiezen boven een benadering waarbij door ad hoc
aanpassingen geleidelijk aan op het stuk van het
formele strafrecht een even verwarrende en onoverzichtelijke situatie ontstaat als bij het materiele thans
reeds het geval is. Een gedegen onderzoek te
verrichten binnen (een van) de juridische faculteiten
zou aan zo'n analyse ten grondslag kunnen liggen.
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Een meer effectieve executie
Een belangrijk deel van de kosten van het strafrechtelijk optreden, wordt gemaakt in de executiefase.
Daarbij doe ik weer niet in de eerste plaats op de
financiele kosten die de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf met zich mee brengt. Die kosten zijn
evident en hangen samen met de wijze waarop wij in
onze samenleving de detentie willen inrichten.
Uitgangspunten van humaniteit spelen daarbij een
grote rol en dat hoort ook zo in een rechtsstaat.
Nee, ik heb veeleer de kosten op het oog die een
lacuneuze en trage executie van zowel vrijheids- als
.vermogensstraffen opleveren voor de geloofwaardigheid van de strafrechtspleging. Wachtlijsten voor
de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, een slechte
organisatie van de incasso van boetes en de onmogelijkheid om de vervangende hechtenis te executeren
zijn evenzovele obstakels voor een, in de ogen van de
gewone burger, geloofwaardig en betrouwbaar SRB.
Het lijkt erop dat de situatie terzake in ons land
slechter is dan in veel landen in onze directe
omgeving. Het lijkt de moeite waard om - alvorens
met uitgebreide voorstellen tot verbetering te komen de situatie daar eens grondig maar snel te onderzoeken om aldus ook inzicht te krijgen in mogelijke
oorzaken die tot de thans bestaande toestand in ons
land hebben geleid.

Slo t
Hiervoor is een groot aantal suggesties gedaan voor
een zuiniger gebruik van het strafrecht. Het gebrek
aan zuinigheid dat werd geconstateerd heeft twee
aspecten. Allereerst een niet optimale benutting van per definitie - schaarse middelen. Vervolgens, en
minstens zo belangrijk, verlies aan geloofwaardigheid
van het SRI. De meeste maatregelen die zijn gesuggereerd om in de bestaande situatie verbetering te
brengen dragen een subsidiair karakter dat wil zeggen
dat allereerst moet worden getracht de strafrechtelijke
keten te ontlasten door het strafrechtelijk domein de
jure te beperken; dat vervolgens in de strafrechtelijke
keten de middelen selectief en goed bestuurd, moeten
worden aangewend totdat - tenslotte - de interventie
door een effectieve executie daadwerkelijk gestalte
krijgt.
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De voorgestelde maatregelen hangen naar mijn
mening samen in die zin dat ze allemaal uitgaan van
de hoofdidee dat de verdachte weliswaar de centrale
figuur is in het proces waarin interventies tot stand
komen (het strafproces daaronder begrepen) maar
daarmee nog niet ook in het strafrecht als geheel, die
plaats inneemt. Die komt daar toe aan de law
abiding citizen', de conformist, de partner van de
overheid bij de sluiting van het `Contrat Social' ter
bescherming van wiens belangen het strafrecht een
instrument is.
Samenhang is er voorts ten aanzien van het
uitgangspunt dat juist in relatie tot die `gewone'
burger de juridische kwaliteit van de interventie niet
het enige is dat telt. Ook `maatschappelijke' kwaliteit,
effectiviteit is een belangrijk aspect van de interventie
hetgeen tot uitdrukking komt in een optimale mix van
zekerheid, snelheid en strengheid (de trias van
Bentham). Juridische kwaliteit en maatschappelijke
kwaliteit moeten in evenwicht zijn. Sommigen zullen
uit het voorgaande ongetwijfeld concluderen dat het
een volgende stap is op de weg van een functionele,
instrumentalistische toepassing van het strafrecht.
Daarom nog even dit.
L. De behoefte aan strafrecht komt voort uit de
behoefte om gedrag van mensen te reguleren. De
primaire functie van het strafrecht is `sociale
controle'. 22 Of, om het met Beccaria te zeggen, 'De
burgers hebben dat (overeenkomsten afsluiten met de
souverein, DWS) gedaan, omdat ze overtuigd waren,
dat die banden noodzakelijk zijn om mogelijk .
asociale invloeden van de particuliere belangen in de
maatschappij af te remmen en in toom te houden.
Daar ligt de tastbare en werkelijke bestaansreden van
elke wet.' 23 Doel van de straf is het nut dat de
maatschappij hieruit trekt en niet de vergelding
wegens de intrinsieke slechtheid van de schuldige. 24
Dat is de ene kant. De andere is dat 'het menselijk
individu, ook als verdachte, niet onbegrensd toegankelijk is, tot in de meeste uithoeken en tot in alle
intimiteit van zijn sociale en fysieke bestaan, voor
informatie verzameling, waarheidsvinding en
ingrijpen door de overheid.' 25 Die beide uitgangspunten spelen een rol bij de toepassing van het strafrecht, daar is geen twijfel over. Waar het anno 1990
om gaat is of deze beide aspecten van strafrechtelijke
handhaving wel gelijkelijk in het oog worden
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gehouden. Velen menen daarbij dat het evenwicht
verstoord is, of dreigt te worden, ten koste van de
burger als object van strafrechtelijk optreden. 26
Sommigen waaronder ikzelf, menen dat het
omgekeerde het geval is en dat het strafrecht de
burgers als object heden ten dage aanzienlijk meer te
bieden heeft dan de burger als contractpartner van de
overheid in de zin zoals door Beccaria (en Rousseau)
bedoeld. De burger komt er, als slachtoffer en als
law-abiding citizen maar bekaaid af. 27
2. Ik behoor niet tot degenen die menen dat de
belangen van de burger als contractpartner en die van
de burger als object van rechtsverwerkelijking zich tot
elkaar verhouden als communicerende vaten. In dat
opzicht deel ik derhalve niet de mening van de vorige
Minister van Justitie, zoals verwoord in een rede bij
de opening van het nieuwe parket in'Assen.
Aantasting van de rechtsbescherming van de burger
als object van strafrechtelijk optreden is een volstrekt
ontoereikend middel om de problemen van de burger
als contractpartner op te lossen.
Ik vermag ook niet in te zien hoe beperking van het
strafrechtelijk domein, een selectiever en beter
gestuurd optreden van politie en justitie en een
reductie van de - vermijdbare - wachttijd bij de
produktie van interventies zou kunnen interfereren
met de rechtsbelangen van de verdachte. Natuurlijk
zijn lage ophelderingspercentages en onafgemaakte
interventies in zijn voordeel en dat zal in veel
gevallen ook gelden voor een trage afdoening, maar
dat zijn geen belangen die welke bescherming dan
ook maar verdienen. Integendeel, iedere continuering
van de slechte situatie op dit punt tast de belangen
Van de burger als contractpartner aan. Een groot deel
van de door mij nog eens bepleite maatregelen tast
derhalve de gerechtvaardigde belangen van de
verdachte niet aan, terwiji ze die van de
conformist/slachtoffer dienen.
Dat neemt niet weg dat de thans geldende rechtsbescherming niet voor discussie vatbaar zou zijn.
Aantasting van die rechtsbescherming zou zich vooral
kunnen voordoen in het vervolgingstraject. Meer
transacties en een grotere differentiatie in strafprocessuele voorschriften zouden een verzwakking van de
positie van de verdachte ten opzichte van de huidige
situatie kunnen opleveren. Die positie behoort echter
niet sacrosanct te zijn. Het materiele en het formele
Strafrecht: al gauw te duur

73

strafrecht maken een continue ontwikkeling door en
zoals het geen kwaad kan van tijd tot tijd op materieelrechtelijk terrein de balans eens op te maken, zo
geldt dat ook voor het formele strafrecht.
Er dient evenwicht te zijn tussen de mogelijkheden
die de overheid heeft om zijn burgers te dwingen tot
het dulden van bepaalde ingrepen en de bescherming
van de burgers (als object) voor die ingrepen.
Naarmate de overheid meer mag, verdient de burger
meer bescherming. Van dit principe - het proportionaliteitsbeginsel - is het hele strafrecht doortrokken
en het lijkt nuttig aan de hand ervan de door mij
bepleite heroverweging te verrichten.
Wat de executie tenslotte betreft het volgende. Mijn
leermeester Van Veen placht te zeggen: de voorwaardelijke straf bestaat bij de gratie van het feit dat ze
regelmatig ten uitvoer wordt gelegd. Geldt zulks niet
a priori voor de onvoorwaardelijke? Rechtsbescherming is een groot goed, maar rechtsbescherming
tot elke prijs, met name die van een ongeloofwaardige
strafrechtspleging, is ongewenst. Dan wordt het strafrecht pas echt te duur.
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Intermezzo

Nico Scheepmaker"

Ik beschouw mijzelf als een law-abiding citizen'. lk
heb bijvoorbeeld, hoewel woonachtig in Nederland
en niet in Monaco, nog nooit om een uitbetaling voor
het een of andere stuk of voordracht gevraagd buiten
de belastingen om. Ook nu niet. Toch is dat blijkbaar
niet de gewoonste zaak van de wereld. Een paar
maanden geleden mocht ik met een inleiding een
congres inzegenen van een overheidsinstelling. Ik
noem geen namen, ik beschrijf geen gezichten, ik geef
geen signalement, want u weet: de pers is geen
verlengstuk van de justitie, maar toen ik mijn
honorarium na afloop cash kreeg uitgereikt werd mij
een briefje voorgelegd ter ondertekening met de
verontschuldiging: 'We moeten het, als overheidsinstelling, wel aan de belastingen opgeven.' Uiteraard!
Ikzelf ben geen overheidsinstelling, en toch moet
ook ik alles aan de belastingen opgeven, — zij zijn het
Nieuwsgierigste Aagje van Nederland. Ik vind dat
normaal, al bedenk ik bij iedere som gelds die ik
verdien dat ik er de helft van moet aftrekken. Maar ik
realiseer mij ook dat het geen weggegooid geld is,
althans niet in overdrachtelijke zin. Want ik bevestig
ermee mijn recht om te wonen, te leven en te werken
in een van de acceptabelste landen ter wereld, qua
levenspeil, qua vrijheid, qua cultureel niveau en qua
redelijkheid. lk kan dan ook weinig meer dan diepe
verachting opbrengen voor de rijkeren onder ons, de
multinationals, de tycoons, die enerzijds wel profiteren van het Nederlandse leeflclimaat, maar anderzijds het financiele klimaat ontvluchten via Zwitserse
bankrekeningen, Curacao-constructies en dergelijke,
waarmee zij zich in het gezelschap begeven van het
soon lieden waarmee zij voor geen goud ter wereld
het glas zouden willen heffen op hun jubileumreceptie.
* De auteur is publicist.
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Deze meer algemene inleiding had ik even nodig
om het onderwerp van mijn lezing: normvervaging,
een passend decor te kunnen geven. Om te beginnen
wit ik opbiechten dat ik ooit, een jaar of vijftien
geleden, een honorarium van enkele honderden
guldens heb geaccepteerd dat niet aan de belastingen
zou worden opgegeven. Het werd mij, met die
mededeling, overhandigd door een mooie secretaresse, en ik had niet de moed haar vriendelijke geste
te bruskeren door er op te staan dat zij het wet zou
opgeven aan de belastingen. Dat leek zo drammerig
en ondankbaar en puriteins. Maar ik heb daar nog
altijd spijt van, omdat ik nu wet kan zeggen dat ik
nog nooit, nooit en te nimmer een sigaret heb gerookt
(of jets anders dat daar op lijkt), maar toch altijd dat
ene moment van zwakte in mijn zij voel prikken als ik
zeg dat ik `nooie jets buiten de belastingen om doe.
En die ene keer dan? Tja, toch jammer...
En ten tweede wit ik u opbiechten dat ik niet met
een grote regelmaat, maar toch met een zekere
regelmaat, in aanraking kom met justitie. En altijd, en
uitsluitend, als verkeersdeelnemer. Of beter gezegd:
als automobilist. Ook de meest ordentelijke burger,
die er niet over zou peinzen_enigerlei overtreding
tegen de belastingwetgeving te begaan, of burengerucht te veroorzaken, of iemand lichamelijk of
geestelijk letsel.toe te brengen, of centen uit de kas
van de vereniging te ontvreemden, of liederlijke taal
uit te slaan, of een pornoboekje mee te smokkelen
door het electronische verklikkerspoortje van de
tijdschriftenhandel met de smoes dat iemand het hem
in de handen had gedrukt en hij gemeend had dat het
om een practical joke ging... ik herhaal: ook de meest
ordentelijke burger komt zo nu en dan in aanraking
met justitie omdat hij te hard heeft gereden, of
verkeerd geparkeerd heeft gestaan.
Geheel schuldvrij ontslapen op 75-jarige leeftijd is
er vandaag de dag niet meer bij, dankzij de
automobiel. Onze voorouders, die nog geen weet
hadden van de auto, konden nog met onbezwaard
gemoed de ogen sluiten, na een vlekkeloos geleid
leven waaraan justitie op geen enkele manier te pas
was gekomen, maar vandaag de dag is dat nagenoeg
onmogelijk. Ik zal u niet vragen uw vinger op te
steken als u nog nooit van uw leven een bekeuring
hebt gekregen, want niemand wit zich binnen een
gemeenschap in een zo extreem kleine minderheid
geplaatst zien, maar u beseft ook zo wet dat slechts
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weinigen onder u tot die heilige minderheid zouden
behoren. Ik heb mij bijvoorbeeld wet eens laten
vertellen dat iemand die rechter is en zich daarom
niet kan veroorloven ooit bekeurd te worden, in de
weekeinden altijd zijn vrouw laat sturen, omdat hij
bang is dat hij, geirriteerd door al die langzaam
rijdende zondagsrijders, de neiging niet zal kunnen
onderdrukken hen voorbij te scheuren, daarmee de
kans op een bekeuring wegens te hard rijden sterk
vergrotend...
Maar laat ik, bij mijn verhandeling over de
normvervaging op verkeersgebied, chronologisch bij
de fietser beginnen. Want een mens begint op een
fiets en eindigt in een auto. Ik fietste, als Amsterdamse jongen, nooit door rood licht, want dat mocht
niet. lk denk trouwens dat we nog weinig met rood
licht te maken hadden, want in de jaren veertig en
vijftig had je nog verkeersagenten, met stopborden,
waarop STOP stond, behalve in de oorlogsjaren, toen
het Engelse STOP door de bezetters vervangen was
door het Duitse HALT. Moest je voor en na de
oorlog, op weg naar Tuschinski, halthouden voor
STOP, in de oorlog moest je stoppen voor HALT, op
weg naar Tivoli. Je liet het wel uit je lijf door te
fietsen als die agent zijn bord op STOP had gedraaid,
want hij kon je naroepen, vastpakken, sterker nog:
HIJ KON JE ZIEN! Een stoplicht is ook heel knap,
ik zou het niet kunnen, met drie kleuren steeds in
dezelfde volgorde jongleren, maar hij kan je niet zien,
vastpakken of naroepen. Wie het verkeersgedrag van
de fietsers wil verbeteren, en de werkloosheid wil
bestrijden, zal dus de verkeersagenten weer moeten
invoeren. Maar blijkbaar willen de autoriteiten geen
van beide.
Tegenwoordig scharrelen fietsende jongelui zich
dwars door het rode stoplicht en het kruisende
verkeer heen. Als ze niet door rood rijden is het
wegens een hinderlijke auto, niet wegens het hinderlijke stoplicht. lk heb als jongen van een jaar of
veertien, toen ik een goed sporende Simplex had, wet
eens tegen het verkeersreglement gezondigd door in
Amsterdam vanaf de Admiraal de Ruyterweg via de
De Clercqstraat, de Rozengracht, de Westermarkt en
de Raadhuisstraat met losse handen en zonder
daarbij te smokkelen naar de Dam te fietsen,
's avonds, toen er minder verkeer was, maar voor het
overige met inachtneming van alle verkeersregels,
want het was at erg genoeg dat ik er eentje overtrad.
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Met losse handen fietsen was een sportieve, bravoureuze overtreding, maar voor het overige hield ik mij
aan alle verkeersregels, en mijn koplamp en achterlichtje brandden!
Vandaag de dag schijnen voor- en achterlicht van
de fietser niet meer te hoeven werken. Dinsdag 9
januari om kwart over tien 's avonds reed ik met mijn
auto van het Rijksmuseum naar de IJ-tunnel. Ik telde
onderweg 24 fietsers. Daarvan reden er 21 zonder
licht, noch voor noch achter, en maar drie met vooren achterlicht. Dus slechts esen op de acht fietsers
rijdt 's avonds in het donker met licht! Althans in
Amsterdam, die anarchistische stad, waar fietsers ook
rustig tegen het verkeer in op de grachten rijden, of
straten inrijden waar zij niet in mogen rijden. De
fietser in Amsterdam beschouwt zichzelf als een soort
wandelaar, voor wie geen regels meer gelden.
Deze normvervaging is ook we! verklaarbaar. De
fiets waarop zij rijden is niet meer dan een paar
tientjes waard. Zou hij meer waard zijn, dan werd hij
onmiddellijk gestolen. Het loont dus niet om er
brandende lampen op te hebben. Hoe krakkemikkiger
de fiets, hoe groter zijn `overlevingskansen'. Ik ben de
laatste paar jaren_twee keer erg geschrokken. De
eerste keer toen ik hoorde van een vriendin wier zoon
op de middelbare school zo af en toe met de
knijptang erop uit ging om een fiets te veroveren, en
die een keer met een splinternieuwe racefiets
thuiskwam, die oogluikend in de gang mocht blijven
staan. De tweede keer toen de 14-jarige dochter van
een vriendin voor vijftien gulden een redelijk knappe
fiets op straat had gekocht van een man die hem
kennelijk net gestolen had. Haar goeie fiets was ook
gestolen, dus vooruit maar... Het Witte Fietsen-plan
van Luud Schimmelpenninck is in de praktijk in
Amsterdam allang verwezenlijkt, alleen zijn de fietsen
niet wit... Iedere automobilist weet hoe slecht
zichtbaar fietsers zonder licht zijn, vooral als het ook
nog regent en de lichten van de lantarenpalen en
neonreclames op het natte asfalt worden
weerspiegeld.
Jammer genoeg schijnen de kinderen van die
automobilisten het niet te weten, want zij fietsen
's avonds zonder licht. De politie doet er niets tegen.
Ik hoorde iemand eens op de televisie klagen, dat hij
in gezelschap van twee politieagenten 's avonds op
straat stond, er kwam een hele zwerm fietsers zonder
licht voorbij, en de agenten zeiden er niets van. Niet
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alleen de burgers zijn schuldig aan deze normvervaging, ook de overheid.
lk heb een paar keer de onverlichte en daardoor
bijna onleesbare of te laat leesbare ANWB-richtingwijzers/lichtbakken geteld als ik 's avonds van de ene
plaats naar een andere plaats honderd kilometer
verderop reed, en kwam dan alle keren makkelijk
boven de tien uit. Informatie bij de ANWB leerde me
dat de plaatselijke overheden verantwoordelijk zijn
voor het fungeren van die lichtbakken. Het kan
weken duren voordat die er weer eens een nieuw
lampje in plaatsen. Je ziet op een lang traject veel
meer onverlichte ANWB-lichtbakken dan auto's
zonder een werkende koplamp.
In een stad als Amsterdam toont de hoofdstid zich
ook een slechte gastheer jegens haar autorijdende
gasten, en trouwens ook jegens haar eigen inwoners,
door er niet voor te zorgen dat op elke hoek van de
straat een duidelijk leesbaar straatnaambordje staat.
Een zoekende, afremmende, stoppende en vragende
automobilist brengt het verkeer in gevaar. In Parijs
vind je op elke hoek van de straat een straatnaambord, zelfs links en rechts van een steegje van
twee meter breed. Als het de overheid al niet kan
schelen (dat je zonder licht rijdt, of het richtingbord
zichtbaar is, of je de straat die je zoekt kunt vinden),
waarom zou het de individuele burger dan nog wat
kunnen schelen of hij zich aan alle regels houdt of
niet?
Justitie heeft kortgeleden gezegd dat politie teveel
bekeurt, waardoor justitie de afhandeling van de
bekeuringen niet kan mannen. De politie zou alleen
in de urgente gevallen moeten bekeuren, daar waar
bijvoorbeeld fout geparkeerde auto's verkeersoverlast
bezorgen, en niet als zij weliswaar fout geparkeerd
staan, maar voor het overige niemand in de weg
staan.
lk ben het van harte met justitie eens. Een paar
weken geleden reed ik op een doordeweekse dag om
vijf voor half negen 's ochtends over de Prinsengracht
richting Utrechtsestraat. In de trechtsestraat is op dat
uur een stopverbod van kracht, hoewel het dan in
feite minder druk is dan om half elf. Ik wilde in de
tijdschriftenboekhandel in de Utrechtsestraat een
Independent kopen, passeerde de Utrechtsestraat in
de hoop op de Prinsengracht te kunnen parkeren,
maar er stond even verderop een vrachtauto te lossen
of te laden, dus ik reed achteruit terug, draaide
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achteruit de Utrechtsestraat in, en stopte voor een
bestelauto die daar geparkeerd stond. Ik liet mijn
portier open en mijn dimlichten branden, snelde naar
de boekhandel dertig meter verderop, die bleek nog
gesloten, ik liep weer terug, in de tussentijd bleek een
parkeeragent in onduidelijk uniform al bliksemsnel
een bon te hebben uitgeschreven. Ik zei dat ik een
halve minuut was weggeweest, maar hij en zijn maat
zeiden misprijzend dat ik ze toch wel had zien staan
schrijven? Nee, dat had ik niet, in mijn haast. Ik had
die mannen wel zien staan naast mijn auto, maar niet
gezien dat het agenten of zoiets waren.
`Waarom heeft u me dan niet gezegd dat ik hier
niet mocht parkeren?', was mijn vraag.
`Wist u dat dan niet?', was de wedervraag.
wist ik wet, maar u hebt ook gezien dat ik
teruggedraaid ben van de Prinsengracht omdat daar
een vrachtauto de weg blokkeerde.'
Maar daar had hij niets mee te maken. Het zou niet
in hem op komen die vrachtwagen te bekeuren die de
weg blokkeerde, maar mij die niet de weg blokkeerde
mocht hij bekeuren, dus dat deed hij met graagte,
terwij1 ondertussen een vrachtauto met oplegger voor
onze ogen geheel links van de beide vluchtheuvels dus
tegen de rijrichting in op de brug parkeerde. Maar
ook dat viel blijkbaar buiten zijn bereik.
Ik denk dat justitie zo'n geval bedoelt als zij zegt
dat er niet maar honderduit bonnen moeten worden
uitgeschreven, want zeker in een stad als Amsterdam
heb je als automobilist dikwijls te maken met
overmacht. En die overmacht werkt de normvervaging in de hand, waardoor auto's, taxi's vooral, een
zijstraat met een bord `verboden in te rijden'
inschieten omdat een vrachtwagen die door de
Amsterdammertjes niet met de rechterwielen op de
stoep kan gaan staan het doorgaand verkeer
eindeloos blokkeert.
Maar je hebt natuurlijk ook wel eens redelijke
agenten. Ik reed om een uur of half acht 's avonds
van mijn woonplaats Broek in Waterland via de N I 0
naar Amsterdam, door de U-tunnel. In de Wibautstraat zag ik in mijn achteruitkijkspiegel het woord
STOP staan. Een politie-auto wou wat van me. Ik
parkeerde, stapte uit, liep naar achteren, keek naar
mijn achterlichten, zag dat ze nog brandden en vroeg
de agent die ook was uitgestapt wat ik voor hen kon
doen? Mijn papieren graag. Die waren in orde. Ik
vroeg waarom hij ze wou zien.
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Weet u hoe hard u reed op de buitenweg?'
'Te hard?' vroeg ik nieuwsgierig.
'llonderdtien, en u mag daar maar zeventig'.
Ik zei dat ik hem graag geloofde, hoewel
honderdtien mij aan de hoge kant leek, maar u kent
de situatie ook wel, zei ik. Als je van Broek in
Waterland komt, rijd je eerst over een tweebaansweg
zonder vangrails rechts en links langs de sloten en
zonder middenberm laat staan middenbermbeveiliging. Daar mag je tachtig kilometer per uur rijden.
We reden achter een langzaam rijdende landbouwmachine of lets dergelijks, dus wat doe je dan na de
afslag naar Purmerend, als er een vierbaansweg komt
met middenbermbeveiliging? Dan laat je de teugels
even vieren, want nu kun je weer veilig passeren,
zonder tegenliggers. Aileen is het gekke, dat je bij die
vierbaansweg opeens geen tachtig meer mag rijden
maar zeventig! Ook verderop, als de vierbaansweg tot
een achtbaansweg en zelfs even tot een tienbaansweg
is uitgebreid!
Dat is dus zuiver uitlokking, te vergelijken met die
(vroegere?) Oostduitse gewoonte om op autostrada's
opeens nagenoeg onzichtbaar een bordje met
maximumsnelheid 50 km neer te zetten, en
vijfhonderd meter verderop politie te posteren, die
dan elke buitenlandse auto bekeurt met verwijzing
naar dat onopgemerkte bord en de buitenlandse
deviezen gaarne graag direkt incasseert. De Nederlandse politie controleert namelijk nooit op die
tweebaansweg waar je beter vijftig kilometer zou
kunnen rijden dan de toegestane tachtig, maar op de
vierbaansweg, vlak na de plek waar de snelheid van
tachtig naar zeventig kilometer is teruggebracht
Die auto-agenten lieten me gaan met een `schrobbering'. Dat scheelde me weer een lezing in Dokkum.
Ik geloof dat de normvervaging in het verkeer het
best bestreden kan worden door het bevorderen van
`normaal gedrag' bij alle betrokkenen. 'Normaal',
daar zit het woord 'norm' al in verwerkt.
lk zou het normaal vinden als auto's die van een
smalle tweebaansweg komen waar passeren geoorloofd maar gevaarlijk is, wat harder mochten rijden
inplaats van langzamer te moeten rijden als zij van
die tweebaansweg op een beveiligde vierbaansweg
komen waar bij het passeren geen tegenliggers
kunnen opdoemen.
Ik zou het normaal vinden als auto's die in de
Jordaan zo geparkeerd staan dat een brede brand82
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weerauto er met geen mogelijkheid door zou kunnen
(u kunt er elke avond gaan kijken, het is altijd raak),
tegen een hoge boete worden weggesleept.
Ik zou het normaal vinden als fietsers zonder licht
een verhoudingsgewijs hoge boete kregen, want zij
brengen hun eigen leven in gevaar.
Ik zou het normaal vinden als auto's die in de stad
met grote snelheid door rood rijden geconfisceerd
werden (zoals ik het ook normaal zou vinden als de
stoplichten zoals in andere beschaafde landen na
rood eerst op oranje zouden springen, waardoor er bij
groen snel kan worden opgetrokken en de marge voor
de kruisende partij om nog snel even door rood te
rijden sterk verkleind wordt).
Ik zou het normaal vinden als de plaatselijke
overheden beboet werden als hun ANWB-lichtbakwijzers niet branden, zoals ook automobilisten wier
koplamp niet brandt bekeurd worden.
Zo zou ik nog vele dingen kunnen opnoemen die ik
normaal zou vinden, en die bij toepassing de
normvervaging van wat kan en mag en wat niet kan
en niet mag zouden verminderen. Die normen zullen
in het gezin en op school opnieuw geformuleerd
moeten worden, met inachtneming van alle
redelijkheid, maar ook van alle realiteit. Die
redelijkheid wit, dat fietsers niet door rood licht
mogen rijden. Die realiteit wit, dat fietsers wet door
rood licht heen rechtsaf mogen slaan als het
kruisende verkeer daar geen hinder van ondervindt.
Als de normen waaraan men zich dient te onderwerpen niet redelijk zijn, zal men ze negeren.
Ik raap at jarenlang omgevallen fietsen op, die op
straat in de weg liggen. Dat is een kleine moeite,
maar vrijWel niemand doet het. Iedereen loopt er
omheen of stapt er overheen. Ik vind dat `passief
vandalisme'. Een jaar of vijf geleden was ik met
vrouw en kinderen in Kopenhagen, hoofdstad van
een land dat in velerlei opzicht met Nederland vergelijkbaar is. De meeste indruk heeft op mij de
volgende scene gemaakt. Het was zeven uur
's avonds. We waren op weg naar een restaurant. We
moesten een brede verkeersweg oversteken en
wachtten tot het rode voetgangerslicht op groen zou
springen. Onze dochters waren nog jong, en werden
at vanaf ze lopen konden door ons getraind in het
wachten op het groene voetgangerslicht. Naast ons
dook een groepje kennelijk Deense studenten op.
Noch van links noch van rechts kwam er enig
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voertuig aan. Amsterdamse studenten, ja zelfs
Tilburgse studenten zouden allang zijn overgestoken,
maar die Deense studenten wachtten, luid pratend,
rustig tot het voetgangerslicht op groen sprong. Toch
maakten zij geen ongelukkiger indruk dan Amsterdamse of Tilburgse studenten, bijvoorbeeld omdat zij
vreesden nu in tijdnood te komen. Dat even wachten
hoorde blijkbaar bij hun normale gedragspatroon, dat
nog niet door normvervaging was doorgesleten op de
ellebogen.
Ilczelf ben geen student meer. Maar als ik zonder
kinderen was geweest zou ik doodgemoedereerd zijn
overgestoken. De laatste tijd ben ik mu j echter weer
aan het trainen in het wachten op het groene voetgangerslicht, ook als er geen verkeer aan komt. Maar
moeilijk is het wel, vooral als ik aan de overkant een
omgevallen fiets tegen een lantaarnpaal zie liggen!
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Advocatuur en de rationaliteit
in de strafrechtspleging

