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Voorwoord 

Er is op zijn minst een pick waar men graag de 
dader aan het woord heeft, dat is tijdens het verhoor 
op het politiebureau. Een pratende dader maakt de 
bewijsvoering aanzienlijk makkelijker dan een 
zwijgende. Maar er kunnen ook criminologische 
redenen zijn om de dader het woord te geven. Hoe 
heeft het (in de ogen van de betrokkene) zo ver 
kunnen komen, welke rechtvaardigingen geeft deze 
voor zijn gedrag, welke afwegingen zijn daarbij in het 
geding? Een dergelijke wetenschappelijke interesse 
voor de uitspraken van de dader gaat terug tot in het 
Chicago van de jaren twintig en dertig. De gelijk-
namige criminologische school zocht de criminelen 
op om hen beter te kunnen begrijpen of hun gedrag 
beter te kunnen verklaren. 

Recentelijk lijkt er opnieuw een tendens te zijn in 
criminologisch onderzoek om daders te ondervragen. 
Deze keer gaat het niet zozeer om 'grote' criminolo-
gische theorievorming a la de Chicagoschool, maar 
veeleer om een beleidsmatig gestuurde belangstelling. 
Daders beschikken immers over informatie die 
interessant kan zijn om criminaliteit te voorkomen: 
waar, wanneer en hoe komen zij tot crimineel gedrag 
en waarom eigenlijk? In een dergelijke benadering 
wordt verondersteld dat criminele gebeurtenissen het 
resultaat zijn van min of meer rationele overwegingen 
die via vraaggesprekken te achterhalen zijn en uitein-
delijk kunnen leiden tot preventieve maatregelen. 
Over een dergelijk 'preventief verhoor' van daders 
gaat het laatste nummer van deze jaargang van Justi-
tiele Verkenningen. 

Bij wijze van introductie op het thema is een kort 
pleidooi opgenomen van P. van Soomeren om meer 
kwalitatieve informatie van en over daders mee te 
nemen in criminologisch onderzoek. In het verlengde 
van de Chicago-school komt hij tot een zogenoemd 
T-model voor criminologische onderzoek: statistisch 
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onderzoek in de breedte, kwalitatief onderzoek in de 
diepte. In onderlinge samenhang leiden zij naar zijn 
idee tot omvattende en zinvolle beleidsaanbevelingen. 
De vier daaropvolgende artikelen vormen evenzovele 
uitwerkingen van de gedachte dat informatie van 
daders lets toevoegt aan de gangbare veronderstel-
lingen over (bepaalde vormen van) criminaliteit. Het 
gaat hierbij achtereenvolgens om drugscriminaliteit, 
autokraak, straatroof en woninginbraak. 

In een onderzoek naar de inkomensverwerving van 
druggebruikers werden 89 'regelmatige opiaatge-
bruikers' gedurende een tot anderhalf jaar 
nauwkeurig gevolgd. Op deze wijze kon het gangbare 
beeld van de grenzeloze desperate junk worden 
ontkracht. De WODC-auteurs J.M. Nelen, Ed. Leuw 
en M. Grapendaal constateren dat er voor wat betreft 
crimineel gedrag verschil is in uitgangspositie bij de 
aanvang van het druggebruik. Zij onderscheiden 
verslaafden die 'hoog-crimineel', 'gematigd crimineel' 
en 'niet-crimineel' zijn voordat zij hun eerste hard 
drugs gebruiken. Deze uitgangsposities blijken van 
invloed op de rol die criminaliteit binnen hun 
loopbaan als versiaafde speelt en op de morele 
grenzen die ze stellen aan het eigen gedrag. 