mr. L. Spigt*

Waar gaat het eigenlijk over en wat moet ik daar?
Dat zijn twee vragen die zich bij de voorbereiding van
dit symposium aan mij opdrongen. De verhouding
tussen het maatschappelijk rechtsbewustzijn en de rol
van het strafrecht. Is er sprake van een afgenomen
effectiviteit van het morele appel dat het strafrecht op
de individuele burger doet? Is er sprake van
maatschappelijke normvervaging? Sluit het strafrecht
nog voldoende aan bij het maatschappelijk rechtsbewustzijn? In de uitnodigingsbrief tot deelname lees ik
naast deze vragen de prikkelende stelling: `een goed
functionerend strafrecht zowel in zijn repressieve als
in zijn preventieve functie veronderstelt dat het
'gedragere wordt door een instemmende gemeenschap.'
Eerst maar eens zien wie er allemaal meedoen. Het
is een opgezet vanuit het WODC; er komt geen
rechter aan te pas; uitsluitend beleidsmakers, leden
van het Openbaar Ministerie en wetenschappers. Ms
advocaat heb je geleerd je kritisch, om niet te zeggen
achterdochtig, te verdiepen in de achterliggende
redenen wanneer er vragen worden gesteld. Men zal
er toch niet op uit zijn om met een beroep op het
maatschappelijk rechtsbewustzijn de rationaliteit in
de strafrechtspleging nog verder op te voeren?
Immers, de vragen die hier aan de orde gesteld
worden zijn niet nieuw, ze zijn van alle tijden. Sinds
wanneer wordt het strafrecht gedragen door een
Instemmende gemeenschap'. Uitgaande van mijn
ervaring in de laatste vijftien jaar in de strafrechtspleging is dat niet het geval, en zo hoort het ook. Ten
aanzien van de strafmaat bijvoorbeeld wordt op het
maatschappelijk rechtsbewustzijn alleen gelet
voorzover daarvan het gevaar van eigenrichting te
* De auteur is Deken van de Orde van Advocaten,
alsmede advocaat te Amsterdam.
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duchten is. In dier voege dat de ondergrens van
vergelding samenvalt met de bovengrens van eigenrichting. En mijn onmiddellijke reactie zal dan ook
zijn dat men niet moet proberen die verhouding
mooier te maken.
In het strafrecht gaat het om een aantal belangrijke
juist niet op rationaliteit gestoelde beginselen die
direct ontleend zijn aan of samenhangen met de
rechtsstaatgedachte. De jurist is bij uitstek getraind in
het bewaken van zorgvuldigheid bij beslissingsprocessen en bij het uitoefenen van macht. Dat geldt met
name in de toepassing van het strafrecht. De
advocaat is bij uitstek de jurist die niet alleen de
belangen van de client behartigt maar die juist ook
een wakende rol heeft in dit opzicht.
Daarmee is ook mijn tweede vraag beantwoord:
wat doe ik hier? De Nederlandse Orde van
Advocaten rekent het tot haar taak om ook collectief
die waakfunctie in het strafrecht zo goed mogelijk te
vervullen. De afgelopen jaren heeft de Orde regelmatig gewaarschuwd voor wat wij steeds aanduidden
als de `afbraak van het strafrechtsgebouw'. Omdat de
criminaliteit zou stijgen en omdat het gerechtelijk
apparaat overbelast dreigt te raken is er de laatste
jaren een groot aantal wetswijzigingen ter stroomlijning van het strafproces doorgevoerd. ledere
maatregel op zich lijkt onschuldig maar te zamen
tasten zij de toch al kwetsbare positie van de
verdachte aan. De moderne rechtsstaat behoort te
worden gekenmerkt door een onwrikbaar minimum
aan processuele waarborgen. Maarin ons land
worden die waarborgen de laatste jaren naar het
schijnt bijna systematisch afgebroken. Ik ga nu bier
niet de hele lijst van wijzigingen opsommen. Tegen de
stroom in hebben wij zelfs in diezelfde periode een
conferentie georganiseerd te zamen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Rechercheschool onder de titel: Advocaat bij Politieverhoor.
Gezamenlijk kwamen wij tot overeenstemming op
een tweetal punten:
- de verdachte moet rechtsbijstand hebben bij elk
politieverhoor dat plaatsvindt nadat een gerechtelijk
vooronderzoek is ingesteld en de zaak dus bij de
rechter-commissaris in onderzoek is;
- er moet een experiment worden opgezet met op het
politiebureau gestationeerde raadslieden die aan
verdachten maar ook aan slachtoffers van delicten
noodzakelijke informatie verstrekken.
86

Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 1, 1990

Deze voorstellen hebben het bij gebrek aan
politieke thermiek vooralsnog niet gehaald. Hier zou
ik het eigenlijk bij kunnen laten. Immers, de Orde
heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat op
grond van de waakfunctie commentaar geleverd moet
worden bij voorgenomen wetswijzigingen en
voorstellen gedaan mogen worden aangaande
deugdelijke rechtsbescherming. De politiek moet dan
maar zien wat gedaan wordt met die commentaren en
voorstellen en daarmee is voor ons de kous af. De
Orde bedrijft nu eenmaal als publiekrechtelijke
beroepsorganisatie geen politiek. Een goed voorbeeld
van deze aanpak is de opstelling van de Orde bij de
zogenaamde `Schengen'-akkoorden geweest. Wij
hebben er zoals het goede juristen betaamt op
gewezen dat het beslissingsproces terzake ons onzorgvuldig voorkwam, dat de akkoorden meer machtsuitoefening met name door onvoldoende gecontroleerde
organen tot gevolg zouden hebben. Kortom het
ontbreken van adequate rechtsbescherming. Wat de
politiek er nu mee doet wachten wij af.
Politiek 'issue'

Maar nu ik hier toch eenmaal sta maak ik van de
gelegenheid gebruik het volgende toe te voegen. 'De
criminaliteit stijgt'. Deze stelling doet mij de laatste
jaren denken aan de veel gehoorde bewering dat het
klimaat verandert ten gevolge van de milieuvervuiling. Het is inmiddels zo vaak gezegd dat iedereen
er ook wel van overtuigd is dat het zo is. Alleen wat
is er nu precies aan de hand? Dat kan wat de criminaliteit betreft niemand mij goed duidelijk maken. Ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de stijging
van de criminaliteitscijfers toch voornamelijk
betrekking heeft op de kleine criminaliteit. De
oorzaak daarvan moet gezocht worden in de enorme
toename van regels en - ik hou mij aan Schuyt vast aan het afnemen van sociale controle en dergelijke,
met als gevolg een toegenomen druk op het strafrecht
als ultimum remedium (zie ook: Samenleving en
Criminaliteit). Hoe dan ook, de toegenomen druk op
het strafrechtelijke apparaat is een feit. Omdat de
gestegen criminaliteitscijfers de burger doen vragen
om adequate bescherming, hetgeen leidde tot een
groter beroep op collectieve middelen, kreeg de
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politiek de kans zich te storten op de strafrechtspleging.
Doordat de strafrechtspleging in toenemende mate
een politieke 'issue' werd, kregen op hun beurt de
beleids- en plannenmakers de ruimte. Op het eerste
gezicht een logische ontwikkeling, maar ook een
ontwikkeling met gevaarlijke kanten. Strafrechtstoepassing is het toepassen van gelegitimeerd overheidsgeweld op individuele burgers. Ik heb al eerder
aangegeven dat hier de rechtsstaatgedachte in extenso
behoort te heersen. Ons staatsbestel is niet voor nits
gebaseerd op de trias politica waarin plaats is
ingeruimd voor een onafbankelijke rechterlijke
macht. Indien de politiek onvoldoende oog dreigt te
krijgen voor de scheiding van machten komt die
rechtsstaat in gevaar. En dat is dan ook precies waar
de Orde de laatste jaren voor waarschuwt.
Waar het vroeger ondenkbaar was dat een willekeurig Tweede-Kamerlid zich in het openbaar
laatdunkend uitliet over rechterlijke beslissingen, is
zulks thans aan de orde van de dag. Het is niet alleen
Gualterie van Weezel die zich hieraan schuldig
maakt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat
beleidsmakers en politici in bedenkelijke mate
proberen greep te krijgen op de rechterlijke macht. In
het afgelopen jaar is er vanuit de rechterlijke macht
meermalen aangegeven dat haar onafbankelijkheid in
de knel komt. Met name de financiele stuurmechanismen die de overheid hierbij kan hanteren spelen
hier een rot. De toegenomen druk op de rechterlijke
macht om `rationelee te opereren komt in de eerste
plaats voort uit het gebrek aan politieke wit om meer
middelen voor de rechtspleging ter beschikking te
stellen. Dit alles heeft dus niets te maken met het
maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging
of de vraag in hoeverre het strafrecht nog voldoende
aansluit bij het maatschappelijk rechtsbewustzijn.
Neen, het betreft de vraag of het staatsrechtelijke
bewustzijn bij wetgevende en uitvoerende macht nog
in voldoende mate aanwezig is. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwde
in zijn rapport Rechtshandhaving van 1988 (WRR,
1988) al voor het gevaar van een te eenzijdige beleidsinstrumentele opstelling van de wetgever gelet op de
rechtsstaat als waarborg.
In dat verband citeer ik uit hoofdstuk 2 van dit
rapport `Rechtshandhaving in de sociale rechtsstaat'
de navolgende passage:
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'In de rechtsstaat zijn bestendigheid, berekenbaarheid en controleerbaarheid van optreden
wezenlijke kwaliteiten voor een goed bestuur. Een
actieve overheid heeft echter andere prioriteiten. Zij
wil beleid voeren. Beleid voeren houdt in dat met
wisselende instrumenten wisselende doelstellingen
worden nagestreefd. De wet is voor zo een overheid
in de eerste plaats een instrument om bepaalde
doelstellingen te verwezenlijken en pas in de tweede
plaats een norm waaraan zij zich gebonden zou
moeten achten. Een actieve overheid is ongedurig en
welhaast onvermijdelijk slordig. De ongedurigheid is
een gevolg van het beleidsmatig denken en handelen
in termen van doeleinden en middelen. Blijven de
resultaten van het beleid achter bij de verwachtingen,
dan wordt al gauw gegrepen naar 'andere, 'verbeterde` of 'meer` instrumenten. Dergelijke aanpassingen weerspiegelen zich in een welhaast constant
vloeiende stroom van wets- en regelwijzigingen.
Slordigheden in de uitvoering en toepassing van de
wetgeving worden moeilijker te vermijden, naarmate
de wettelijke bindingen voor het bestuur onvaster
worden. Ook organisaties zijn beperkt in hun aanpassingsvermogen. Een laatste in het oog vallende trek
van het moderne bestuur is zijn inconsistentie. De
doeleinden die de sociale rechtsstaat nastreeft lopen
in menig opzicht uiteen en komen regelmatig met
elkaar in conflict. De ene beleidsdoelstelling vormt
niet zelden een beperking voor de andere. Doordat de
nodige consistentie van het overheidshandelen niet in
de wetgeving zelf is verzekerd - dat zou waarschijnlijk ook niet kunnen - moet de afstemming tussen de
doeleinden van het beleid bij de toepassing van de
wetgeving plaatsvinden. Dit lukt lang niet altijd. Het
gebrek aan interne consistentie wordt dan ook als het
belangrijkste gebrek van een in instrumenteel opzicht
te kort schietend overheidsbeleid aangewezen.
Uit een oogpunt van rechtshandhaving is het echter
de kernvraag of een overheid die op zeer veel
terreinen een zeer actief beleid wil voeren, naar
rechtsstatelijke maatstaven gemeten niet een opportunistische of een onberekenbare overheid wordt. En of
die overheid niet steeds meer de op zichzelf legitieme
aanspraak op de loyaliteit van de burger tegenover de
wet verliest. Een apart probleem hierbij is dat een
repressieve justitiele rechtshandhaving bij een
'slordig, onberekenbaar of ondoorzichtie openbaar
bestuur steeds meer op zichzelf komt te staan en
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steeds moeilijker te rechtvaardigen blijkt. De
dilemma's die dan rijzen zijn pittig. Leent de sterk
aan procedurele waarborgen gebonden strafrechtelijke rechtshandhaving zich wel voor een wisselende
inzet al naar gelang van de beleidsinzichten van het
moment? Op deze vraag past een voorzichtig
ontkennend antwoord. De tijd die een verantwoorde
strafvervolging in beslag neemt, is menigmaal
aanzienlijk langer dan de kortademige prioriteiten
van het beleid. De waardering van de ernst van de
afzonderlijke normoverschrijdingen en de daarbij
geindiceerde strafsanctie door het Openbaar Ministerie en de strafrechter kan en mag niet steeds
congruent zijn met die van de betrokken bestuurlijke
instanties, die in de zwaarte van de sanctie een
uitvoeringsmodaliteit van 'hun' beleid willen zien.'
Mijn stelling luidt dat er voldoende middelen ter
beschikking moeten worden gesteld om een goed
geoutilleerd strafrechtapparaat in stand te houden
waaronder begrepen een rechterlijke macht die van
voldoende kwaliteit is en blijft. Kennelijk is ook de
regering zich hiervan bewust gezien de laatste
regeringsverklaring:
het Openbaar Ministerie en
de zittende magistratuur zullen versterkt worden, niet
alleen in kwantitatief, maar vooral in kwalitatief
opzicht. Daarbij denkt de regering zowel aan een
betere bewerktuiging van de rechterlijke macht als
aan een betere organisatie
Dit alles lijkt mij
uitstekend, als die rechterlijke macht dan ook maar
voldoende vrijheid wordt gelaten om ook naar eigen
inzicht te opereren. Bovendien hoop ik dat onder
kwalitatief opzicht ook wordt verstaan een zodanig
(salarieel) niveau dat de rechterlijke macht zich kan
meten met andere juridische beroepen.
De rol van de advocatuur
De Nederlandse advocatuur heeft vanaf de jaren
zestig met betrekking tot het strafrecht ook een
duidelijke ontwikkeling meegemaakt. Steeds meer
advocaten houden zich intensiever bezig met bijstand
in strafzaken. Dit heeft geleid tot een creatievere
strafrechtelijke advocatuur, en een toegenomen
alertheid van de Orde op dit terrein. Vanuit het besef
dat het strafrecht geen geneesmiddel is voor alle
kwalen (zoals politici wel eens denken) is de Orde
overtuigd van de absolute noodzaak van een
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deugdelijke strafrechtspleging. Hoe meer ik van dit
onderwerp leer, des te minder durf ik mij aan
voorspellingen te wagen. Heel voorzichtig waag ik het
volgende op te merken over de strafrechtspleging in
het komende decennium.
Het Europese recht heeft er recent meer 'fair play'
aan toegevoegd en zal dat waarschijnlijk ook blijven
doen. Van Schengen mag verwacht worden dat het
het 'fair play'-gehalte van onze strafrechtspleging zal
doen verminderen. Alternatieve straffen en alternatieven voor voorarrest (electronisch huisarrest) zullen
in de belangstelling blijven staan. De Orde zal deze
ontwikkelingen op de voet volgen. Ons streven is er
op gericht om middels de gereactiveerde Stichting
Strafrechtpraktijk, die dit jaar met een eerste specialistencursus zal starten, op termijn 250 strafrechtspecialisten af te leveren. Ook op het terrein van de
slachtofferhulp denken wij door bijscholing en
specialisatie aan de nieuwe maatschappelijke
behoefte tegemoet te komen.
Gelet op het huidige strafrecht-politieke klimaat
ben ik over de toekomst niet optimistisch. De Orde
blijft er van overtuigd dat de kracht van ons strafrechtsstelsel juist gelegen is in een niet-rationele
benadering aangezien er belangrijke beginselen in het
geding zijn. Controle op machtsverdeling en machtsuitoefening in het strafproces - een belangrijke taak
van de advocatuur - verstaat zich niet goed met de
dominante rot van efficiency. Toch vrees ik dat de
ethische grondslagen van het strafrecht het komende
decennium als minder essentieel zullen worden
aangevoeld. De strafwaardigheid van gedragingen zal
in stijgende mate worden bepaald door overwegingen
van economische en milieutechnische aard. Wat de
gevolgen van dit `tijdperk van de economie' zullen
zijn voor het Openbaar Ministerie, de rechterlijke
macht en de advocatuur valt nu niet vast te stellen.
Veel goeds voorspelt het niet. .
Ik citeer prof. mr . A.J.M. Machielse uit In zijn
verdediging geschaad , bundel opstellen aangeboden
aan prof. mr . J. Remmelink bij zijn afscheid als
hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit (p. 17):
'In de strijd tegen de criminaliteit lijkt het strafrecht
het loodje te leggen. Het strafrecht, gedacht als tegenstander der misdadigheid die zoal niet door knock
out, dan in ieder geval op punten moest overwinnen,
lijkt zelf in de hoek van de ring terecht te zijn
gekomen waar de klappen vallen. Het strafrecht lijkt
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niet meer opgewassen te zijn tegen de misdaad. De
tegenstander is sneller, onvoorspelbaar, beter gesoigneerd en beter toegerust. Het strafrecht daarentegen
moet zich behelpen met goedwillende, slecht betaalde
amateurs, een achterhaalde uitrusting en idem dito
strategic, die voor de tegenstanders geen verrassingen
in petto heeft. Het lijdt aan ernstig vormverlies en
houdt zich nog slechts staande dankzij de massale
steun van het publiek. De managers van het strafrecht
zien de verrichtingen van hun prijskamper met lede
ogen aan en maken zich ongerust over de afloop van
het gevecht. Zij constateren dat hun kampioen met
een vormcrisis sukkelt en overwegen maatregelen om
daaraan een einde te maken. Een goede remedie op
het eerste gezicht lijkt het om het strafrecht minder
afhankelijk van zijn vormen te maken, zodat die hem
geen parten meer kunnen spelen. Want die vormen
laten de tegenstander nog wet eens tot ongenoegen
van het publiek aan een verdiende aframmeling
ontkomen, als er weer eens een datum voor betekening niet gehaald is, of een plaats of tijd verkeerd is
ingevuld. Daar moet wat aan gedaan worden.'
Dit soon bespiegelingen stemt mij somber om al
eerder aangegeven redenen. Met dit alles is natuurlijk
niet gezegd dat de Orde er geen voorstander van zou
zijn dat de strafrechtspleging wordt verbeterd met als
gevolg dat minder verdachten of veroordeelden de
dans die zij verdienen zullen kunnen ontspringen.
Dat is ons aller belang. Een dergelijke verbetering
moet men niet nastreven door om in het beeld zoals
gegeven door Machielse te blijven de regels van het
spel te wijzigen; men moet betere spelers inzetten.
In dat verband wil ik eindigen met een suggestie.
Om tegemoet te komen aan schrijvers die menen dat
bijvoorbeeld in de fraudebestrijding teveel zaken op
grond van gebrek aan kennis op de klippen lopen,
zou te overwegen zijn om een aantal gespecialiseerde
strafrechtadvocaten in te zetten als plaatsvervangend
officier van justitie. lk durf te hopen dat de kans op
missers significant zal dalen. In ieder geval zal dit het
Openbaar Ministerie de verfrissende invloed van een
andere kijk en aanpak bieden.
U mocht van mij verwachten dat ik een aantal
opvattingen gebaseerd op de praktijk ten beste zou
geven en niet dat ik een ernstig wetenschappelijk
onderbouwd betoog zou houden. Ann die
verwachting ben ik hopelijk tegemoet gekomen.
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Het morele kapitaal

prof. dr. E. Lissenberg"

Iedereen heeft moreel kapitaal.' Dat wil zeggen
iedereen heeft opvattingen over goed en kwaad en
deze opvattingen zijn ten dele vastgelegd in wetten en
voorschriften. Over het morele kapitaal, voorzover het
verwijst naar opvattingen of denkbeelden over de
strafrechtspleging, gaat het hier.
Niet iedereen heeft evenveel moreel kapitaal. De
omvang daarvan is sociaal bepaald en ligt niet voor
eens en altijd vast. Opvattingen over misdaad en straf
veranderen en de waarderingen van die opvattingen
veranderen eveneens. De ene soort .opvattingen
dwingt, in een bepaalde tijd en binnen meer of
minder omvangrijke netwerken, meer respect af dan
de andere. Op basis van onderlinge waardering
kunnen wij elkaars morele opvattingen kwalificeren
in meer en minder hoogstaand, eerbiedwaardig of
beschaafd.
Een opvatting die niet erg hoog wordt aangeslagen
spreekt uit de volgende suggestie van een van mijn
buren. De buurman in kwestie kwam met het idee om
de zogenaamde `stavengooier', die in, september 1989
een ijzeren staaf gooide naar de Oostenrijkse
doelman tijdens de Europacupwedstrijd
AJAX-Austria Wien, te straffen door hem in het
NOS-journaal een vinger te laten afhakken. 2
Lijfstraffen en openbare terechtstellingen zijn in de
tweede helft van de vorige eeuw in Nederland
afgeschaft. Mijn buurman heeft een antieke opvatting
over straffen. Het enige moderne schuilt in zijn
voorstel om de tenuitvoerlegging van het vonnis op
de televisie te brengen. Hoe dan ook, zijn
denkbeelden dwingen weinig respect af: hij beschikt
over een gering moreel kapitaal, en hij is niet in staat
die denkbeelden in de praktijk te brengen: ook zijn
* De auteur is hoogleraar criminologie aan de Universiteit
van Amsterdam.
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morele kapitaalkracht is gering. De meeste mensen
kunnen in verband met misdaad en straf weinig meer
doen dan hun opvattingen kenbaar maken. Zij geven
hun visies op de ernst en het toelaatbare van criminaliseerbare gedragingen en eventueel trachten zij, door
aangifte te doen, politie en justitie tot handelen aan
te zetten. Lang niet iedereen is in staat invloed uit te
oefenen op het al dan niet opleggen van straffen en
maatregelen en daarmee op het beperken of
verruimen van gedragsalternatieven van anderen. De
eigen "dromen' kunnen en zullen meestal niet in
'claden' worden omgezet.
Over het algemeen zien burgers ervan af om zelf
het heft in handen te nemen als zij slachtoffer of
getuige zijn van criminaliseerbare gedragingen. Zij
hebben zich in dit opzicht leren beheersen. Voor wat
betreft het uiten van meningen kunnen zij zich wat
gemakkelijker laten gaan, hoewel ook daaraan
grenzen worden gesteld. Het is niet toegestaan om
zomaar over ieder ander, in iedere situatie, grievende
en kwetsende opmerkingen te maken.
Mijn buurman combineert een gering moreel
kapitaal met een geringe morele kapitaalkracht. Maar
er zijn ook mensen die wel over een omvangrijk
moreel kapitaal beschikken en toch niet moreel
kapitaalkrachtig zijn, zoals de beginfase van de
vrouwenbeweging aantoont. Inmiddels heeft deze
beweging een belangrijk deel van haar morele
kapitaal weten te verzilveren. De vrouwen moesten
daarvoor ook kunnen beschikken over andere
machtsbronnen als opleiding, geld en relaties met
andere moreel kapitaalkrachtigen. 3 Slechts weinigen
slagen erin de eigen opvattingen in wetten en regels
vast te laten leggen, of om nieuwe interpretaties van
reeds bestaande regels aanvaard te krijgen.°
Het strafrecht geldt voor iedereen, en iedereeri
moet zich dus betrokken kunnen voelen bij het in de
praktijk brengen daarvan. Het afgelopen decennium
lijkt die betrokkenheid af te nemen, een ontwikkeling
die ik toeschrijf aan het feit dat de professionals hun
kapitaalkracht niet meer in voor iedereen begrijpelijke, morele, termen motiveren.
Discussies over strafrechtspleging
In de jaren zestig kwamen als onderdeel van
bredere democratiseringsprocessen verschillende
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emancipatiebewegingen op gang. Ik noem de
vrouwenbeweging, de homobeweging en de beweging
voor strafrechtshervorming, de `Coornhert-liga'. Zij
zetten zich onder meer in voor gelijkberechtiging van
maatschappelijk achtergestelden. Het werd een van
de verheffende gewoonten van de jonge goed
opgeleide generatie juristen en criminologen om blijk
te geven van solidariteit met de minder bevoorrechten. Deze juristen en criminologen beschikten
over een moreel kapitaal dat snel in waarde steeg, en
na verloop van tijd verwierven zij ook kapitaalkracht.
Zij voorzagen de termen goed en kwaad in verband
met misdaad en straf van een nieuwe inhoud. Goed
en kwaad werden niet zozeer gebruikt voor criminaliseerbare gedragingen als wel voor het overheidsoptreden jegens verdachten en afgestraften. 5
Discussies over materiele rechtsnormen maakten
plaats voor discussies over formele rechtsnormen. Het
waren fundamentele beschouwingen over goed en
kwaad, over de grondslagen van de rechtsstaat.
Deze discussies werden gelanceerd vanuit de
universiteit en de rechtshulpverlening, waarmee een
toenemend aantal juristen zich ging bezighouden.
Voorgesteld werd om daders en slachtoffers bij de
oplossing van gerezen conflicten te betrekken
(Hulsman), om de rechtspositie van verdachten en
gedetineerden te versterken (Peters, Kelk) en om
strafrechtsregels te schrappen (Coornhert-liga). En
het bleef niet bij voorstellen: er werd gedecriminaliseerd, in de Tweede Kamer werd geopperd om
winkeldiefstal tot een bedrag van 50 gulden niet meer
te vervolgen, de jurisprudentie ter versterking van de
rechtspositie van de verdachte werd uitgebreid, en
penitentiaire inrichtingen werden gesloten.
De nieuwkomers op de markt van misdaad en straf 6
konden hun morele kapitaal `verzilveren' omdat zij
tevens over andere machtsbronnen beschikten. Zij
hadden met de `gevestigde' strafrechtsdeskundigen
veel gemeen. Allen waren goed opgeleid en maakten
deel uit van sociale netwerken die elkaar overlapten.
Zij hadden min of meer dezelfde omgangsvormen of
waren tenminste vertrouwd met elkaars manieren van
doen. De morele kapitaalkracht van de nieuwkomers
werd nog vergroot door de steun van politici en
medewerkers van opiniebladen.
Intussen zetten periodieken als De Telegraaf en
Panorama hun berichtgeving voort over meer of
minder ernstige vormen van misdaden. De stemmen
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die opgingen om 'de criminaliteit' harder aan te
pakken, vonden nauwelijks weerklank bij de
instanties waar de beslissingen werden genomen. 7
Criminologen gaven verontruste burgers het advies
een andere krant te lezen.
De strafrechtshervormers verwoordden hun wensen
inzake verbetering van de rechtsposities van (potendee) verdachten en afgestraften als morele
problemen, als kwesties van goed en kwaad. Deze
morele lading maakte het minder goed ingevoerde
burgers mogelijk het debat te volgen en zich
betrokken te voelen bij de ontwikkelingen binnen de
strafrechtspleging los van de vraag of zij het eens
waren met de suggesties en veranderingen. Zij
konden daar hun eigen denkbeelden aan toetsen.
Velen waren het er niet mee eens. Zij waren van
mening dat de verdachten en afgestraften onevenredig veel aandacht kregen en dat slachtoffers er
bekaaid aflcwamen. Dit laatste werd ook geponeerd
door de vrouwenbeweging die onder andere opkwam
voor slachtoffers van seksueel geweld.
Bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid in
het midden van de jaren tachtig dwongen strafrechtshervormers en rechtshulpverleners meer op te komen
voor hun eigenbelang. De wind kon uit een andere
hoek gaan waaien. Politici die zich al in de jaren
zeventig het hoofd hadden gebroken over de vraag
wat te doen viel aan de stijgende kleine criminaliteit
en aan gevoelens van onveiligheid onder de
bevolking begonnen nu gehoor te krijgen. 2 De
aandacht voor slachtoffers van misdrijven nam toe,
en angstgevoelens van burgers werden niet langer
genegeerd. Het beleid veranderde maar de presentatie
ook. Strafrechtelijke problemen werden bestuurlijke
kwesties die rationeel moesten worden aangepakt. Op
de burgers werd een beroep gedaan om het nieuwe
beleid mede vorm te geven, maar daarvoor werden
eerder agogische dan morele argumenten gebruikt.
De overheid appelleerde aan schuldgevoelens. De
jongere generatie, geboren in de jaren zestig, zou in
onvoldoende mate zelfbeheersing zijn bijgebracht. In
het rapport van de Commissie-Roethof en in de
regeringsnota Samenleving en criminaliten werd
gewezen op het belang van buurtclubs en buurtverenigingen, van scholen en dergelijke.
Er diende meer toezicht te worden uitgeoefend.
Anders gezegd, de nadruk op solidariteit maakte
plaats voor hierarchisering, en morele termen werden
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niet langer gebruikt. De machtsbalansen tussen strafrechtshervormers en bestuurders waren verschoven
ten gunste van de laatsten. De strafrechtshervormers
zetten zich nog steeds in voor de rechten van
verdachten en afgestraften, maar ook zij veranderden
van terminologie. Zij verruilden de morele formuleringen van de jaren zeventig eveneens voor een
technisch-deskundige vocabulaire.
In verband met misdaad en straf werden deskundigheid, efficientie en rationaliteit steeds belangrijker.
Het tonen van moreel kapitaal, van opvattingen over
goed en kwaad, was niet lonend meer. Het debat
werd een beleidsdebat en een deskundigendebat. Of
daar een moreel debat over de fundamentele waarden
van de rechtsstaat aan ten grondslag lag, viel niet of
nauwelijks waar te nemen. Leden van het Openbaar
Ministerie gebruikten steeds vaker bedrijfsmatige
argumenten in verband met de toepassing van het
strafrecht, en wendden zich steeds verder van de
niet-deskundige burgers af. 9 In het Jaarverslag 1988
orienteert het Openbaar Ministerie zich op de
bestuurlijke omgeving en voor de reeds genoemde
burgers worden nauwelijks aanknopingspunten
geboden ter stimulering van hun betrokkenheid.
Hoewel het aantal rechtshulpverleners toenam en
het strafrechtelijke apparaat werd uitgebreid, zagen
burgers hun morele kapitaalkracht eerder teruglopen.
Zij slaagden er steeds minder in om politie en justitie
tot activiteiten aan te zetten, terwijl de indruk was
gewekt dat slachtoffers aan bod zouden komen. Zij
werden geconfronteerd met verminderende effectiviteit en verminderende efficientie van het strafrechtelijke apparaat. En wat in hun ogen moreel gefundeerde beslissingen behoorden te zijn, werden beslissingen op grond van rationele overwegingen. Het
vrijlaten van een aanrander onder verwijzing naar het
cellentekort is een schrijnend voorbeeld. Technische
in plaats van morele argumenten gingen de doorslag
geven bij beslissingen over goed en kwaad.