Ook ten aanzien van het delict autokraak menen de 
auteurs F. van Gernert en R. Hesseling via daderon-
derzoek een gangbare veronderstelling te kunnen 
doorbreken. Zij interviewden 33 autokrakers die door 
het autokraak-team van de Arnhemse gemeentepolitie 
werden opgepakt. Naar aanleiding van deze infor-
matie constateren de auteurs dat er geen enkele reden 
is om autokraak te zien als een gelegenheidsdelict, 
dat wil - in hun termen - zeggen een delict dat 
spontaan, opgewekt door de situatie, gepleegd wordt. 
Weloverwogen en gewapend met gereedschap en 
kennis van kraaktechnieken gingen de autokrakers op 
zoek naar geschikte doelwitten. En geen enkele keer 
keerden zij onverrichterzake huiswaarts. 

Voor wat betreft het delict straatroof geeft G.H. 
Vogel enige resultaten weer van gesprekken met acht 
straatrovers in Amsterdam. Het verschijnsel is 
complex zowel voor wat betreft de definiering als de 
ongelijke spreiding ervan over de stad. De auteur 
wijst er onder andere op dat, ofschoon straatroof 
bekend staat als een 'amateuristisch' delict, straat-
rovers de risico's onderkennen en veelal goed 
doordacht proberen te minimaliseren. Lucrativiteit en 
prestige blijken voor een belangrijk deel te bepalen of 
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daders doorgaan met straatroof of er na verloop van 
tijd van afzien. 

Het daaropvolgende artikel doet verslag van een 
bijzondere vorm van 'daderonderzoek' onder woning-
inbrekers. Bij preventie-functionarissen van de politie 
ontstond enkele jaren geleden het idee dat de 
middelen om inbraak te voorkomen beperkt zijn en 
weinig precies. Het ontbrak hen aan voldoende speci-
fieke kennis om nauwkeurige preventie-adviezen te 
kunnen geven. In dat verband startte het Landelijk 
Bureau Voorkoming Misdrijven in samenwerking met 
een onderzoeksbureau een project waarbij gearres-
teerde inbrekers niet alleen werden verhoord om 
bewijzen te vergaren maar ook om systematische 
informatie te verkrijgen over de werkwijze van de 
daders. De inbreker werd als preventieve informant 
aangesproken door politiemensen zelf. Het artikel 
geeft in een kort bestek de belangrijkste bevindingen 
van deze bijzondere verhoorsituatie. 

De laatste twee artikelen sluiten aan bij het thema 
`daders aan het woord' maar hebben een wat andere 
inzet. P.H. van der Laan bekijkt hoe een groep 
`zware' jeugdige delinquenten, moreel gesproken, 
oordeelt over een reeks specifieke delicten en in 
hoeverre dat oordeel afwijkt van het oordeel van een 
groep `doorsnee' jongeren. Opvallend is dat er met 
name verschillen zijn voor wat betreft de vermogens-
delicten ; de verschillen nemen af naarmate er duide-
lijker sprake is van onschuldige slachtoffers van 
geweldsdelicten. 

Het nummer wordt afgesloten met een methodisch 
artikel over het interviewen van daders in een deten-
tiesituatie. G. Kroese en R. Staring vertoefden ruim 
een jaar in enkele gevangenissen om interviews te 
kunnen afnemen bij bankovervallers. Zij berichten op 
nauwkeurige wijze over de omzichtige pogingen om 
met hen in contact te komen, de vele valkuilen die zij 
daarbij moesten omzeilen, de moeizame opbouw van 
vertrouwensrelaties en de precaire positie van onder-
zoekers in een dergelijke onderzoekssetting. Zij zijn 
van mening dat ook in een detentiesituatie daders een 
belangrijke bron van informatie vormen. Het lijkt 
erop dat zij graag het woord nemen als ze weten dat 
de informatie niet direct tegen hen kan worden 
ingezet. 
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De Chicago-school revisited 

drs. P.F. van Soomeren* 

Chicagoschool 

Er zijn goede redenen om de dader aan het woord 
te laten. Een reden is dat de informatie die de dader 
geeft op een of andere wijze bruikbaar is: voor de 
rechercheur die een zaak rond wil krijgen, voor de 
preventie-deskundige die (de volgende) zaak wil 
voorkomen, of voor de sociale wetenschapper die 
meer wil weten over de achtergronden van de dader 
en zijn daden. Luisteren naar wat daders te zeggen 
hebben, lijkt dus nogal voor de hand te liggen. 

Toch wordt pas in het begin van deze eeuw, (onder 
andere) door het werk van de Chicagoschool, een 
respectvolle benadering van de dader gemeengoed, 
waardoor een zinvol communicatieproces mogelijk 
wordt tussen de dader en de luisteraar/onderzoeker. 
Deze benadering verschilt hemelsbreed van 
voorgaande criminologische scholen waarin men de 
dader - soms zelfs letterlijk - als een 'dood object' 
onder de microscoop legde om zijn herseninhoud, 
wenkbrauwen of geestelijke vermogens te bestuderen. 
In de Chicagoschool-traditie wordt de dader (in casu 
de jeugddelinquent') als een weldenkend mens 
geplaatst in de hem omringende en bethvloedende 
fysieke en sociale omgeving. 

Startpunt voor de Chicagoschool-criminologen 2  was 
de vraag hoe het kwam dat bepaalde buurten/ 
gebieden in een stad een meer dan gemiddeld aantal 
jeugddelinquenten 'voortbrachten'. (Park, 1916 en 
1929; Shaw en Mc Kay, 1942 en 1969) Clifford Shaw, 
en zijn collega's van het Illinois Institute for Juvenile 
Research (IJR), baseerden zich op een databestand 
dat bestond uit meer dan 100.000 huisadressen van 
jeugddelinquenten. 3  Om verschillende gebieden met 
elkaar te kunnen vergelijken werd voor gebiedjes van 
een vierkante mij1 de 'delinquentie-index" berekend. 

* De auteur is verbonden aan het onderzoeksbureau Van 
Dijk, Van Soomeren en partners BV te Amsterdam. 
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Gebieden die qua aantal jeugddelinquenten hoog 
uit de bus kwamen, hadden met elkaar gemeen dat ze 
in staat van fysiek verval verkeerden. Op dit punt 
gekomen dreigt voor elke onderzoeker en beleids-
maker de valkuil van een fysisch deterministische 
verklaring: de huizen zijn in verval, dus het sociale 
systeem, geen wonder dus dat jeugddelinquentie 
bestaat. 

In tegenstelling tot de vele latere adepten van de 
Chicagoschool, die idealistisch aan de 'krotop-
ruiming' begonnen en dachten dat daarmee de sociale 
en/of criminele problematiek wel gesaneerd zou 
worden, wisten de Chicagoschool-onderzoekers deze 
valkuil te vermijden. Shaw c.s. zagen namelijk al het 
(statistische) werk slechts als een opmaat voor het 
echte onderzoek: 'It should be clearly understood 
that this study is not an attempt to show that delin-
quency is caused by the simple external fact of 
location. We are pointing out here that delinquency 
tends to occur in a characteristic type of area. More 
intensive analysis of these areas is necessary before 
the factors that characterise delinquency-producing 
situations can be indicated.' (Shaw, 1929) 

Met andere woorden: we weten nu wel waar delin-
quentie voorkomt en we kennen de kenmerken van 
die buurtens, maar daarmee weten we nog niets over 
de oorzaken die delinquentie 'produceren'. Om daar 
meer zicht op te krijgen, zijn volgens Shaw c.s. veel 
diepergaande situationele analyses noodzakelijk. 
Dergelijke analyses hebben als doel om via participe-
rende observaties (de onderzoeker voetbalt een 
partijtje mee) en via zeer uitvoerige vraaggesprekken 
de innerlijke wereld van het individu in de 
beschouwing te betrekken. Termen die men hiervoor 
hanteert zijn 'oral histories' of 'live stories'. Deze 
levensgeschiedenissen doen in de meest extreme 
vormen soms denken aan de casufstiek van Freud 
(Het geval x) en vinden dan hun neerslag in een 
compleet boek, hoofdstuk of artikel over een jongere, 
waarbij de hoofdpersoon zelf uitgebreid aan het 
woord komt. 