Nieuwe discussies over misdaad en straf

Wanneer professionals de morele aspecten van
misdaad en straf onvoldoende beklemtonen, verliezen
zij het contact met de burgers en wordt de discussie
door anderen overgenomen. Zo is het voor en tegen
van de doodstraf recentelijk aan de orde gesteld door
Het morele kapitaal
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literaire schrijvers. In NRC-Handelsblad poneerde
Max Nord dat hij er sinds begin 1945 van overtuigd
is `dat de doodstraf onvermijdelijk en zinvol kan
zijn.''° Voor Gerrit Krol was de doodstraf een
Brandende Kwestie ." Hij betoogde onder meer dat
argumenten tegen de doodstraf ook tegen de
vrijheidsstraf kunnen worden ingebracht. Deze
producenten van cultured l kapitaal tonen hun morele
kapitaal. Door hun opvattingen in morele bewoordingen weer te geven, brengen deze buitenstaanders
een debat over misdaad en straf opnieuw op gang.
Strafrechtsdeskundigen zouden op deze discussie
kunnen inhaken, ook al betekent dat voor hen een
herhaling van bekende argumenten. In een nieuwe
context klinken oude argumenten anders.
Daarnaast zijn enkele particuliere initiatieven
ontplooid, die herinneringen oproepen aan genootschappen uit de negentiende eeuw. Gezeten burgers,
waaronder strafrechtsdeskundigen, buigen zich over
kwesties samenhangend met opvattingen over
misdaad en straf. De Stichting Maatschappij en
Politie levert met het onderzoek Naar een economische
benadering van criminaliteit en veiligheidszorg een
indirecte bijdrage aan een moraaldiscussie.' 2 De
onderzoeksresultaten kunnen tot de conclusie leiden
dat problemen rond misdaad en straf zich niet of
maar ten dele lenen voor een economische
benadering. De in 1988 opgerichte Vereniging
VOICES, een ander particulier initiatief, wil zich
uitdrukkelijk inzetten voor de behartiging van
belangen van verdachten en slachtoffers, en haar
doelstelling is geformuleerd in morele termen. 13 Het
tonen van moreel kapitaal kan weer een verheffende
bezigheid worden.
van kapitaal in: Opstellen over

Noten

srnaak, habitus en het veldbegrip,

' lk realiseer me dat deze
uitspraak niet opgaat voor babies
en kleine kinderen
Inmiddels is bekend dat Ajax
gedurende een jaar niet zal mogen
deelnemen aan internationale
toernooien, en dat de I7-jarige
dader is gestraft met vijf maanden
tuchtschool waarvan twee
voorwaardelijk.
Vergelijk Bourdieu, Pierre, over
andere machtsbronnen in termen
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Van Gennep, Amsterdam, 1989, p.
120 e.v. en in: La Distinction.
Critique sociale du jugement , Les
editions de Minuit, Paris, 1979, p.
115 e.v. en 130-131.
° Zie Lissenberg, E., Verlagen en
verheffen, Samsom H.D. Tjeenk
Willink, Alphen aan den Rijn,
1989.
Peters, A.A.G., Het rechtskarakter van het strafrecht , Kluwer,
Deventer, 1972, p. 7: 'De

Justiggle Verkenningen, jrg. 16, nr. 1, 1990

juridische taak van het strafrecht
is niet policing society maar
policing the police. Aan deze
normering van primaire controlefuncties ontleent het recht zijn
maatschappijkritisch potentieel,
zijn eigen morele dimensie.'
6 Franke, Herman, Criminaliteitsbestrijding. Markt van misdaad en
straf, in: Intermediair,, 23, 1987,
nr. 31, P. 3-13.
Zie bij voorbeeld ,Weringh, van
Jac., Onrust is van alle tijden.
Opstellen over criminaliteit in
Nederland, Boom, Meppel/
Amsterdam, 1978, p. 44 e.v.
8 Interimrapport van de Commissie
kleine criminaliteit, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1984, p.
1-7.
9 Vergelijk Peters, Antonie A.G.,
Main currents in criminal law
theory, in: J. van Dijk e.a. (red.),
Criminal law in action, Gouda
Quint by., Arnhem, .1987, p.32.
'° Nord, Max, De doodstraf kan
soms humaan zijn, in:
NRC-Handelsblad, 7 augustus
1989.
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" Krol, Gerrit, De Brandende
Kwestie. Voor wie kwaad wit, in:
Vrij Nederland, 11 november 1989.
12 Klaassen, L.H., e.a., Naar een
economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg ,
Dordrecht, 1988.
' 3 De Vereniging tot ondersteuning van Initiatieven op het
terrein van Criminaliteit en
Samenleving (VOICES) 'is
bedoeld voor mensen die het
zwart-wit denken over daders en
slachtoffers van criminaliteit
willen doorbreken; die afstand
nemen van eenzijdig punitieve
benaderingen; en die van mening
zijn dat in het overheidsbeleid en
de dienstverlening van overheidsorganen het belang van direkt
betrokkenen (zoals daders en
slachtoffers) moet prevaleren
boven de eigen institutionele
(strafrechtelijke, burocratische)
belangen.' (Uit : Werkplan
VOICES 1989-1990).
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Vijftien jaar Justitiele
Verkenningen
De geschiedenis van een tijdschrift

mr. M.R. Duintjer-Kleijn*

Documentatieblad
Bij een jubileum hoort een terugblik; een terugblik
op vijftien jaar Justitiele Verkenningen Dit derde
lustrum zou ons bijna doen vergeten dat er nog een
lange periode aan vooraf ging, waarin weliswaar geen
sprake was van Justitiele Verkenningen , maar wet van
de `moeder' van JV, het Documentatieblad.
Het in 1956 genomen besluit tweemaandelijks een
documentatieblad uit te geven hing ten nauwste
samen met de oprichting in 1953 van het Studie- en
Voorlichtingscentrum van het Ministerie van Justitie.
De oprichting van dit centrum betekende tegelijkertijd het einde van het sinds 1949 bestaande Studieen Documentatiecentrum van het Nederlandse
Gevangeniswezen, ressorterend onder de Directeur
Generaal van het Gevangeniswezen. Beter gezegd: dit
centrum, dat tot taak had het in studie nemen van
bepaalde problemen binnen het Gevangeniswezen,
werd omgezet in het breder georienteerde Studie- en
Voorlichtingscentrum. Overigens beperkte de taken
van dit nieuwe centrum zich in die begintijd tot het
bevorderen van extern wetenschappelijk onderzoek,
documentatie en het organiseren van zogenaamde
studiedagen.
Het eerste nummer van de le jaargang (1956) van
het documentatieblad werd ingeleid met een
voorwoord van de toenmalige Minister van Justitie,
prof. mr. J.C. van Oven die hierin filosofeerde over
het dienstbaar maken van de wetenschap aan de
praktijk: Ten voortdurende uitwisseling van
gedachten en ervaringen, een onophoudelijke wederzijdse beInvloeding van theorie en praktijk zal beiden
* De auteur is hoofd van de afdeling Publikaties en
Documentatie van het WODC en sinds 1964 bij het
tijdschrift betrokken.
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tot groot nut zijn en zal het werk van alien, die
bemoeiing hebben met de delinquent ten goede
komen.'
Een 'Ten geleide' was van de hand van het hoofd
van het Studie- en Voorlichtingscentrum, de helaas te
vroeg overleden dr. R. Rijksen, auteur van de destijds
zeer omstreden bundel Meningen van gedetineerden
over de strafrechtspleging (Van Gorkum 1958) waarin
een kleine duizend fragmenten uit brieven van gedetineerden waren opgenomen over hun veelal negatieve
ervaringen met de diverse fasen van de strafrechtspleging.
Het inleidend betoog van dr. Rijksen kwam in het
kort hierop neer: beoefenaren van het criminologisch
en strafrechtelijk metier, hebben het te druk om veel
te lezen. Het documentatieblad zou door het
aanbieden van samenvattingen van buitenlandse
artikelen en de opname van recente Nederlandse
artikelen (uit andere tijdschriften wel te verstaan) de
lezer op een gemakkelijke manier op de hoogte
moeten houden van recente ontwikkelingen. Wel
maakt de schrijver de lezer duidelijk dat opname in
dit blad niet betekent dat de inhoud van de artikelen
het standpunt van het Ministerie van Justitie
weergeeft, een zinsnede die nog in ieder nummer van
JV te vinden is!
Tot 1964 zou in deze opzet weinig verandering
komen. Aardig is nog te vermelden dat in 1960 het
blad zeer veel aandacht besteedde aan een in het
Vredespaleis gehouden internationaal criminologencongres, waarvan de organisatie bij het Studie- en
Voorlichtingscentrum berustte. In later jaren zou de
redactie van Justitiele Verkenningen met zekere
regelmaat een speciaal nummer uitgeven naar
aanleiding van een belangwekkend symposium of
studiedag.
In 1963 vond een naamswijziging van het centrum
plaats. Het Studie- en Voorlichtingscentrum werd het
Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum (WVDC). De inmiddels op criminologisch
terrein uitgebouwde documentatie maakte het in 1964
mogelijk een tweetal rubrieken in het blad op te
nemen, die nu nog vast onderdeel uitmaken van JV,
namelijk de rubriek literatuuroverziche en de rubriek
`boekwerken'. De onderverdeling van de excerpten,
opgenomen in het literatuuroverzicht, in de items
algemeen, gevangeniswezen, psychiatrische zorg,
rechterlijke macht en kinderbescherming is thans in
Vijftien jaar justitiele Verkenningen
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Titelpagina van het eerste nummer van het Documentatieblad van het Studie- en Voorlichtingseentrum van het
Ministerie van Justitie, 1956.
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grote lijnen dezelfde, zij het dat daar in de loop der
tijd eigentijdse items als drugs (sinds kort `verslaving),
`slachtofferstudies' en `preventie van criminaliteit'
aan zijn toegevoegd. Het aantal uit te brengen
nummers werd in 1965 uitgebreid van zes naar tien.
Tot 1968 verrichtte de kleine redactie van het
documentatieblad, evenals de andere
WVDC-collega's, haar werkzaamheden in een
gebouw aan de Laan van Meerdervoort. In dat jaar
werd de gehele afdeling ondergebracht op de zolderverdieping van het hoofdgebouw van het Ministerie
van Justitie, het beroemde 'Mein 2b'. Voor het eerst
kreeg men het idee echt bij Justitie te horen! Helaas
was de vreugde van korte duur want in 1968 werd
wederom `uitgeplaatse en wel naar een gebouw aan
de Laan Copes van Cattenburgh.
Themaformule
In 1973 werd het Wetenschappelijk Voorlichtingsen Documentatiecentrum omgedoopt in het Wetenschappekk Onderzoek- en Documentatiecentrum , een
naamswijziging die benadrukte dat onderzoek (sinds
het midden van de jaren zestig werd in toenemende
mate intern onderzoek verricht) een belangrijk zo niet
het belangrijkste onderdeel uitmaakte van de activiteiten.
In het jaar daarop onderging de lay-out van het
blad een bescheiden verandering. Belangrijker was de
wijziging van het redactiebeleid dat blijkens het
voorwoord in het eerste nummer van 1974, meer
wilde aansluiten bij de actualiteit en de vragen van
het beleid. Gestreefd zou worden naar het laten
verschijnen van overzichtsartikelen en themanummers.
In datzelfde jaar werd dan ook een voorzichtige
poging in die richting gedaan. Een themanummer
over 'de politie' bevatte bewerkingen van buitenlandse artikelen, over organisatie, taak en functie van
de politie.
Het werd pas serieus in 1975, het beginpunt van
ons lustrumfeest! Een prijsvraag uitgeschreven onder
WODC-medewerkers, met als prijs een ties wijn,
leverde de naam voor het blad op: Justitiele Verkenningen
De daaropvolgende jaren won de themaformule
langzaam terrein. Voor het eerst verscheen in 1975,
een inleidend artikel eigen huis', aangevuld met
Vijftien jaar justitiele Verkenningen
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Vier verschillende omslagen in de periode van 1965 tot en
met 1975. Raven twee keer (1967, 1969) het Documentababied ale uitgave van het Wetenschappelijk Voorlichtingsen Documentatiecentrum (WVDC); linksonder het
Documentatieblad ale uitgave (1974) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en
rechtsonder eon nummer uit de aerate jaargang onder de
naam Justitidle Verkenningen.
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bewerkingen van buitenlandse artikelen. In 1976
bracht Justitiele Verkenningen het al tot zes themanummers! Van de overige vier nummers waren er drie
zogenaamde varia-nummers en een het onderzoeknummer dat een overzicht gaf van in- en extern
onderzoek (nr. 7).
Over dit laatste nummer kan vermeld worden dat
de traditie om in nr. 7 van elke jaargang een overzicht
te geven van in Nederland verricht onderzoek in het
justitiele veld dateert uit 1973, zij het dat in dat jaar
nog slechts negen bladzijden nodig waren om de
onderzoeken weer te geven, terwijl het overzicht in
1989 zes en negentig bladzijden besloeg! Een in 1977
gestarte uitgave van de Engelstalige versie van het
onderzoeknummer, moest zeven jaar later worden
gestaakt in verband met de op justitie doorgevoerde
bezuinigingen.
Het was ook in 1977 dat de redactie, die inmiddels
met het WODC was gehuisvest in een flatgebouw in
Rijswijk, in overleg met de Staatsdrukkerij tot het
besluit kwam JV in een nieuw en kleurig jasje te
steken. Het nieuwe ontwerp sloeg aan. Een aanwinst
voor de boekenkast en handig in de binnenzak.
Oorspronkelijke artikelen
Inmiddels stond de ontwikkeling van het blad niet
stil. Bij het uitkomen van nr. 6 van de jaargang 1977;
een themanummer over strafrecht en milieu, maakte
de redactie trots gewag van het feit dat naast een
inleidend artikel van een redactielid, vier speciaal
voor dit nummer geschreven artikelen van Nederlandse auteurs waren opgenomen. Toch bleven dit
soon nummers in de jaren daarna (in 1979 verhuisde
het WODC naar het nieuwe Justitiegebouw aan de
Schedeldoekshaven) nog bescheiden in aantal. De
trend om themanummers geheel te vullen met
originele bijdragen zou in het midden van de jaren
tachtig uitgroeien tot een uitgangspunt.
In 1984 werd ter ondersteuning van de redactie, een
redactieraad ingesteld, bestaande uit de raadadviseurs
en het hoofd van het WODC, enkele onderzoekers en
de redactie.
Omdat themanummers van JV met uitsluitend
originele bijdragen zeer arbeidsintensief bleken te
zijn, werd in 1985 besloten het aantal nummers per
jaar met een nummer te verminderen. Intussen kreeg
Vijftien jaar justitiele Verkenningen
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Vier verschillende afleveringen van het nieuvv vormgegeven
tijdschrift. Linksboven het eerste nummer (1977); rechtsboven eon Engelstalig onderzoeknummer (1977) van het
Research and Documentation Centre (RDC); linksonder eon
speciale uitgave bij de start van het bestuurlijk preventiebeleid; rechtsonder het dikste nummer (onderzoeknummer:
188 pagina's) in de 'elude' vormgeving.
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de redactie steeds meer ervaring met het aantrekken
van auteurs. Naarmate Justitiele Verkenningen meer
bekendheid kreeg, werd het gemakkelijker specialisten bereid te vinden een bijdrage te leveren.
In 1987 werden de varia-nummers definitief
geschrapt. Voortaan bestond iedere jaargang uit
negen themanummers, inclusief het 'onderzoeknummer' (nr. 7). De themaformule was een succes
gebleken. Een aantal nummers waren 'toppers' en
beleefden een of meer herdrukken, zoals `De tweede
generatie gastarbeiders' (1979), `Justitie en hulpverlening aan minderjarigen' (1980), `Alternatieve
sancties' (1983), `Draagmoederschap en andere
vormen van voortplanting' (1985) en 'Asielzoeken in
Nederland' (1987).

Gouda Quint

1988 was voor Justitiele Verkenningen een
belangrijk jaar. Mede in verband met de toenemende
belangstelling van buiten justitie waagde de leiding
van het WODC de stap om in zee te gaan met een
uitgever in casu Gouda Quint BV. De abonnees
gelieerd aan het Ministerie van Justitie behielden hun
gratis abonnement, andere belangstellenden kon zich
.tegen betaling abonneren bij Gouda Quint. Ook de
verkoop van losse nummers, waarvoor het WODC al
sinds 1987 een klein bedrag in rekening bracht, werd
door de uitgever ter hand genomen. Het uiterlijk van
Justitiele Verkenningen had in dat jaar reeds een
bescheiden verandering ondergaan, onder andere qua
formaat.
De thans twee jaar durende samenwerking tussen
de redactie van JV en de uitgever kan een succes
genoemd worden. Het aantal betalende abonnees is,
gezien het toch beperkte vakgebied, zeer redelijk en
vertoont nog steeds een stijgende lijn. Het totale
abonnementenbestand bedraagt op dit moment circa
3000 adressen.
Toekomst

Vooral de laatste jaren halen de themanummers
regelmatig de pers. Ook radio en televisie-rubrieken
besteden nog al eens aandacht aan de behandelde
thema's. Er is dan ook reden met enige voldoening
Vijftien jaar justitiele Verkenningen
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Vier nummers in de huidige yormgeying. Linksboven het
eerste nummer 'nieuwe stay; rechtsboven een speciale
uitgaye ter gelegenheid van 150 jeer Burgerlijk Wetboek
(..1V6, 1988), met ingang van 1988 met het logo van
uitgeyerij Gouda Quint by; linksonder eon bijzonder nummer
met voornamelijk bijdragen van Oosteuropese auteurs..
rechtsonder onderhavige uitgave.
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terug te zien op de ontwikkeling van het tijdschrift.
Ook de toekomst kan met optimisme tegemoet
worden gezien. Ingrijpende veranderingen staan de
redactie op dit moment niet voor ogen. Geen veranderingen dus, wel een wens. Deze gaat in de richting
van een Europees/internationaal broertje of zusje
voor Justitiele Verkenningen. Of deze wens ooit
vervuld zal worden of dat zij slechts een wensdroom
zal blijken te zijn? De jaren negentig zullen het
antwoord geven.