Onderzoekers/straatwerkers (zoals we nog zullen 
zien was het onderscheid toen nog niet zo strak) 
trekken dagelijks met de jongeren op en leggen hun 
activiteiten, verhalen en levensgeschiedenissen vast. 
Het zijn onder andere deze verhalen en geschiede-
nissen die de oude studies nog steeds zo levendig en 
leesbaar maken. Neem het volgende voorbeeld van 
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een beginnende, en geleidelijk steeds professioneler 
opererende, ldeedhokjes (lockers) dief. 6  

'One day while swimming in S-Park, I happened to 
see two of these older fellows going through the lockers. 
Of course, right away I knew they were stealing. So to 
make sure at the end of the swim I got very close to 
them and overheard one say to the other, 'Well, not 
bad, we got about ten dollars, a gold watch and a ring'. 
I was so excited at seeing how easy it was to steal that 
I told Smiley about it. The next time it was boy's 
swimming we were going to try the same thing. Smiley 
and I would...' 

'I was wondering why we always got caught. One 
night I happened to catch these two older fellows 
talking to the lifeguard, and I seen they were handing 
the lifeguard money. Right away I figured the lifeguard 
was in with these guys. That's why they were never 
bothered. I told Smiley about it, and Smiley said, 'Well, 
we...' 

'One day while going through the lockers I got a 
check for forty-five dollars out of a man's pants. I knew 
I couldn't cash it, so I gave the check to the two older 
boys which I mentioned before. They asked me, 'Where 
did you get it?' and! told them. They said, 'You're OK, 
Jimmy, and if we can cash the check we will give you 
something.' 

Of lees met rode oortjes de ervaringen van de 
jeugdige schoolinbreker/vandaal Jimmy. 

'...that night we went into the school yard and 
climbed up on the roof of the engine room. There we 
broke a window latch and we got in. We went to the 
Principal's desk and the Cat started to jimmy it. We 
didn't find anything there. It just happened at this time 
that I had to take a shit. Now there was a clean 
washroom in the Principal's office but instead I took a 
shit on Mr. H's desk Of course, we all got a big kick 
out of that. So I wiped my ass with the Principal's face 
towels and threw...' 

Onderzoek en beleid 

Wat de 'Chicagoschool-methode' ons hier laat zien 
overstijgt verre het niveau van een dorre statistische 
analyse (delinquentie-index) die aangevuld wordt met 
smeuige verhalen. Het essentiele kenmerk in deze 
onderzoekstraditie is dat de kwantitatieve en kwalita-
tieve methode onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
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zijn. Ze vormen een perfecte eenheid; een mooi 
T-profiel. De liggende bovenbalk van de letter T 
bestaat daarbij uit breed kwantitatief/statistisch 
onderzoek. Via dergelijk onderzoek leert men waar 
jets aan de hand is en om welke risicogroepen het 
gaat. Daarmee kan men beleidsinspanningen richting 
geven (waar richt men de beleidinspanningen op). 
Men weet daarmee echter nog niets over het 'hoe' en 
'waarom'. Daarvoor heeft men de staande balk van 
de letter T nodig: diepgaand individu- en situatiege-
richt onderzoek. Pas op grond daarvan krijgt men 
zicht op de motieven, drempels en de factoren die 
vanuit de situatie/omgeving iemand als het ware de 
criminaliteit induwen. Pas daarmee kan men het 
beleid (de vraag 'wat gaan we doen') inkleuren. 

Anno 1991 kan men soms vertwijfeld zoeken naar 
dit perfecte T-profiel bij onderzoek. Tegenwoordig 
zitten beleidsvoorbereiders en -beslissers maar al te 
vaak met het dilemma dat ze door onderzoek maar al 
te goed weten dat er ergens sprake is van een 
probleem (in buurt x/bij groep y) maar dat ze niets of 
weinig weten over de situatie of dadergebonden 
achtergronden. Er valt dan dus nog weinig te doen 
aan de oplossing van het probleem. Helaas zien de 
beleidsbeslissers dat vaak anders... Onder de druk 
van bijvoorbeeld verkiezingen of de tegenwoordig 
wekelijks om aandacht schreeuwende verkiezings-
polls, zijn politici soms iets te snel geneigd om dan 
maar beleidsmatig Russisch roulette te spelen. 

Precies het omgekeerde geval kan zich ook 
voordoen (al blijkt dat in de praktijk minder vaak 
voor te komen, en/of blijken de consequenties 
minder ernstig te zijn). Men weet dan via onderzoek 
onder een groep daders goed aan te geven wat de 
achtergronden en motieven zijn, hoe de daders te 
werk gaan (modus operandi), wat ze vrezen, 
enzovoort. Dat is zeer bruikbare informatie om 
ideeen te formuleren over hoe je deze daders in deze 
situatie zou kunnen aanpakken. Een probleem is dan 
echter bijna altijd dat niemand kan aangeven in 
hoeverre de onderzoeksuitkomsten en de daarop 
gebaseerde aanpak breder generaliseerbaar zijn naar 
andere dadergroepen in andere situaties. Ook dat 
leidt soms tot komische taferelen: de beleidsbeslisser 
ontdekt tijdens een werkbezoek een goede aanpak die 
dan, wegens 'gebleken succes', meteen landelijk 
gesubsidieerd of verordonneerd wordt. Jaren later 
kijkt men vervolgens vreemd op dat de zaak elders 
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jammerlijk mislukt, omdat die aanpak gebonden 
blijkt te zijn aan plaatselijke omstandigheden. 

De nog steeds actuele les die de Chicagoschool ons 
leert is dus de les van het T-profiel. Breed kwanti-
tatief onderzoek (wie zijn daders, wat doen ze, waar 
doen ze het/wonen ze) wordt beleidsmatig pas echt 
relevant als het verbonden is met diep kwalitatief 
onderzoek (waarom doen ze het, hoe doen ze het, 
langs welke weg zijn ze erin betrokken geraakt). 
Omgekeerd geldt hetzelfde: diepborend daderon-
derzoek wordt pas echt bruikbaar als het generali-
seerbaar is. Onderzoek met een dergelijk goed 
T-profiel maakt het mogelijk beleid uit te stippelen. 

Beleid definieren we simpelweg als 'zorgen dat er 
zo efficient en effectief mogelijk iets gebeurt aan de 
vermindering van een (criminaliteits)probleem'. 
Beleid kunnen we uiteenleggen in drie onderdelen: 7  
- Strategisch beleid: wat doen/waar doen? 
- Tactisch beleid: hoe doen? 
- Operationeel beleid: de uitvoering (het 'doen' zelf). 
We zagen al dat het onderzoek van Shaw c.s. goed 
bruikbaar was om het strategisch en tactisch beleid 
met betrekking tot jeugddelinquentie in Chicago te 
onderbouwen. Daarmee komen we op een punt dat in 
Nederland veel minder bekend is als gesproken wordt 
over de Chicagoschool. 