Vijftien jaar justitiele Verkenningen
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Literatuuroverzicht

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 aangevraagd. Door de documentatieafdeling worden boeken, tijdschrifartikelen, rapporten en jaarverslagen met betrekking tot bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke ondenverpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen
kan men zich wenden tot de
afdeling documentatie van het
WODC, Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53
(E.C. van den Heuvel, C.J. van
Netburg) en 070-3 70 66 56
(E.M.T. Beenakkers).
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Algemeen
Preventie van criminaliteit
Strafrecht en strafrechtpleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Algemeen

1
Junger, M.
Discrepancies between police and
self-report data for Dutch racial
minorities
The British journal of criminology, 29e jrg., nr. 3, 1989, pp.
273-284
De validiteit van self-report
gegevens over criminaleit wordt
onder de loupe genomen voor
verschillende raciale groepen
jongeren: van oorsprong Nederlandse jongeren en van oorsprong
Surinaamse, Turkse en
Marokaanse. Gegevens over door
henzelf in interviews gemelde
criminaliteit worden vergeleken
met gegevens van de politic. De
vier groepen waren geselecteerd
uit dezelfde woonbuurten om
socio-economische invloeden uit
te sluiten. In het totaal werden
ongeveer 800 jongens geInterviewd in de leeftijdsgroep van
12-17 jaar. Voor alle jongens gold
dat zij meer moeite hadden met
het toegeven van politie-contacten
dan met het bekennen van criminaliteit. Maar een duidelijk
verschil bleek tussen enerzijds de
Turkse en Marokkaanse jongens
en anderzijds de Nederlandse en
Surinaamse: bij de eerst
genoemden bestond een veel
grotere discrepantie tussen de
self-report gegevens en de officiele
politiegegevens. Kennelijk zijn de
Turkse en Marokkaanse jongens
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veel terughoudender in het
toegeven van criminele activiteiten. De schrijfster zoekt
hiervoor vooral een verklaring in
culturele verschillen en niet zozeer
in etnische: de Turkse en Marokkaanse jongens zijn islamitisch,
lopen een grotere kans het land
uitgezet te worden en zijn in
mindere mate de Nederlandse taal
machtig. Zij concludeert dat bij
studies naar criminaliteit onder
etnische minderheden beter
gebruik kan worden gemaakt van
officiele gegevens.
Met literatuuropgave.
2
Vass, A.A., K. Menzies
The community service order as a
public and private enterprise
The British journal of criminology, 29e jrg, nr. 3, 1989, pp.
255-272
In hoeverre is privatisering in het
strafrechtssysteem een effectieve
nieuwe beleidsmogelijkheid? Om
hier een indruk van te krijgen
vergeleken de auteurs twee
systemen i.v.m. de uitvoering van
`dienstverlening', nl. in Engeland
en Canada. In Engeland is de
uitvoering ondergebracht bij de
reclassering, een overheidsorgaan,
in Canada vindt het plaats op
basis van contracten met particuhere organisaties. Het doel is voor
beide landen hetzelfde:
vervanging voor gevangenisstraf,
resocialisatie en een goedkopere
werkwijze. Het dagelijks werk
wordt gedaan door functionarissen die in beide landen
laag-gekwalificeerd zijn,
nauwelijks promotiekansen
hebben en weinig begeleiding
ontvangen. Zij zijn ook vaak
minder gemotiveerd en treden
daarom nogal eens soepel op ten
opzichte van de delinquenten. In
Engeland komen wat vaker recidivisten in aanmerking voor de
maatregel, in Canada zijn het
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meer de first-offenders, maar in
beide landen geeft men de
voorkeur aan lichtere gevallen,
omdat dat gemakkelijker werkt en
succesvoller is. `Dienstverlening'
wordt in Engeland vooral als
vervanging voor gevangenisstraf
gezien, in Canada meer als
resocialisatiemaatregel. Wat de
kosten betreft blijkt privatisering
niet werkelijk goedkoper te zijn.
Ondanks enkele, meest graduele,
verschillen blijken de twee .
systemen elkaar in de praktijk niet
veel te ontlopen. Het is volgens de
auteurs dan ook de vraag of privatisering wel een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de
oplossing van de crisis in het
strafrechtssysteem in Engeland.
Met literatuuropgave.
3
Wijk, G.D.M. van
Persoonscontrole en het
verdwijnen van de grenzen; het
Schengen Informatie Systeem
Delikt en delinkwent, 19e jrg.,
nr. 7, 1989, pp. 644-653
In juni 1985 kwam te Schengen
een accoord tot stand tussen de
Benelux, de Bondrepubliek
Duitsland en Frankrijk over de
geleidelijke afschaffing van grenscontrole aan de gemeenschappelijke grenzen. Nog regelmatig
vindt het Schengen-overleg plaats.
Een van de werkgroepen houdt
zich bezig met `politie en
veiligheid'. Dit thema omvat mede
de (politiele) gegevensuitwisseling.
Hiertoe wil men een geautomatiseerd informatiesysteem instellen
- het Schengen Informatie
Systeem (SIS) - om de gevolgen
van het verdwijnen van de
persoonscontrole op te vangen.
Voor de Nederlandse regering is
een goed functionerend SIS een
absolute voorwaarde voor de
opheffing van de binnengrenzen.
Het 'Europa van de burgers' loopt
als een rode draad door deze hele
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'open-grenzen-operatie'. In dit
artikel wordt het SIS dan ook
vanuit het perspektief van de
Europese burger bekeken, waarbij
alleen wordt ingegaan op de registratie van persoonsgegevens.
Allereerst worden de toepasselijke
internationale regelingen genoemd
(Verdrag van Straatsburg, Aanbeveling). Vervolgens wordt
ingegaan op de inhoud van het
SIS. Dan komen een aantal
aspecten van de zeggenschap over
het systeem, het gebruik van de
gegevens en de rechten van de
geregistreerde aan bod. Tenslotte
volgen de conclusies, waaruit
blijkt, dat onduidelijkheid
vooralsnog troef is.
Met literatuuropgave.

Preventie van criminaliteit
Lezers die glinteresseerd zijn in
(meer) op de praktijk gerichte
publikaties over preventie van
criminaliteit, kunnen zich wenden
tot de DCP-documentatie,
Directie Criminaliteitspreventie,
Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, telefoon
070-3 70 65 55 (J. de Waard).
4
Bennett, T.
Factors related to participation in
neighbourhood watch schemes

The British journal of criminology, 29e jrg., nr. 3, 1989, pp.
207-218
Welke burgers participeren in
burenwacht-projecten? Sommige
onderzoekers en theoretici menen
dat deze extra bang zijn voor
criminaliteit, anderen menen juist
het tegendeel. In dit onderzoek
werd het verschil bezien tussen
wel- en niet-deelnemers aan twee
burgerwacht-projecten in de
wijken Acton en Wimbledon in
London, nadat deze projecten een
jaar functioneerden. Twee, voor
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deze wijken representatieve,
groepen burgers werden geinterviewd. net blijkt dat de participanten aan de projecten enerzijds
meer angst hadden het slachtoffer
te worden van criminaliteit dan de
niet-participanten en dat zij
anderzijds actiever betrokken
waren in sociale buurtactiviteiten.
Omdat dit onderzoek een
momentopname was, kan de
temporele volgorde van deze
kenmerken niet worden vastgesteld. Er bleek geen verschil
tussen de twee groepen wat betreft
sociale of demografische gegevens,
zoals inkomen, opleiding of
beroepsstatus. De resultaten van
dit onderzoek zijn niet in overeenstemming met veel Noord-amerikaanse studies, omdat een wederzijdse beinvloeding tussen angst
en sociale patticipatie wordt
gesuggereerd.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en
strafrechtspleging
5
McMullan, J.L., P.U. Swan
Social economy and arson in
Nova Scotia

Canadian journal of criminology, 31e jrg., nr. 3, 1989, pp.
281-309
Sinds de Tweede Wereldoorlog is
het aantal brandstichtingen in de
Verenigde Staten en Canada
enorm toegenomen. Vroeger werd
brandstichting verklaard als
misdrijf zonder rationeel motief:
pyromanie. Ook werden vandalisme en wraak als oorzaak gezien.
Klasse-verschillen zouden hieraan
ten grondslag liggen. Bij deze
verklaringen werd geen rekening
gehouden met sociaal-economische factoren, waardoor de
validiteit ervan in twijfel kan
worden getrokken. Dit onderzoek
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maakt wel gebruik van
sociaal-economische inzichten en
geeft een analyse op basis van
landelijke statistieken van brandstichting in Nova Scotia tussen
1970 en 1985 en interviews met
functionarissen belast met het
onderzoeken van branden. De
belangrijkste conclusies zijn de
volgende. Het laat zien dat de
strafrechtelijke definitie van
brandstichting als vorm van
sociale kritiek ideologisch onjuist
blijkt. De meeste hedendaagse
brandstichtingen hebben
betrekking op het indirect of
direct in brand steken van eigendommen van zichzelf of anderen.
Hiermee worden het
vermogens-delicten, die kunnen
worden toegeschreven aan een
toenemende tolerantie t.a.v.
brandstichting om verlies te
stoppen of winst te maken. In
Nova Scotia wordt brandstichting
binnen het bedrijfsleven gebruikt
om het risico van investeringen af
te wentelen op de verzekeringsmaatschappijen. Brandstichting
blijkt hier een deel geworden van
het economische systeem. Dit zal
op korte termijn niet veranderen.
De wet, vastgelegd in de 'Criminal
Code', houdt hier geen rekening
mee.
Met literatuuropgave.
6
Ruller, S. van
Hoe de nationale deftigheid
tweemaal triomfeerde; anderhalve eeuw parlementaire
doodstrafdiscussie in Nederland
Recht en kritiek, 15e jrg., nr. 3,
1989, pp. 216-238
Nadat in 1870 in ons land de
doodstraf in het commune strafrecht werd afgeschaft is de
discussie in de media over deze
strafvorm nooit verstomd. Zelfs
niet toen in 1983 in de grondwet
de bepaling werd opgenomen dat
de doodstraf niet kan worden
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opgelegd. In dit artikel volgt de
auteur de reeks parlementaire
debatten vanaf de eerste, die uit
1827/1828, en probeert continuIteit en verandering op het
spoor te komen. Het probleem
van de doodstraf speelde niet
alleen in het commune strafrecht,
maar ook in het militaire-,
koloniale- en oorlogsstrafrecht.
Argumenten voor en tegen lijf- en
doodstraffen verschillen onderling
sterk naar vorm en inhoud. De
standpunten die in de negentiende
en twintigste eeuw zijn ingenomen
laten zich - met voorbijgaan aan
allerlei datailverschillen herleiden
tot vier, aldus de auteur. Allereerst
de deelnemers aan het debat die
zeiden: God gebiedt de doodstraf
op te leggen in geval van levensberoving. Vergelding werd als
rechtsgrond beschouwd.
Vervolgens het standpunt van
voorstanders zonder religieuze
rechtvaardiging: deze straf is
onmisbaar en rechtmatig, zelfs in
het commune strafrecht. Dan
domineert (van 1870 tot 1970) de
opvatting dat de doodstraf
weliswaar rechtmatig, doch niet
nodig is in het commune strafrecht. Tenslotte: de doodstraf is
onrechtmatig en in geen enkel
rechtsgebied nodig.
7
Schuyer, D.
De lijdensweg van de zedelijkheidswetgeving
Proces, 68e jrg., nr. 10, 1989, pp.
261-271
Herziening van de zedelijkheidswetgeving was in het begin van de
jaren zeventig een populair
politiek issue. Minister Polak
installeerde op 11 mei 1970 een
regeringsadviescommissie zedelijkheidswetgeving. Hij zal zich toen
niet hebben gerealiseerd dat hij
daarmee een lijdensweg' insloeg.
De vorige Minister van Justitie,
Korthals Altes, is inmiddels al de

1 13

vijfde belangrijke hervormer van
dit issue. Het wetsvoorstel om de
zedelijkheidswetgeving niet
integraal te herzien is al zijn
vierde op het gebied van de goede
zeden en het derde dat daadwerkelijk wordt ingediend. Alle
niet-confessionele TweedeKamerfrakties hebben afwijzend
gereageerd. Het
reparatie-wetsvoorstel, dat de
regering een jaar geleden indiende
en waarin het voorstel tot
niet-herziening was vervat, kreeg
in het Voorlopig Verslag van de
Vaste Commissie van Justitie een
uiterst kritisch onthaal. In dit
artikel wordt door de auteur een
duidelijk beeld geschetst van de
historic van de zedelijkheidswetgeving en de vele mislukte
pogingen om het hoofdstuk
`herziening zedelijkheidswetgeving' naar een goed einde te
voeren.

specialisatie-begrip en van de
chi-kwadraattoets vergeleken de
auteurs de geweldsmisdrijven met
de eigendomsmisdrijven. De resultaten ondersteunen de hypothese
dat bij geweldsmisdrijven specialisatie bestaat bij daders die meer
dan drie maal waren gearresteerd.
Bij eigendomsmisdrijven is er ook
sprake van specialisatie bij daders
met minder dan vier arrestaties.
Tot slot bespreken de auteurs de
bruikbaarheid van het stralblad
als gedragsvoorspeller.
Met literatuuropgave.

9
Green, D.E.
Measures of illegal behavior in
individual level deterrence
research
Journal of research in crime
and delinquency, 26e jrg., nr. 3,
1989, pp. 253-275
Empirisch onderzoek m.b.t. de
afschrikkingshypothese is gericht
op de studie van de samenhang
tussen enerzijds gepercipieerde
Criminologie
sanctiedreiging en anderzijds
crimineel gedrag. De auteur
8
hanteert de zogeheten
Brennan, P., S. Medniek
'two-wave-panel' methode, die
Specialization in violence:
inhoudt dat beide groepen variaevidence of a criminal subgroup
belen gemeten worden op twee
Criminology, 27e jrg., nr. 3,
tijdstippen T1 en T2. In 1983
1989, pp. 437-453
werden aan de respondenten
De bedoeling van de auteurs is
vragen voorgelegd aangaande hun
om na te gaan of Cr bij geweldsverwachtingen over percepties en
misdrijven sprake is van specialigedragingen in de nabije
satie bij de dader. De auteurs
toekomst. De vragen van 1984
gebruikten gegevens van een
hadden betrekking op het recente
geboortecohort bestaande uit alle
mannen (28884 personen) geboren verleden. In 1983 was het aantal
respondenten 370, welk aantal in
te Kopenhagen tussen 1 januari
1984 was geslonken tot 245. De
1944 en 31 december 1947. De
auteur richtte zich op een
geraadpleegde politiegegevens
categoric regelovertreding,
dateerden van 1974, het jaar
namelijk het rijden onder invloed.
waarin de onderzoeksgroep de
leeftijd bereikte van 27 tot 30 jaar. Gebruikmakend van de bivariate
en de multivariate analyse
Overtredingen werden ondervertechniek concludeert de auteur dat
deeld in drie groepen: geweldsde onderzoeksresultaten van de
misdrijven, eigendomsmisdrijven
beide jaren weinig verschillen
en andere misdrijven. Uitgaande
van drie operationalisaties van het vertonen. Gebleken is dat de
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invloed van informele sancties
(sociale afkeuring en morele
verantwoordelijkheid) groter is
dan die van de formele sancties
(pakkans en straf).
Met literatuuropgave.

inkomensongelijkheid kunnen
hebben op de hoogte van het
doodslagcijfer. Als theoretisch
kader gebruikt hij de macrosociologische theorie van Blau,
volgens welke theorie er in een
samenleving twee fundamentele
dimensies zijn van sociale
10
Laubenthal, K.
differentiatie. Bij de ene dimensie
Ansiitze zur Differenzierung
(heterogeniteit) wordt de samenzwischen politischer und allgeleving geacht te zijn ondervermeiner Kriminalitiit
deeld in een aantal sociale
Monatsschrift far Kriminologie groepen volgens bijv. ras, geslacht
und Strafrechtsreform, 72e jrg.,
en religie. Bij de andere dimensie
nr. 5, 1989, pp. 326-337
(ongelijkheid) wordt gerefereerd
Aan politieke criminaliteit wordt
aan verschillen volgens inkomen,
in de Duitse criminologie, zeker in prestige en rijkdom. Beide
vergelijking met andere vormen
dimensies vormen bronnen van
van crimineel gedrag, weinig
geweld en conflict. Op grond van
aandacht geschonken. Dit is mede de theorie verwacht de auteur dat
te wijten aan het feit, dat er nog
het niveau van economische
geen duidelijke en beknopte
discriminatie positief correleert
definitie van het begrip politieke
met het doodslagcijfer, en dat bij
criminaliteit is gevormd. Dit
de verklaring van dit cijfer econoartikel gaat in op de begripsommische discriminatie relevanter is
schrijvingen die werden
dan inkomensongelijkheid.
ontwikkeld vanuit respectievelijk
Gegevens van 52 landen over het
de positivistische, psychologische jaar 1980 betrok de auteur van
en sociodynamische benadering.
Interpol, van de Wereld GezondGezien de betrekkelijkheid van
heidsorganisatie en uit de 'World
het begrip politieke criminaliteit
handbook of political and social
blijft ieder voorstel tot een
indicators'. Tevens werd een
definitie echter afhankelijk van de aantal controlevariabelen in
gegeven maatschappelijke situatie. beschouwing genomen. De auteur
Alleen een combinatie van de
interpreteert met enige voorzichessentiele elementen van de
tigheid de resultaten van zijn
bestaande definities zou kunnen
regressie-analyse als een onderleiden tot een begripsomschrijving steuning van zijn twee
die het mogelijk maakt om hypothesen.
binnen een gegeven politiek
Met literatuuropgave.
systeem - politieke delikten te
12
onderscheiden van andere vormen
van criminaliteit.
Osgood, D.W., P.M. O'Malley
e .a.
11
Time trends and age trends in
Messner, S.F.
arrests and self-reported illegal
Economic discrimination and
behavior
societal homicide rates: further
Criminology, 27e jrg., nr. 3,
evidence on the cost of inequality
1989, pp. 389-417
American sociological review,
Bepaalde criminaliteitsontwikke54e jrg., 1989, nr. 4, pp. 597-611 lingen in de tijd en i.v.m. leeftijd
De auteur onderzoekt de gevolgen zijn vaak moeilijk op de juiste
die economische discriminatie en
wijze te interpreteren. Om na te

Literatuuroverzicht

115

gaan of methoden als analyse van
zelfrapportagegegevens en officiate
misdaadcijfers hierbij een geschikt
hulpmiddel zijn bestudeerde men
gegevens, ontleend aan de
jaarlijkse National Survey in de
VS van zelfgerapporteerde
delicten door senior highschool
studenten en vergeleek deze met
officiele misdaadcijfers. Voor de
tijdsanalyse werden van 1975 tot
1985 jaarlijks 3000 studenten van
17 jaar ondervraagd en voor de
leeftijdsanalyse 300 tot 1200 per
jaar in de leeflijd van 17 tot 23
jaar. Uit het onderzoek blijkt, dat
zowel volgens zelfrapportage als
officiele cijfers de criminaliteit
dealt met het ouder worden met
uitzondering van geweldpleging,
waarvoor de officiele cijfers een
stijging te zien geven. Bij de
tijdsanalyse geven beide methoden
een stijging van geweldspleging in
de onderzochte periode aan. Bij
de overige delicten zijn onregelmatige ontwikkelingen in de tijd
geconstateerd. Volgens de auteurs
moet men bij het zoeken naar
verklaringen voor veranderingen
in criminaliteit oppassen met
korte termijn interpretaties en
rekening houden met wijzigingen
in leeftijdsopbouw en variaties bij
verschillende soorten delicten.
Bestudering van zelfrapportagegevens en officiele misdaadcijfers
zijn daarbij volgens hen geschikte
hulpmiddelen.
Met literatuuropgave.

13
Rosenbaum, A., S.K. Hoge

Head injury and marital
aggression
The American journal of
psychiatry, I46e jrg., nr. 8, 1989,
pp. 1048-1051
Bij 31 mannen die hetzij vrijwillig
hetzij op last van justitie werden
opgenomen in het Universitair
Medisch Centrum in Massachusetts wegens geweld in de
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huiselijke sfeer, werd nagegaan of
hersenletsel mogelijk een rol
speelde bij hun overmatige
agressie. Alle mannen op twee na
waren blank en hun gemiddelde
leeftijd was bijna 30 jaar. Zij
ondergingen een interview met
vragen over hun e.v. ziektegeschiedents, eerdere ongevallen, hun
jeugd, agressie jegens partners,
kinderen en anderen en alcoholof druggebruik. Wanneer zich ooit
een ongeval met mogelijk hoofdletsel had voorgedaan dan werd
dit nader onderzocht. Negentien
van de mishandelende mannen
(61%) had ooit een hersenletsel
opgelopen met als diagnose een
hersenschudding of bewustzijnsverlies. Bij meer dan de helft van
deze mannen had het ongeluk al
in hun jeugd plaatsgevonden. Ook
het zelf als kind mishandeld zijn,
kwam bij de mannen die hun
partners gewelddadig behandelden relatief veel voor, namelijk
bij 47%. Op de derde pleats bleek
dat overmatig alcoholgebruik
significant vaker voorkwam bij
patienten met hersenletsel,
namelijk bij 68%. De schrijvers
concluderen dat biologische
factoren zeer waarschfinlijk een
rol spelen bij echtelijk geweld
door mannen. Een waarschuwing
is echter wet op zijn plaats
vanwege de samenstelling van de
onderzoeksgroep.
Met literatuuropgave.

14
Sabol, W.J.

The dynamics of unemployment
and imprisonment in England
and Wales, 1946-1985
Journal of quantitative criminology, 5e jrg., nr. 2, 1989, pp.
147-168
Met behulp van econometrische
procedures wordt aangetoond dat
er sprake is van groei in het aantal
vrijheidsstraffen en dat de
toename van de werkloosheid
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hierin een belangrijke verklarende
factor vormt. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de invloed
van werkloosheid op de
rechterlijke besluitvorming.
Rechters vereenvoudigen - bij
gebrek aan informatie - hun
`besluitvorming in onzekerheid'
door verwachtingen aangaande
werkloosheid te gebruiken als
heuristische deviezen. Niet geanticipeerde veranderingen in
werkloosheidscijfers blijken een
doorslaggevende rol te spelen in
veranderingen in het veroordelingspatroon. Zo speelt
werkloosheid een veel grotere rol
in het besluit om al dan niet
vrijheidsstraf op te leggen dan
gerechtvaardigd is volgens de
Anglo-Amerikaanse wetgeving.
Met literatuuropgave.
15
Sessar, K.