Naast een puur theoretische interesse (verstedelij-
kingsprocessen/sociale ecologic) was de Chicago-
school zeer nauw betrokken bij elk van de genoemde 
vormen van beleid. De Chicagoschool-onderzoekers 
zaten ook tot over hun oren onder de modder van de 
operationele beleidsuitvoering. Vanuit een soort 
sociaal democratische motivatie - zoals die in 
Nederland bijvoorbeeld ook aangetroffen werd bij de 
criminoloog Bonger - stortten mensen as Clifford 
Shaw en Ernest Burgess zich na hun algemene 
kwantitatieve onderzoek (bruikbaar voor de strate-
gische beleidskeuze 'waar en voor wie gaan we iets 
doen) en naast hun kwalitatieve dader/situationele 
onderzoek (bruikbaar voor de tactische beleidsin-
vulling) ook op het opzetten en uitvoeren van 
praktische projecten gericht op de preventie van 
jeugddelinquentie: het Chicago Area Project (CAP). 

In drie buurten die qua aantal jeugddelinquenten 
hoog scoorden, startte men projecten die in ons 
huidige tijdsgewricht terstond voor subsidiering in 
aanmerking zouden komen van de Stuurgroep 
Bestuurlijke Preventie van Veelvoorkomende Crimi- 

12 	Justitiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 9, 1991 



naliteit c.q. de regeling 'Criminaliteitspreventie in het 
kader van Buurtbeheer'. Kennelijk is er inderdaad 
weinig nieuws onder de zon. Via recreatie-activiteiten 
(die met name plaatsvinden in de Rooms Katholieke 
kerk van Father Lange) en streetworkers worden de 
jeugdige delinquenten bereikt, waarna vervolgens via 
allerlei wegen aan het hoofddoel (preventie van 
jeugddelinquentie) gewerkt wordt. Bij de beschrijving 
van deze projecten vallen twee dingen op. Ten eerste 
is het onderscheid tussen onderzoek en beleid en 
tussen onderzoekers en beleidsvoorbereiders/ 
uitvoerders meestal volledig zoek. Zo wordt bijvoor-
beeld het dader-databestand (de meer dan 100.000 
woonadressen van jeugddelinquenten) gebruikt om te 
checken of, en in hoeverre, een jongere in het 
CAP-project getrokken moet worden. De 'street-
workers' leggen in hun contacten met jongeren de 
verhalen en levensgeschiedenissen vast die later weer 
gebruikt worden ten behoeve van onderzoek (situa-
tionele analyse). 

De onderzoeker Shaw verandert opeens in de 
strategische beleidsmaker Shaw door buurten en 
doelen te kiezen, waarna hij zich een uiterst tactisch 
(en pragmatisch) beleidsmaker toont in de keuze van 
de informele volwassen en jeugdige buurtleiders die 
het project moeten dragen (0berhaupt is het 
interessant om te zien hoe zwaar men leunt op dit 
soort informele leiders waarvan men de namen, 
vaardigheden en achtergronden weer via onderzoek 
leert kennen). Maar ook de beleidsuitvoering wordt 
niet geschuwd. De enige café-baas die weigert mee te 
werken aan een strikt toelatingsbeleid voor jongeren 
in zijn café wordt door het CAP min of meer 
gedwongen tot het sluiten van zijn (voor jeugddelin-
quenten) verleidelijke nering; een dreigend conflict 
wordt vervolgens pragmatisch opgelost: de café-baas 
verpatst zijn inventaris aan het CAP. Onderzoekers 
helpen vervolgens vrolijk mee om de 'pooltables' te 
verslepen naar het CAP recreatiecentrum. 

Kortom: onderzoek is volledig gentegreerd in het 
hele beleidsproces, niet in de laatste plaats omdat de 
onderzoekers op meer uitvoerend niveau dezelfde zijn 
als de projectuitvoerders. De enorme ervaring en 
kennis die een onderzoeker tijdens zijn onderzoek 
opdoet (en waarvan 'normaliter' slechts een klein deel 
tenslotte terecht komt in onderzoeksrapportages die 
vervolgens door slechts weinigen gelezen worden), 
wordt zonder dat er informatie verloren gaat, kortge- 
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sloten naar de beleidsuitvoerders. 
Ten tweede is het onderzoek bijna geheel gericht op 