Wenn Krankheit und Verbrechen
zu schwinden drohen
Monatsschrift fur Kriminologie
und Strafrechtsreform, 72e jrg.,
nr. 5, 1989, pp. 337-351
In dit artikel wordt nagegaan
welke effecten het dalende
geboortecijfer in Duitsland kan
hebben op het systeem van de
sociale controle in de gezondheidszorg en bij criminaliteit.
Volgens schattingen zal de
bevolking van de bondsrepubliek
rond het jaar 2030 met 30% zijn
gedaald. Hoe reageren gezondheidszorg en justitieel apparaat op
deze daling in hun clientenbestand? Aangezien controle macht
betekent en het bovendien zijn
beroep is, zal de controleur niet
bereid zijn, macht en bestaansrecht op te geven, alleen omdat er
minder te controleren valt. De
auteur filosofeert over de
mogelijke consequenties.
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16
Swaaningen, R. van

Feminismus und Abolitionismus
als Kritik der Kriminologie
Kriminologisches Journal, 21e
jrg., nr. 3, 1989, pp. 162-181
Over de relatie tussen feminisme
en criminologie is tot nog toe
weinig geschreven. De auteur van
dit artikel vergelijkt de feministische kritiek op de criminologie
in Nederland met de belangrijkste
uitgangspunten van het abolitionisme en toont de overeenkomsten
tussen beide aan. Deze overeenkomsten blijken tot nog toe
tegenover de praktische belangentegenstellingen tussen beide te
staan. Deze paradox vormt de
aanleiding voor deze verhandeling. De auteur geeft allereerst
een kort historisch overzicht van
de criminologie. Hieruit blijkt dat
de positivistische criminologie
mannelijke mythen over
vrouwelijke daders en slachtoffers
heeft voortgebracht. Het
feminisme stelt weliswaar bij haar
kritische onderzoek de factor
`geslache op de voorgrond, maar
blijft uitgaan van de tweedeling
dader-slachtoffer, zoals in het
hedendaagse strafrecht. Tevens
beperkt ze zich tot het kritiseren
van pathologische ideeen over
vrouwen en gaat niet uit van
vrouwen sui generis. De auteur
haalt verschillende feministische
onderzoek(st)ers aan en concludeert dat, uitgaande van een
radicale feministische kritiek op
de criminologie, het denken in
strafmaatregelen in tegenspraak is
met het feministisch denken.
Hieruit volgt dat het strafrecht
geen neutraal middel is, zoals
door sommige feministen
aanvaard, om feministische eisen
te verwezenlijken. Het strafrecht
blijkt in de praktijk een ongeschikt
en vaak onbetrouwbaar
instrument in de vrouwenstrijd.
Het abolitionisme zal, volgens de
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auteur, wel een effectief wapen in
daze strijd kunnen blijken.
Met literatuuropgave.

18
Tracy, P.Z., J.A. Fox
A field experiment on insurance
fraud in auto body repair

Criminology, 27e jrg., nr. 3,
1989, pp. 589-603
Aandacht van justitie, wetenschap
General prevention of tax
en publiek richten zich nog steeds
evasion: a factorial survey
meer op gewelds- en vermogensapproach
criminaliteit dan op witteboordenJournal of quantitative crimicriminaliteit ondanks het toenenology, 5e jrg., nr. 2, 1989, pp.
mende inzicht over de ernst
127-146
daarvan. Reden hiervoor is, dat
Welke factoren spelen een rol bij
witteboorden-criminaliteit vaak
belastingontduiking en hoe kan
onontdekt blijft of buiten het
dit delict enigermate voorkomen
rechtscircuit afgehandeld wordt.
worden? Om bier meet inzicht in
De auteurs vragen in dit verband
te krijgen werd in maart 1986
aandacht voor een speciale vorm
onderzoek gedaan ander 319
van witteboorden-criminaliteit, nl.
personen uit willekeurig gekozen
huishoudens (Oklahoma City, VS). de verzekeringsfraude i.v.m.
autoschadeclaims. Zij gingen de
Van hen was 57% vrouw, 81%
invloed daarop na van variabelen
blank en was de gemiddelde
als de aanwezigheid van een
leeftijd 45 jaar. Bij het onderzoek
verzekering, omvang van de
werd gebruik gemaakt van de
schade, plaats van de garage,
'factorial survey methode' en
geslacht van de bestuurder en het
vignetten met verschillende situamerk van de auto. Voor het
tieschetsjes over belastingbetaler
onderzoek werden vier beschaen voorbeelden van formele en
digde auto's van verschillende
inform& sancties bij ontduiking.
merken gehuurd en twee
De respondenten moesten ieder
van een aantal vignetten aangeven mannelijke en twee vrouwelijke
bestuurders aangesteld.
wat hun reactie zou zijn. Uit de
resultaten bleek, dat weinig belas- Gedurende vier weken (1987) •
werden de auto's aan 96 garages
tingbetalers neiging hadden tot
in zowel stedelijke als landelijke
frauderen (234). De resterende
gebieden aangeboden voor opgave
groep, die uit meer mannen en
van reparatiekosten. Hierbij
blanken bestonden en gemiddeld
rouleerden wagens met en zonder
iets jonger was (39 jaar), gaf aan
verzekering evenals de mannelijke
zich bij hun besluit tot ontduiken
te laten leiden door veranderingen en vrouwelijke bestuurders
volgens een bepaald systeem. Uit
in hoogte van belasting, kans op
de onderzoeksresultaten bleek, dat
accountantscontrole, lengte van
bij verzekerde wagens de kosten
gevangenisstraffen, omvang van
van reparatie beduidend hoger
boetes en snelheid van straffen.
geschat werden ongeacht de
Ondanks het feit, dat de
omvang van de schade, het soon
voorbeelden in de vignetten niet
precies met de werkelijkheid in
auto, de plaats van de garage en
het geslacht van de bestuurder. De
overeenstemming konden zijn
auteur concludeert, dat deze vorm
geeft de methode toch voldoende
van fraude nadelig is voor de
aanwijzingen voor mogelijke
verzekerden, die daardoor een
generale preventiemaatregelen.
hogere premie moeten betalen dan
Met literatuuropgave.
nodig is.
17
Thurman, Q.C.
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19
Walters, G.D., T.W. White

Gitchoff analyseert het Nederlandse straftoemetingsbeleid en
Heredity and crime: bad genes or trekt daarbij een vergelijking met
bad research?
de Verenigde Staten. Het Neder. Criminology, 27e jrg., nr. 3,
landse gevangeniswezen is
1989, pp. 455-485
weliswaar humaan, maar tevens
Door middel van een literatuuron- internationaal gezien
derzoek wordt een overzicht
waarschijnlijk het duurste. Een
gegeven van onderzoeksgegevens
gedetineerdendag in Nederland
en conclusies over erfelijke
kost gemiddeld ongeveer drie keer
invloeden op criminaliteit. De
zoveel als in de Verenigde Staten.
schrijvers richtten zich op vier
Daar staat tegenover dat de
onderzoeksstrategieen: gezinsNederlandse gedetineerdenbestudies, tweelingstudies, adoptievolking bijzonder klein is. In 1990
studies en omgevingstudies. Van
zal deze slechts 7000 gedetialle gepresenteerde onderzoeken
neerden omvatten. Gitchoff
geven de schrijvers de methodolo- spreekt de hoop uit dat het Nedergische gebreken aan, waardoor de landse gevangeniswezen niet de
resultaten in twijfel kunnen
heilloze Amerikaanse weg inslaat
worden getrokken. Deze gebreken van het steeds verder uitbreiden
betreffen zowel de onderzoeken
van de gevangeniscapaciteit in
die wel als die geen relatie
reactie op de stijgende criminaaantonen tussen erfelijke factoren liteit. Buikhuisen reageert op het
en criminaliteit. Over het
hierboven beschreven artikel met
algemeen achten zij de aanwijde stelling dat het terughoudende
zingen dat er wel een relatie is,
straftoemetingsbeleid in
van veel betekenis. Zij pleiten
Nederland geworteld is in een
echter voor meer verfijnd
sociaal-culturele traditie waarin
onderzoek om deze relatie nader
criminaliteit niet als een
te kunnen specificeren, zoals: het
bedreiging wordt ervaren. Van
gebruik van meer betekenisvolle,
zo'n klimaat was van de jaren
repliceerbare en nauwer
vijftig tot zeventig sprake. Nadien
begrensde criterium-variabelen,
is dit klimaat als gevolg van de
het elimineren van mogelijke
sterk gestegen criminaliteit
alternatieve verklaringen voor
omgeslagen. Gitchoff heeft het
gevonden verbanden, en meer
laatste woord en antwoordt
longitudinaal onderzoek. Ook zou Buikhuisen dat het hem er vooral
genetisch onderzoek beter theoreom gaat dat het reageren met
tisch gefundeerd moeten worden.
penitentiaire capaciteitsuitbreiding
Met literatuuropgave.
op stijging van de criminaliteit een
heilloze weg is. In de Verenigde
Staten heeft dit geleidelijk aan
geleid tot een `gevangenisGevangeniswezen/tbs
rechtbank-bouw-complex' waarin
20
miljarden dollars omgaan en dat
Gitchoff, G.T.
in de plaats lijkt te komen van het
Crime and correction in Holland: bekende militair-industrieel
a commentary
complex. Hij vraagt zich af of het
International journal of
gegeven dat alleen al het Califoroffender therapy and companische gevangeniswezen 68.000
rative criminology, 33e jrg., nr.
gedetineerden huisvest met een
2, 1989, pp. 151-159
recidivepercentage van 70% we!
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als een teken van beschaving dient
te worden opgevat.
21
Browne, D.C.H.
Incarcerated mothers and
parenting
Journal of family violence, 4e
jrg., nr. 2, 1989, pp. 211-221
Er zijn verschillende redenen
waarom de ouderschapsvaardigheid van gedetineerde moeders
een punt van zorg zou moeten
zijn. In de eerste plaats mag
worden aangenomen dat gedetineerde vrouwen, gelet op hun
eigen vaak gebrekkige opvoeding,
eerder geneigd zijn ook bun
kinderen slecht te behandelen en
te verwaarlozen. Verder heeft ook
het gegeven van de detentie in
verschillend opzicht een vernietigende uitwerking op de vervulling
van de moederrol. Dit alles is
aanleiding om te veronderstellen
dat training in ouderschapsvaardigheden voor gedetineerde
moeders vruchtbaar zou moeten
zijn. Zo'n trainingsprogramma is
in 1984 opgezet in Pittsburgh. De
veroordeelde moeders namen
ongeveer een half jaar lang
tweemaal per week deel aan een
cursus onder leiding van een
psycholoog. Doel van de cursus
was het bewerkstelligen van
positieve veranderingen in het
besef van eigenwaarde en het
positief belinvloeden van
ouderlijke attitudes en verwachtingen. Het succes van de cursus is
geevalueerd door bij 20 cursisten
voorafgaande aan en na afloop
van de training een aantal testen
af te nemen. Het besef van eigenwaarde bleek in de loop van de
cursus licht te zijn gestegen. Een
aantal ouderlijke attituden bleek
evenwel in de verkeerde richting
te zijn beinvloed door de cursus.
Geconcludeerd dient dan ook te
warden dat de training niet aan
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het gestelde doel heeft beantwoord.
Met literatuuropgave.
22
Mathias, R.E., J.W. Mathews
e .a.
Programs for prisons: nihilism or
pragmatic planning
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 33e jrg., nr.
2, 1989, pp. 141-148
Dat gevangenisstraf niet kan
leiden tot verbetering van gedetineerden, is volgens de auteurs een
nihilistische opvatting die getuigt
van onbegrip van de complexe
sociale en intrapsychische
verschijnselen binnen het gevangeniswezen. net is wel degelijk
mogelijk om een positief effect te
bereiken met een programmatische aanpak waarbij drie partijen
binnen de inrichtingsorganisatie
zijn betrokken: het personeel dat
met de de beveiliging is belast, de
behandelingsstaf en het bestuur
van de inrichting. Het beveiligingspersoneel dat veelvuldig met
gedetineerden in aanraking komt,
dient voor hen te voorzien in een
een rolmodel. Voor wat betreft de
actieve behandeling is vooral de
eindfase van de detentie
vruchtbaar. De gedetineerden
verblijven dan veelal in een meer
open penitentiaire omgeving,
waarin zij relatief veel bewegingsvrijheid genieten. In die detentiefase kan met individuele of
groepstherapie succes worden
geboekt. Op verschillende
aspecten van een dergelijk therapeutisch programma wordt in het
artikel nader ingegaan. Belangrijk
is tenslotte dat zo'n programmatische benadering van gedetineerden wordt gesteund door de
leiding van de inrichting.
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23
McMurran, M., S. Baldwin
Services for prisoners with
alcohol-related problems: a
survey of U.K. prisons
British journal of addiction, 84e
jrg., nr. 9, 1989, pp. 1053-1058
Veel gedetineerden gebruiken in
de vrije samenleving grote
hoeveelheden alcohol en vaak is
het delict waarvoor men is veroordeeld, onder invloed van alcohol
gepleegd. Om inzicht te krijgen in
de programmatische aandacht
voor gedetineerden die hun
alcoholprobleem willen oplossen,
is een onderzoek gedaan binnen
het Britse gevangeniswezen. In
totaal werden 149 penitentiaire
inrichtingen aangeschreven. 83%
hiervan heeft gereageerd en 91%
daar weer van gaf op aandacht te
besteden aan probleemdrinkers
onder de gedetineerdenbevolking.
Om meer inzicht te krijgen in de
kenmerken van die dienstverlening is een vervolg-enquete
verricht. In 58 inrichtingen wordt
aan groepswerk gedaan voor deze
categorie gedetineerden. Dit
groepswerk wordt meestal verricht
door maatschappelijk werkers,
gevolgd door gevangenisfunctionarissen en de Anonieme Alcoholisten (AA). In 56 inrichtingen
wordt op individuele basis hulp
verleend aan gedetineerden met
een alcoholprobleem. Meestal
gebeurt dit door maatschappelijk
of reclasseringswerkers. Het beleid
ten aanzien van de onderhavige
categorie gedetineerden is
versnipperd en afhankelijk van
toevallige initiatieven. De auteurs
pleiten dan ook voor een centrale
coordinator die verantwoordelijk
is voor de training van personeel,
het opzetten van een communicatie-netwerk en het stimuleren
van nieuwe initiatieven op dit
gebied.
Met literatuuropgave.
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Robson, R.
Managing the long term prisoner:
a report on an Australian
innovation in unit management
The Howard journal of criminal
justice, 28e jrg., nr. 3, 1989, pp.
187-203
Bathurst Gaol is een Australische
penitentiaire inrichting die in de
jaren zeventig werd gekenmerkt
door slechte verhoudingen tussen
personeel en gedetineerden, en daarmee samenhangend - door
een aantal gevangenisopstanden.
De inrichting is na een opstand in
1974 tijdelijk buiten gebruik
gesteld. Na de heropening in 1982
is gekozen voor een geheel andere
organisatorische opzet. De
vleugelgevangenis werd organisatorisch in kleine leefeenheden
opgedeeld met elk 16 tot 18
gedetineerden. Kenmerkend voor
deze eenheden is dat zij betrekkelijk autonoom zijn, dat de
gedetineerden er veel bewegingsvrijheid genieten en dat zij
medezeggenschap hebben bij de
dagelijkse gang van zaken. De
invoering van dit organisatiemodel heeft grote spanningen
opgeleverd in de verhouding
tussen leiding en personeel.
Uiteindelijk is er zelfs ruim een
maand door het personeel
gestaakt. Desondanks is het effect
van de ingevoerde nieuwe
werkwijze opvallend positief: het
aantal incidenten waarbij gedetineerden zijn betrokken, is
drastisch teruggelopen; de
verhouding tussen personeel en
gedetineerden is sterk verbeterd;
en de algemene spanning binnen
de inrichting is beduidend
afgenomen. Deze positieve
effecten worden toegeschreven
aan de oprichting van kleinschalige leefeenheden.
Met literatuuropgave.
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25
Szockyj, E.
Working in a man's world:

26
Themanummer

Towards a women-wise penology

Probation journal, The jrg., nr.
3, 1989, pp. 100-114
In het eerste artikel uit dit
Canadian journal of criminology, 31e jrg., nr. 3, 1989, pp. themanummer wordt ingegaan op
de specifieke problematiek van
319-328
zwarte vrouwelijke gedetineerden.
In de jaren zeventig en tachtig
Zij maken nu al 18% uit van de
hebben vrouwelijke bewaarders
vrouwelijke Britse gedetineerdenbun intrede gedaan in het
bevolking. Uit interviews met tien
Canadese gevangeniswezen. De
grote vraag is hoe zij zich van hun van deze ex-gedetineerden blijkt
dat zij door politiele, justitiele en
taak kwijten in vergelijking met
penitentiaire functionarissen
mannelijke collega's. Om deze
worden gediscrimineerd. Verschilvraag te beantwoorden is een
lende voorbeelden daarvan
enquete-onderzoek gedaan onder
warden gegeven. Het tweede
het - mannelijk en vrouwelijk artikel betreft de detentie van
personeel en de gedetineerden in
moeders met jonge kinderen. In
een huis van bewaring voor
Britse penitentiaire inrichtingen
mannelijke gedetineerden. In de
vragenlijst werd aandacht besteed bedraagt hun aantal 719. Zijn de
kinderen nog heel jong, d.w.z. tot
aan interactieve vaardigheden,
18 maanden, dan mag de moeder
fysieke capaciteiten, bescherming
de kinderen bij zich houden.
door gedetineerden, de
Hiervoor zijn bij elkaar 39 detenaanvaarding van vrouwelijk
personeel en eventuele problemen tieplaatsen beschikbaar. Voor de
betreffende kinderen is deze
rond de privacy van gedetifeitelijke mede-detentie geen
neerden. Vrouwelijk personeel
goede zaak. Echter, ook voor
werd over het algemeen beter in
staat geacht goede betrekkingen te kinderen die gescheiden van hun
gedetineerde moeders in de vrije
onderhouden met gedetineerden.
samenleving blijven, zijn de
Deze grotere interactieve
gevolgen zeer nadelig. Eigenlijk,
vaardigheid compenseert het
verzucht de auteur, zouden
fysiek mindere vermogen, bijv. in
moeders met kinderen in het
gewelddadige situaties. Gedetigeheel niet moeten worden gedetineerden zijn vervolgens meer
neerd. In een derde artikel wordt
geneigd om het voor vrouwelijk
een pleidooi gehouden voor een
personeel op te nemen in
vrouw-vriendelijke penologie.
gevaarlijke situaties dan voor
Zo'n penologische benadering zou
mannelijke gestichtsfunctionarissen. Vrouwelijk personeel wordt twee fundamentele doelen dienen
geen bedreiging gevonden voor de na te streven. In de eerste plaats
moet de bestraffing van vrouwen
privacy van de gedetineerden. De
bun onderdrukking als vrouw niet
meerderheid van de onderverder versterken. Verder dienen
vraagden, tenslotte, was in zijn
algemeenheid zeer te spreken over mannelijke wetsovertreders niet
de inzet van vrouwelijk personeel. gebrutaliseerd worden zodat zij
naderhand ideologisch en fysiek
Dat neemt niet weg dat het
vrouwelijk personeel zelf zich niet nog agressiever zullen zijn ten
opzichte van vrouwen.
volledig aanvaard voelt door de
mannelijke collega's.
Met literatuuropgave.
women correctional officers in an
institution for men
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27
Verdun-Jones, S.N.

Sentencing the partly mad and
the partly bad: the case of the
hospital order in England and
Wales
International journal of law and
psychiatry, 12e jrg., nr. 1, 1989,
pp. 1-27
Rond de strafrechtelijke
benadering van geestelijk
gestoorde delinquenten heeft altijd
tweestrijd bestaan. Horen
geestelijk gestoorden die de
strafwet overtreden thuis in een
(eventueel speciale soort) gevangenis of in een psychiatrische
inrichting? De auteur bespreekt de
strafrechtelijke mogelijkheden
m.b.t. geestelijk gestoorde delinquenten in Engeland en Wales.
Hij gaat vooral in op de 'hospital
order', die met het expliciete doel
van een, eventueel gedwongen,
behandeling kan worden opgelegd
en nooit in een gevangenisstraf
kan worden omgezet. Ook aan
deze constructie kleven bezwaren:
door het gedwongen karakter
ervaart de delinquent de
maatregel toch als straf en hij kan
regelmatig niet worden toegepast
omdat er geen (geschikte)
inrichting te vinden is of vanwege
plaatsgebrek. Een gevangenis kan
iemand niet weigeren, maar een
psychiatrische inrichting we!.
Toch wordt zowel door de
rechterlijke macht als door het
publiek aan deze maatregel de
voorkeur gegeven omdat het alternatief, de ontoerekeningsvatbaarverklaring met als consequentie
een tbs, door zijn onbeperte duur
als te inhumaan wordt
beschouwd.
Met literatuuropgave
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Reclassering
28
Menzies, K., A.A. Vass

The impact of historical, legal
and administrative differences on
a sanction: communiy service
orders in England and Ontario
The Howard journal of criminal
justice, 28e jrg., nr. 3, 1989, pp.
204-217
De auteurs onderzochten overeenkomsten en verschillen tussen de
sanctie gemeenschapsdienst in
Engeland en Ontario. In beide
landen ontstond deze strafvorm
uit overwegingen van kosten,
onvrede over het effect van gevangenisstraf, toename van criminaliteit en belangstelling voor
maatschappijgericht straffen. In
Engeland werd het initiatief
daartoe genomen door de
overheid, die gemeenschapsdienst
een plaats gaf als aparte sanctie,
welke door de reclassering
gesuperviseerd wordt. In Ontario
lag het initiatief bij het justified'
apparaat, wordt gemeenschapsdienst gezien als een uitbreiding
van voorwaardelijke of
geldstraffen en werd de uitvoering
geprivatiseerd. Hierdoor heeft
community-service in Engeland
een plaats gekregen tussen gevangenschap en de lichtere strafvormen in, terwijl in Ontario
voornamelijk in het kader van
lichte straffen CS wordt toegepast.
Dit en de traditionelere
man-vrouw-rolverdeling in
Engeland verklaren waarom in
Engeland gemeenschapsdienst
vooral door mannen wordt
vervuld, terwijl er in Ontario een
lichte oververtegenwoordiging is
van vrouwen.
Met literatuuropgave.
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29
Jeugdbescherming
Rumgay, J.
en -delinquentie
Talking tough: empty threats in
probation practice
30
Basso, R.
The Howard journal of criminal
Intervening with young offenders:
justice, 28e jrg., nr. 3, 1989, pp.
the Canadian case
177-186
International journal of
De auteur gaat in op het accent
offender therapy and compadat een recent overheidsstuk
rative criminology, 33e jrg., nr.
(Green Paper, Home Office) in
2, 1989, pp. 121-130
Groot Brittanie legt op
In de Canadese 'Young Offenders
maatschappijgerichte straffen en
Act' (1984) is de wetgeving gericht
bespreekt de implicaties voor de
reclassering. In het debat over het op het koppelen van jeugdige
strafrechtelijk beleid zijn istraffent wetsovertreders aan passende
dienstverleningsprojecten.
en 'control& sleutelwoorden
geworden en heeft men het over
Uitgaande van een resocialise'horde, yeeleisendet reclasserings- rende aanpak, onderbouwd met
programma's. In genoemd
elementen uit de ontwikkelingsoverheidsstuk wordt veel moeite
psychologie, de sociale controletheorie en de sociale leertheorie
besteed aan i het verenigen van
wordt getracht richtlijnen te geven
straffende en resocialiserende
doelen. In de maatschappijgevoor de praktijkwerkers die
richte programma's - bedoeld om verantwoordelijk zijn voor het
de druk op de gevangenissen te
zoeken van concrete projecten.
Het succes van een interventieproverminderen - lijkt de resocialigramma hangt deels af van de
satie echter toch op de achtergrond te zijn geraakt. Dit lijkt
wijze waarop het aansluit bij de
behoeften van de jeugdige in
veroorzaakt door gebrek aan
kwestie. 'Matching' van jeugdige
vertrouwen in de eigen resocialien project is dan ook de belangsatie-doelstellingen, waardoor de
rijkste taak van de praktijkwerker.
reclassering kwetsbaar is
geworden. De auteur betoogt dat
Aandachtspunten bij het bepalen
resocialisatie herontdekt moet
van de behoeften van de jeugdige
worden en pleit voor bezinning op zijn: de jeugdige zelf, het gezin en
de relaties met leeftijds- en schoolhet onderscheid tussen
genoten. Aangeraden wordt steun
doelstelling en methoden. In de
te bieden op het terrein van de
toepassing moet resocialisatie
sociale en schoolse vaardigheden.
ontdaan worden van schadelijke
bijprodukten. Bij de in onderzoek Met literatuuropgave.
gevonden ineffectiviteit van reclas31
seringsmethoden zijn de gerichte
Davis, G., J. Boutherat e.a.
methoden voor diverse groepen te
Pre-court decision-making in
veel over een kam geschoren.
juvenile justice
Met literatuuropgave.
The British journal of criminology, 29e jrg., nr. 3, 1989, pp.
219-235
De belangrijkste taak van het
Northampton 'Juvenile Liaison
Bureau' (.1LB) is diversie van
jonge delinquenten. Gedurende 15
dagen werd het werk op het JLB
-
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geobserveerd. In deze bijdrage
worden drie casussen beschreven
betreffende autodiefstal, winkeldiefstal en herhaalde diefstal in
groepsverband. Op basis daarvan
Worden het diversieproces en de
achterliggende argumenten
besproken. De conclusie luidt dat
er inderdaad minder wordt
vervolgd, maar op de werkwijze
van het bureau valt aan te merken
dat er weinig hulp wordt geboden
aan de gezinnen van de jeugdigen
in kwestie. Bovendien vindt de
besluitvorming over vervolging
plaats achter gesloten deuren en
wordt deze niet verklaard aan, of
onderschreven door de minderjarigen of hun ouders.
Met literatuuropgave.

dergelijke programma's aan jonge
kinderen kan helpen verminderen.
Met literatuuropgave.

33
Pratt, J.

Corporatism: the third model of
juvenile justice
The British journal of criminology, 29e jrg., nr. 3, 1989, pp.
236-254
Men is geneigd over ontwikkelingen rond het jeugdstrafrecht te
spreken in termen van hun plaats
in het `welzijnsmodel' respectievelijk het 'justice model'(juridiseringsmodel). Het welzijnsmodel
bereikte het hoogtepunt in de
beginjaren zeventig. Daarna zou
het 'justice model' dominant zijn
geworden. Pratt geeft een
32
overzicht van de huidige ontwikkelingen op het terrein van het
Nibert, D., S. Cooper e.a.
Parent's observations of the effect jeugdstrafrecht in Engeland en
of a sexual-abuse prevention
Wales en concludeert dat beleid
program on preschool children
en praktijk op dit terrein beter te
Child welfare, 68e jrg., nr. 5,
kenschetsen zijn in termen van
1989, pp. 539-546
een derde model: het 'corporatisme'. De kenmerken van dit
Sinds 1978 wordt in Ohio op
basisscholen gewerkt met preven- model worden besproken en
tieprogramma's tegen kindermisvergeleken met de kenmerken van
handeling. Een aangepaste versie
het welzijnsmodel en het 'justice
van het daar gebruikte model
model'. Zo wordt het corporawerd toegepast op 4- en 5-jarige
tisme bijvoorbeeld gekenmerkt
kinderen. Er werd een survey
door administratieve besluitverricht onder hun ouders/
vorming in plaats van informele of
verzorgers over het gedrag van de gerechtelijke besluitvorming en
kinderen na deelname. In totaal
door het feit dat de sleutelfiguren
223 van de 650 benaderde ouders/ jeugdrechtspecialisten zijn in
plaats van welzijnswerkers of
verzorgers (respons 34%) retourneerden een ingevulde vragenlijst. advocaten.
Met literatuuropgave.
Bijna 92% van hen meldde geen
gedragsproblemen. Voor de
problemen die 7.2% van hen wel
34
hadden opgemerkt worden
Wibaut, L.E.C.
Geen straf zonder hulp; een
mogelijke verklaringen - deels wel
en deels niet in relatie tot
pleidooi voor een jeugdreclasdeelname aan het programma sering
Proces, 68e jrg., nr. 10, 1989, pp.
genoemd. De auteurs concluderen
dat de ouders/verzorgers weinig
272-283
negatieve programma-effecten
Voor jongeren onder de 18 jaar is
opmerken en dat dit gegeven
er geen werkelijke reclassering.
Wel is men van de kant van de
angsten rond het aanbieden van
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als intermediair dienen bij het
kinderbeschermingsinstellingen,
de reclassering en bestaande parti- indienen van klachten en oak zelf
klachten indienen, maar is zelf
culiere projecten bezig zich te
geen klachtenbehandelende
bezinnen op mogelijkheden de
instantie. Lens per week warden
lacune in de hulpverlening aan
door een of twee leden de Amsterjeugdige delinquenten te
damse politiebureaus bezocht. In
verhelpen. De auteur geeft een
schets van de huidige ontwikkemaart 1989 bracht zij haar eerste
jaarverslag uit. Len van de
lingen en komt dan tot een
problemen op de politiebureaus
voorstel voor vormgeving van
was, dat er geen speciale arrestanreclasseringshulp voor minderjarigen. Uitgangspunt daarbij is dat tenbewaarders waren: agenten
hielden per toerbeurt een oogje in
reclassering een onmisbaar
het zeil. Sinds de aanstelling van
onderdeel van ons strafrecht is,
oak van het jeugdstrafrecht.
arrestantenbewaarders op het
hoofdbureau zijn de problemen
Jongeren die nog ingebed zijn in
een vorm van ouderlijk gezag
voor een deel ondervangen, maar
het dilemma van beveiliging
zouden specifieke reclasseversus bejegening bestaat nog
ringshulp kunnen krijgen binnen
steeds. De `kamerwachten' of
de kinderbescherming, anderen
larrestantenwachten' op de andere
vanuit op te richten jeugdafdebureaus hebben daarnaast nog te
lingen van de reclassering. Er
kampen met een ander probleem:
moeten nieuwe hulpvormen en
methodieken worden ontwikkeld,
zij dienen verdachten te bejegenen
die zij eerst, eventueel met
waarbij men kan leren van de
ervaringen van bestaande jeugdre- hardhandig optreden, zelf
ingerekend hebben. Aanstelling
classeringsprojecten en buitenjustitiele projecten zoals RBS,
van aparte arrestantenbewaarders
op alle bureaus zou volgens de
Argus en Archo. De nieuwe
toedeling van taken dient in een
auteur in ieder geval een stap in
de goede richting zijn.
wettelijke regeling te worden
vastgelegd.
36
Ludwig, H.P.

Politie
35
Lissenberg, E.

Demonstrations in the Federal
Republic of Germany: context,
police strategies and guiding
rules for police tactics

Police studies, I2e jrg., nr. 2,
Proces, 68e jrg., nr. 10, 1989, pp.
1989, pp. 51-58
284-291
Niet alleen neemt het aantal
Sinds juni 1988 kent het Amsterdemonstraties in West-Duitsland
de laatste jaren toe, de huidige
damse politiekorps een eigen
commissie van toezicht: de
demonstraties vertonen ook
speciale kenmerken. Er is een
commissie van toezicht op de
toename van het aantal protesten,
Amsterdamse politiecellen. Deze
waarbij men niet aarzelt geweld te
commissie functioneert naast de
vier al bestaande officiele toezicht- gebruiken. Er blijkt een grate
houdende instanties. De taken zijn heterogeniteit te zijn binnen een
groep demonstranten, waarbinnen
in een huishoudelijk regelement
slechts samengewerkt wordt op
uitgewerkt, de commissie mag
bemiddelen als zij tijdens haar
grand van een ideologische
verstandhouding: Terrorisme
werk op problemen stuit, zij kan
Politie onder toezicht
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verbreidt zich door, zich door het
gehele land verplaatsende, terroristische groeperingen. Er is
sprake van een aanhoudende
tolerantie van het toepassen van
geweld door demonstranten en
sympatisanten die zelf geweldloos
zijn. Dit heeft bij de politie in
West-Duitsland geleid tot het
ontwikkelen van nieuwe strategieen. Deze hebben betrekking op
de volgende aspecten. Een
positieve houding t.o.v. organisatoren, deelnemers en publiek bij
samenkomsten en demonstraties.
Samenwerking met bovenstaande
groepen mensen. Planning en
acties gericht op deescalatie.
Wanneer er in actie wordt
gekomen schrijft de wet voor dat
gewelddadige personen onderscheiden moeten worden van
vreedzame deelnemers. Dit maakt
het noodzakelijk zich te
bekwamen in het opsporen en
verwijderenl van het kleine aantal
mensen dat erop uit is een
vreedzame clemonstratie te
gebruiken voor gewelddadige of
criminele doeleinden. Hiervoor
wordt in het artikel een aantal
tactische voorstellen gedaan.
Professionaliteit, creativiteit en
flexibiliteit van beleidsmakers en
dienstdoende agenten zijn hierbij
een vereiste.
37
Treur,
Beleidsvormingsprocessen
Het tijdschrift voor de politic,
51e jrg., nr. 10, 1989, pp.
441-445
In dit artikel staat centraal de
participatie Ivan het korpsmanagement van de gemeentepolitie
binnen gemeentelijke beleidsvormingsprocessen en de gevolgen
die dit heeft voor de uitvoering
van het politieel beleid. Uit
verschillende onderzoeken komt
naar voren dat de participatie van
de korpsleiding in gemeentelijke
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beleidsvormingsprocessen gering
is. De auteur gaat in op het
maatschappelijk belang van .deze
participatie, welke kan leiden tot
een verhoogde kwaliteit van de
besluitvorming. Beleidsafspraken
met andere organisaties kunnen
worden gemaakt wanneer het
korpsmanagement zich aktief
opstelt. Een en ander kan resulteren in een verhoogde effectiviteit
bij de uitvoering van het beleid.
Zijdelings wordt crop gewezen dat
ook rekening gehouden moet
worden met conflictsituaties als
gevolg van de participatie van de
korpsleiding. Het uitblijven van de
uitvoering van het beleid kan het
gevolg zijn. Ambtelijke organisaties (ook de politic) verkeren in
een situatie waarbij samenwerking
hoog op de politieke agenda staat.
Daarnaast zal een hoge mate van
kwaliteit van de besluitvorming
steeds moeten worden
nagestreefd, vooral in een tijd
waarin het takenpakket van de
politic toeneemt. Participatie
binnen de beleidsvormende fase
kan een belangrijke stap zijn om
dit te verwezenlijken.
38
Winkel, F.W.
Evaluating the impact of a police
assistance program and some
social psychological characteristics
Police studies, 12e jrg., nr. 2,
1989, pp. 59-72
De auteur gaat in op de bestudering van een tweetal reacties
van slachtoffers op victimisatie: de
angst voor criminaliteit en
attitudes t.a.v. extreme vormen
van preventief gedrag. Hij meent
dat hier drie factoren van belang
zijn, namelijk pre-victimisatie
kenmerken (psycho-sociale
kenmerken van de persoon
voorafgaande aan de victimisatieervaring), victimisatie kenmerken
(deze houden verband met de
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gevolgen van ernst en aard van
het misdriff), en post-victimisatie
kenmerken (daze zijn afhankelijk
van de gevolgen van de hulpver'ening). Aan het onderzoek
werkten 115 slachtoffers uit de
Zaanstad mee, onderverdeeld in
een experimentele groep en een
controlegroep. De bij het
onderzoek betrokken
politie-agenten hadden geparticipeerd in een hulpverleningscursus.
Om de invloed te bepalen van de
hierboven besproken factoren
gebruikte de auteur een
vragenlijst. Aan de hand van
variantie-analyse concludeert de
auteur dat al deze factoren
invloed uitoefenen. Zo ondergingen slachtoffers die voor hun
victimisatie l achtervolgd werden
door stress en levensproblemen,
deze victimisatie als hoogst
indringend en bedreigend.
Bijstand van de politie bleek niet
zonder risico's te zijn.
Met literatuuropgave.

Verslaving
39
Anglin, M.D., M.L. Brecht e.a.
Pretreatment characteristics and
treatment performance of legally
coerced versus voluntary
methadone maintenance admissions

Criminology, 27e jrg., nr. 3,
1989, pp. 537-557
De auteurs maiden de bevindingen van onderzoek naar het
effect van (semi)gedwongen versus
vrijwillige afkickprogramma's van
drugs. Bij de mate van dwang zijn
drie gradaties aan te brengen: a)
hoog: daadwerkelijke controle
door reclassering met o.a. urinecontrole, b) gemiddeld: daadwerkelijke controle zonder urinecontrole en c) laag: geen daadwerkelijke controle door reclassering.
De drie groepen blijken onderling
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nauwelijks te verschillen. De
indruk bestaat dat herhaalde
confrontatie met justitiele instellingen op can gegeven moment in
de verslavingscarriere vale
heroineverslaafden motiveert tot
behandeling. Crimineel gedrag en
druggebruik en sociaal functioneren verbeterden significant
tijdens de behandeling. De mate
van verbetering hing niet samen
met de toegepaste dwang. De drie
groepen bleven gedurende vergelijkbare perioden in behandeling.
Vrijwillige deelname blijkt geen
voordelen te hebben boven
gedwongen deelname aan behandelingsprogramma's.
Met literatuuropgave.

ao
Erickson, P.G.
Living with prohibition: regular
canabis users, legal sanctions
and informal control

The international journal of
addictions, 24e jrg., nr. 3, 1989,
pp. 175-188
De auteur beschrijft een
onderzoek onder 103 langdurige
(5 jaar) gebruikers van marihuana
in Ontario. Zij werden in
1983/1984 geinterviewd; de
gegevens warden o.a. statistisch
bewerkt. Enkele resultaten: de
ondervraagden (die werden
opgespoord via netwerkonderzoek) waren grotendeels
tussen de 20 en 40 jaar, voor 70%
mannelijk, 50% alleenstaand, 83%
kinderloos. Driekwart van hen
had full-time werk, 22% een
universitaire graad. Samenvattend:
een groep redelijk conventionele
volwassenen, beginnend zich te
settelen. De ondervraagden gaven
aan op eenvoudige wijze aan hun
stuff te komen en daaraan 50 tot
200 dollar per maand uit te geven.
Zij hadden een realistisch beeld
van de straffen die voor drugsbezit
en -gebruik worden gegeven, maar
het grootste deal heeft•geen idee
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van de wettelijk toegestane
straffen. Opmerkelijk was dat een
aanzienlijk gedeelte niet voor vrije
softdrug-wetgeving was. De auteur
besluit met enkele suggesties over
nieuwe wetgeving.
Met literatuuropgave.
41
Hammersley, R., A. Forsyth e.a.

The relationship between crime
and opiod use
British journal of addiction, 84e
jrg., nr. 9, 1989, pp. 1029-1043
Uit Amerikaans en Engels
onderzoek blijkt een mogelijke
samenhang tussen de behoefte aan
opiaten bij gebruikers en hun
dagelijkse criminaliteit. Maar ook
is het mogelijk dat beide bepaald
worden door andere factoren.
Onderzoek op dit gebied heeft
ofwel geen rekening gehouden
met deze factoren of ze hebben
gebruikers van opiaten niet met de
juiste controle-groepen vergeleken. Voor dit onderzoek werden
interviews gehouden met 51 jonge
Schotse gevangenen en
niet-gevangenen, verdeeld in vijf
groepen gebaseerd op het soort
druggebruik. De gegevens die
werden verkregen hebben
betrekking op de frequentie van
het druggebruik, de frequentie van
het criminele gedrag en een groot
aantal andere variabelen. De
resultaten laten het volgende zien.
Er zijn geen verschillen tussen
gebruikers die vastzaten en zij, die
niet vastzaten. Zware gebruikers
van opiaten begaan beduidend
meer misdaden dan mensen uit de
andere groepen, maar dit geldt
niet voor de matige gebruikers van
opiaten. Er wordt een verband
gevonden tussen het gebruik van
andere drugs dan opiaten en
criminaliteit. Polydruggebruik
hangt meer samen met diefstal en
delinquent gedrag dan het gebruik
van opiaten. Alcoholgebruik hangt
samen met frauderen. Crimina-
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liteit blijkt de variantie in het
gebruik van opiaten beter te
verklaren dan andersom. Er wordt
geen eenvoudig causaal verband
gevonden tussen de behoefte aan
opiaten en criminaliteit, beide
be1nvloeden elkaar. Daarom zal
de behandeling van criminelen die
drugs gebruiken zich tegelijkertijd
moeten richten op het druggebruik en het criminele gedrag.
Met literatuuropgave.
42
Skretting, A., O.J. Skog

The Norwegian injection mark
study
British journal of addiction, 84e
jrg., nr. 9, 1989, pp. 1021-1027
Gedurende drie maanden
(voorjaar 1987) onderzocht men
alle (1215) mensen die in Oslo
werden gearresteerd op injectietekenen om te bezien hoeveel intraveneuze druggebruikers zich
onder hen bevonden en hoe deze
groep verder gekenmerkt kan
worden. Ongeveer 35% had injectiesporen; van de vrouwen twee
derde deel en van de mannen een
derde. De meerderheid viel in de
leeftijdscategorie van 21-35 jaar.
Van de `spuiters' gebruikte 53%
opiaten (relatief meer vrouwen
dan mannen), 35% stimulantia en
12% beide. Minder dan 20% was
met druggebruik begonnen
voordat zij 20 jaar waren, de
mediane beginleeftijd was zestien;
wat betreft dit gegeven verschilden
de vrouwen niet van de mannen.
Ongeveer twee derde van alle
`spuiters' was al eens gearresteerd
voordat zij zich voor het eerst
injecteerden. Bijna 80% zei dat ze
op het HIV-virus waren getest,
van de opiaatgebruikers jets meer
dan van de stimulantiagebruikers.
Dit verschil verklaren de schrijvers
uit het feit dat opiaatgebruikers
zich vaker injecteren, dat zij meer
contact hebben met hulpverleningsinstellingen en dat er meer
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vrouwen onder hen waren. De
prevalentie van HIV-seropositieven was 13%. De onderzoekers
achten deze cijfers representatief
voor alle intraveneuze druggebruikers in Oslo. Het onderzoek
wordt vervolgd gedurende nog
twee perioden van zes maanden.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies
44
Erez, E., P. Tontodonato

Patterns of reported parent-child
abuse and police response

Journal of family violence, 4e
jrg., nr. 2, 1989, pp. 143-159
De laatste twintig jaar is er veel
onderzoek gedaan naar kindermis43
handeling. Dit onderzoek richt
Shepherd J., M. Irish e.a.
zich als eerste op de patronen van
Alcohol consumption among
kindermishandeling, gemeld bij de
victims of violence and among
politic en op de reactie van de
comparable UK populations
politic. De gegevens waarvan dit
British journal of addiction, 84e onderzoek gebruik maakt zijn
jrg., nr. 9, 1989, pp. 1045-1051
onderdeel van een grater
Gecontroleerd onderzoek naar het gegevensbestand betreffende
alkoholgebruik van geweldslachgeweld binnen het gezin. Dit
toffers is schaars. De auteurs
gegevensbestand kwam tot stand
na analyse van alle rapporten over
bespreken een onderzoek onder
539 volwassen geweldslachtoffers gemelde gevallen van mishandie de EHBO-afdeling van een
deling bij 28 bureau's in een
district in het midwesten van de
stadsziekenhuis bezochten. 74%
van de mannelijke en 42% van de Verenigde Staten. De resultaten
laten zien dat zowel de positie
vrouwelijke slachtoffers deelden
mee alcohol gedronken te hebben. binnen het gezin (man, vrouw,
De betrouwbaarheid van hun
kind), als de sekse van invloed
antwoorden bleek groot. 30% van zijn op de patronen van gemelde
de mannen en 4% van de vrouwen mishandeling. Multi-variabele
analyse bracht aan het licht dat de
had meer dan tien eenheden
gedronken. De gemiddelde
beslissing iemand vast te nemen
uitgaven aah alcohol lagen op
het meest beinvloed wordt door
14% van het netto inkomen
de ernst van het gebruikte geweld,
('normaar 7,5%). Slachtoffers
gemeten aan de hardheid van de
overtreding en de mate waarin het
boven de 25 jaar dronken
excessief in vergelijking met
slachtoffer gewond raakte. Ook de
huidskleur bleek van invloed op
controlegroepen. De auteurs
pleiten voor een gerichte aanpak
de waarschijnlijkheid gearresteerd
te worden, maar de invloed van
van deze groep, te starten op de
EHBO-afdeling.
deze variabele werd beslecht door
de ernst van het misdrijf. Het
Met literatuuropgave.
onderzoek legt de nadruk op de
rot van het heersende waardensysteem random de familie, bij het
melden van gevallen van kindermishandeling. Ook het officiele
ingrijpen door de politic blijkt
hierdoor te worden beinvloed.
Met literatuuropgave.
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45
Groenhuijsen, M.S.
De rode draad: goed nieuws voor
slachtoffers van delicten
Ars aequi, 38e jrg., nr. 9, 1989,
pp. 740-752
In dit artikel wordt uitgebreid
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het rapport
van de Commissie-Terwee. De
auteur acht het een goede zaak
dat het departement van justitie ondanks de van verschillende
kanten geuite kritiek - voortgaat
met de indiening en verdediging
van wettelijke maatregelen op
basis van het rapport van de
Commissie-Terwee. Hij is ervan
overtuigd, dat deze wetswijzigingen van eminent belang zijn
voor grote groepen slachtoffers
van delicten. De artikelenreeks
'Rode draad: slachtoffers van
delicten' overziend, concludeert
de auteur dat er in het voorbije
decennium voor het eerst hard en
systematisch is gewerkt aan
eerherstel voor slachtoffers van
misdrijven. De rode draad die
door de bijdragen loopt is dat er
op verschillende fronten
vooruitgang is geboekt. Dat is
goed nieuws.

Standaardisatie van de gegevens
gebeurde aan de hand van een
index die de victimisatiegraad
aangeeft in deze zes steden als het
aandeel 16-24 jarigen in hun
bevolking gelijk zou zijn met de
grootte van deze groep in de
bevolking van Edmonton. Het
blijkt dat als de bevolking van de
zes steden aangepast wordt aan
het leeftijdsprofiel van Edmonton
in 1981, de victimisatiecijfers
stijgen. Omdat volgens de auteurs
de demografische samenstelling,
met name de leeftijdsopbouw, van
een bevolking een significante
samenhang vertoont met het victimisatieniveau, benadrukken zij het
belang van accurate statistische
cijfers. Hierdoor kunnen andere
factoren dan de leeftijdsvariabele
beter meetbaar gemaakt worden.
Met literatuuropgave.

47
Kruck, U.
Psychische Schadigung minderjahriger Opfer von gewaltlosen
Sexualdelikten auf verschiedenen
Altersstufen
Monatsschrift fiir Kriminologie
und Strafrechtsreform, 72e jrg.,
nr. 5, 1989, pp. 313-325
Over het thema van de psychische
benadeling bij (zeer) jeugdige
46
slachtoffers van seksuele delikten
Johnson, H., G. Lazarus
The impact of age on crime victi- zijn intussen talrijke publikaties
verschenen. Wanneer de
mization rates
rechtbank dit vereist, dient de
Canadian journal of criminology, 31e jrg., nr. 3, 1989, pp. geloofwaardigheid van getuigenverklaringen van kinderen en
309-317
jongeren geschat te worden op
Van alle demografische
psychologische kriteria. Een
kenmerken schijnt de leeftijdsaantal van deze getuigen, die allen
opbouw van een bevolking het
meest in verband te staan met het slachtoffers zijn van `geweldloze'
criminaliteitsniveau. Om de vraag seksuele delikten, zijn daarom
te beantwoorden of veranderingen door de auteur op deskundige
wijze getest om te achterhalen in
in demografische kenmerken
hoeverre zij psychische schade
samenhangen met veranderingen
in het victimisatiecijfer, vergeleken ondervonden van de seksuele
(mis)handeling. De intensiteit en
de auteurs gegevens van zes
toemeting van zo'n benadeling
Canadese steden met die van
zijn in elk afzonderlijk geval
Edmonton in 1981 en 1984.
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slechts in de kontekst van vele
variabelen vast te stellen (leertijd,
ontwikkelingsniveau, persoonlijkheid, deliktsvorm, relatie
dader-slachtoffer, omstandigheden
etc.). De resultaten van het onderhavige onderzoek zijn: de slachtoffers van elke (jonge) leeftijdsgroep, die tegen hun wil werden
onderworpen aan seksuele
mishandeling in direkte
verhouding tot die seksuele
handeling toonden belevingen en
reakties die een acute psychische
beschadiging inhielden. Met het
ouder warden ontwikkelde deze
traumatische benadeling zich
soms tot sterke mentale stress. De
slachtoffers vertoonden verschillende vormen van psychische
beschadiging afhankelijk van hun
leeRijd.
Met literatuuropgave.
48
Sagel-Grande, I.
Van een kikker pluk je geen
veren ; nieuwe aanvullende regels
schadevergoeding voor slachtoffers in de DDR
Nederlands juristenblad, 64e
jrg., nr. 35, 1989, pp. 1277-1280
Begin maart 1988 verscheen het
rapport van de Commissie
Terwee, waarin een nieuwe
bijkomende straf werd geintroduceerd: de schadevergoedingsstraf.
In april van dit jaar ging de ministerraad akkoord met een
wetsontwerp van dezelfde
strekking, zij het dat de
verplichting tot schadevergoeding
als maatregel zal worden aangemerkt. Op I maart 1989 is in de
DDR de 'Wet over de verplichting
van de staat schadevergoeding aan
door strafbare feiten benadeelde
burgers vooruit te betalen'
(Schadenersatzvorauszahlungsgesetz) in werking getreden. Nu
het voornemen bestaat, de schadevergoedingsmaatregel in het
Wetboek van Strafrecht op te
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nemen, is het de moeite waard om
van de inhoud van deze nieuwe
Oostduitse wet kennis te nemen.
Voor een vooruitbetaling komt in
principe in aanmerking degene,
die in de DDR ten gevolge van
een strafbaar feit - gepleegd na
I januari 1985 - schade
ondervond. Voor vergoeding
komen in aanmerking: schade
ontstaan door lichamelijk letsel,
vermogensschade en in verband
met delicten geleden schade
tijdens de behartiging van staatsof maatschappelijke belangen.
Ook indien de dader niet bekend
is, blijven de slachtoffers in de
DDR niet in de kou staan.
Wanneer de voorwaarden voor de
vooruitbetaling in principe
gegeven zijn, wordt een zg. vereffeningsbetaling geeffectueerd.
Hierover beslist het 0.M.. De
auteur concludeert dat ook bij ons
twee aan de Oostduitse wet ten
grondslag liggende overwegingen
de aandacht verdienen, namelijk
dat het slachtoffer ook schade
vergoed moet kunnen krijgen als
de dader niet in staat is te betalen
of de dader niet bekend is. Zonder
een aanvulling in deze zin biedt
onze schadevergoedingsregeling
ook na de voorgenomen wetswijziging voor het slachtoffer slechts
weinig soelaas, omdat nu eenmaal
veel bekende daders insolvent zijn
en ook veel daders onbekend
blijven.
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Kettles, S.
The violent of offences legislation;
Arnhem, Gouda Quint, 1989
part 2: the imprisonment of
offenders who used serious violence

Wellington, Department of
Justice, Policy and Research
Division, 1989
Leukefeld, C.G., F.M. Tims (red.)
Compulsory treatment of drug
abuse; research and clinical practice

Rockville, U.S. Department of
Health and Human Services,
National Institute on drug abuse,
1988
Malsch, M.
Advocaten voorspellen de uitkomst
van hun zaken

Amsterdam, Swets & Zeitlinger,
, 1990
Morgan, P., J. Vennard
Pre-trial delay; the implications of
time limits

London, Her Majesty's Stationery
Office, 1989
Nota
Nato 'gepakt in het gruze vlak';
aanbevelingen omtrent ajhandeling
van ongewenste intimiteiten binnen
de politieorganisatie
Z.pl., ACP, 1989
Pasmore, J., J. Walker
A computer forecasting model for
predicting requirements for beds in
secure custody juvenile corrections
institutions

Phillip, Australian Institute of
Criminology, 1989
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Themanummers Justitiele
Verkenningen

Vereniging voor Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs en
het Tijdschrift voor Alcohol,
Regelmatig worden, bijvoorDrugs en andere Psychotrope
beeld ten behoeve van het
stoffen. Sprekers zijn onder
onderwijs, grote aantallen
andere: prof. drs. J. van Londen
exemplaren van Justitiele Verken- (directeur-generaal Volksgeningen nabesteld. Voor de
zondheid, WVC), prof. dr. P.
bepaling van de oplage is het
Schnabel (NcGv en Rijksuniverwenselijk vroegtijdig op de hoogte siteit Utrecht), drs. C. Goos
te zijn van de mogelijke vraag. Om (World Health Organization,
die reden geven wij, onder
Kopenhagen), prof. dr. T.E.D. van
voorbehoud, de thema's die de
der Grinten (directeur NcGv
redactie op dit moment in voorbe- Utrecht en werkzaam aan de
reiding heeft. Over de inhoud van Erasmus Universiteit te
de nummers kan met de redactie
Rotterdam), dr. J.A. Walburg
contact worden opgenomen.
(direkteur Jellinekkliniek
JV2, maart 1990: OndertoezichtAmsterdam), drs. P.J. Geerlings
stelling
(psychiater AMC Amsterdam).
JV3, april 1990: Milieucriminaliteit Datum: 16 maart 1990.
JV4, mei 1990: Buitenjustitiele
Plaats: De Reehorst, Ede.
criminaliteitsbestrijding
Inlichtingen: drs. J. Derks of mw.
JV5, juni/juli 1990: Etnische
D. Admiraal, NcGv, Postbus 5103,
groepen in Nederland
3502 JC Utrecht, tel.:
JV6, juli 1990: Godsdienst en
030-93 51 41.
criminaliteit
Coornhert symposium

Congressen
Verslavingszorg, een apart vak

Het congres over 'the state of
the art' en de toekomst van de
verslavingszorg in Nederland,
wordt door het Nederlands
centrum Geestelijke volksgezondheid georganiseerd in samenwerking met de Nationale Ziekenhuisraad, de Kommissie
Gezamenlijk overleg Drugshulpverlening, de Nederlandse

Mededelingen

In 1990 is het 400 jaar geleden
dat Dirck Volckertszoon
Coornhert overleed. De Erasmus
Universiteit Rotterdam grijpt deze
gelegenheid aan om naar
aanleiding van Coornherts
geschrift lioeventuche te discussieren over enkele belangrijke
aspecten van de criminele politiek
en de strafrechtspleging ten tijde
van het Ancien Regime en in de
tegenwoordige tijd. De verbinding
tussen heden en verleden is gelegd
op grond van het feit dat in 1990
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het eigentijdse crimineel-politieke
programma 'Samenleving en
criminaliteit', dat in 1985 werd
geformuleerd, afloopt.
Datum: 22 mei 1990.
Plaats: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
lnlichtingen: 010 - 4 08 1098.

Inlichtingen: mr. P.M. van Russen
Groen, telefoon: 010 - 408 1535.

De WODC - rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoekresultaten van het
WODC wordt een beperkte
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp
van het rapport opgesteld wordt.
Vanaf 1 januari 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid uitgegeven door Gouda
Quint BV. Rapporten die ná deze
datum zijn verschenen, zijn voor
belangstellenden, die niet voor
een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen
bij Gouda Quint BV, postbus
1148,680! MK Arnhem, telefoon:
085-45 47 62. De WODCrapporten, verschenen in 1988 en
daarvoor, zijn te bestellen bij de
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop,
tel: 070-37898 80. Een complete
lijst van de WODC-rapporten is te
verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-3 70 65 54).

De wet Mulder in perspectief
Naar verwachting zal in het
najaar van 1990 de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften, beter
bekend als de Wet Mulder,
worden ingevoerd. Deze wet zal
het mogelijk maken dat een groot
deel van de overtredingen van de
wegenverkeerswetgeving dat nu
nog strafrechtelijk wordt
afgehandeld administratiefrechtelijk kan worden afgedaan.
Doelstelling van de wet is een
vereenvoudigde afdoening van
lichte verkeersovertredingen.
Uitgangspunten daarbij zijn het
terugdringen van de werklast van
politic en rechterlijke macht met
behoud van een deugdelijke
rechtsbescherming van de
betrokkene en het wegnemen van
de bestaande ineffectiviteit bij de
afdoening door de rechter en de
executie van opgelegde boetes.
Met het symposium wordt
beoogd: bekendheid te geven aan
bij de uitvoering van de wet
betrokken organisaties en andere
Hieronder volgen de titelbeschrijgelinteresseerden (politie, 0.M.,
vingen van de meest recent
rechterlijke macht, wetenverschenen rapporten.
schappers, deurwaarders, burgemeesters); het losmaken van een
Colder, J.C., E.G.M. Nuijtendiscussie over de praktische
Edelbroek
uitwerking van de wet; een eerste
Het winkelcentraproject: preventie
aanzet te doen tot voorlichting
van kleine criminaliteit
aan het publiek.
1988, WODC 87
Datum: 29 mei 1990.
Cozijn, C.
Plaats: Erasmus Universiteit
Schadevergoeding door het SchadeRotterdam, Burgemeester Oudlaan fonds of door de dader: het oordeel
50.
van het slachtoffer
Organisatie: Erasmus Universiteit
1988, WODC 88
Rotterdam in samenwerking met
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J.
het Ministerie van Justitie.
Hofstee
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Ik zal eens even vragen naar zijn
naam; voor- en nadelen van een
legitimatieplicht

rapporten:
Laan, P. van der
Kwartaalkursus

1989, WODC 89

1989, CWOK

Junger, M., M. Zeilstra
Deviant gedrag en slachtofferschap
onder jongens uit etnische minderheden I

1989, WODC 90

Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben,
P.C.M. Reeuwijk
Vrijwillige pleegiorg; ervaringen
van pleegouders, pleegkinderen en
ouded van pleegkinderen

Kapteyn, P.
Winkeldiefstal in Europees
perspectief: een vergelijkend
onderzoek in Amsterdam, ZUrich
en MUnchen

Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K.
van der Veer
Kwartaalkursus; een beschrijving
van de cursisten

1989, WODC 91
Emmerik, J.L. van
Groepscommandanten bij de
Rijkspolitie; een beschrifvend
onderzoek naar hun werk en
werkbeleving

1989, WODC 92
Hekman, E.G.A., A. Klijn
Scheidingsmanieren; het Buro
Echtscheiding Groningen als
experiment in multidisciplinaire
vroeghulp

1989, WODC 93
Aalberts, M.M.J.
Operationeel vreemdelingentoezicht
in Nederland

1989, WODC 94

1989, J&J 13

1989, WODC/Paedologisch
Instituut
Werff, C. van der
Recidivism 1977

1989, WODC
Brouwers, M., M. Sampiemon
Women in detention

1989, WODC
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens,
E.A.I.M. van den Berg
Geschikt of niet geschikt? Een
evaluatie van de lik-op-stuk-experimenten

1989, WODC/K1
Barendse-Hoornweg, E.J.M.
Gestructureerd politiesepot in jeugdzaken

Emmerik, J.L. van
1989, WODC/K2
Tbs en recidive; een vervolgstudie
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel
naar de recidive van ter beschikking Evaluatie van het schadebemiddegestelden van wie de maatregel is
lingsprojekt bij de Leidse politie
beeindigd in de periode 1979-1983
1989, WODC/K3
1989, WODC 95
Linckens, P.J., J.L.P. SpickenCozijn, C.
heuer
Twee jaar bestuurdersaansprakeIn Enschede verdacht; de werking
lijkheid volgens de WBA en de
van een prioriteitenprocedure by
WBF; verslag van een verkennend
politie en justitie
onderzoek
1989, WODC/K4
1989, WODC 96
Leuw, Ed.
Reclasseringswerk voor verslaafden;
De door het WODC in eigen
een onderzoek naar meningen en
beheer uitgegeven rapporten,
ervaringen in het reclasseringsveld

evenals de rapporten die zijn
verschenen onder auspicien van
de CWOK, zijn zolang de
voorraad strekt gratis te verkrijgen
bij het WODC (mw. A. WeideEind, 070-70 65 54 tot 15.00u). In
1989 verschenen de volgende
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1989, WODC/K5
Naborn, E.M.
Beschermingsbewind: een vergelijking met de curatele

1989, WODC/K6
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(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
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auteur.