de dader en de situatie die hem omringt. Daarbij valt 
op dat de vertellende dader volledig serieus genomen 
wordt en de interviewer zich vooral beperkt tot het 
aanbrengen van structuur aan de hand van de feiten. 
De verhalen hebben clan ook sterk de vorm van 'en 
toen gebeurde zus, en toen deden we zo, waarna 
dinges dat deed ...'). Ook de interpretaties van de 
onderzoekers beperken zich sterk tot de feiten. Door 
de enorm sterke koppeling van onderzoek aan het 
beleidsproces wordt de dader daarmee in belangrijke 
mate een beleidsvoorbereider, al moeten we ons er 
terdege van bewust zijn dat de dader die positie 
uitsluitend dankt aan een groep gedreven onder-
zoekers/straatwerkers die enorm veel tijd en energie 
besteden aan luisteren, schrijven en uitwerken. 

Das war einmal...? 

De dagen van de Chicagoschool zijn voorgoed 
voorbij. Onderzoekers zijn tegenwoordig degelijk 
georganiseerd in stafafdelingen waar kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoekers elk hun gespecialiseerde 
werk doen. De beleidslijn is door organisatie-
adviseurs opgeknipt in aparte schakels waar de strate-
gische, tactische en operationele beleidsfunctiona-
rissen elkaar alleen nog via vergaderingen of 
werkoverleggen beroeren. Als de dader al aan het 
woord komt - gelukkig gebeurt dat recentelijk weer 
steeds meer - wordt helaas nog al te vaak zijn verhaal 
tot enkele woorden ingedikt in een 'executive 
summary' op grond waarvan een strategisch beleid 
uitgestippeld wordt dat pas jaren later in onher-
kenbare vorm de werkvloer bereikt. 

De moraal van het verhaal is dat we er dus nog 
lang niet zijn als we de dader aan het woord laten. 
Hoe interessant zijn verhaal ook moge zijn, we 
kunnen zijn verhalen/zijn informatie pas in een 
generaliseerbaar perspectief plaatsen als we 
beschikken over veel bredere kwantitatieve informatie 
over daders (het T-profiel pleidooi, waarbij breed 
kwantitatief onderzoek gekoppeld is aan diepgravend 
kwalitatief onderzoek). Maar zelfs onderzoek met een 
perfect T-profiel moet beleidsmatig bruikbaar te 
maken zijn. Dat is veel moeilijker dan men geneigd is 
om te denken. Veel publiceren (publish or perish) is 
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hier waarschijnlijk nog een van de domste oplos-
singen. Ten eerste omdat 90% van de zeer bruikbare 
kennis blijft zitten in het hoofd van de onderzoeker 
en daar langzaam gewist wordt als de onderzoeker 
gehaast de volgende klus uitvoert. Ten tweede omdat 
de allengs groter wordende berg publikaties slechts 
gescoord wordt op de publikatie- en citatenindex, en 
hoogstens in 10% van de gevallen de hersens van de 
relevante beleidsman of -vrouw bereikt. Misschien 
wijst de Chicagoschool ons hier een betere weg. 
Onderzoek en beleid zijn daar bijna (maar niet 
helemaal!) een. Dat maakt in ieder geval de weg, die 
ligt tussen het verhaal van de dader en het (mede) 
daarop gebaseerde beleid een stuk korter. 

Noten 

' De criminologische onderzoeken 
en projecten van de Chicago-
school richtten zich op jeugdige 
delinquenten. De vormen van 
criminaliteit waar het daarbij om 
ging, zouden we heden ten dage 
omschrijven met het begrip 'veel 
voorkomende criminaliteit' 
(winkeldiefstal, vandalisme, een 
enkele inbraak, diefstal, 
enzovoort). 
2  Terzijde moet opgemerkt 
worden dat het criminologische 
stroompje binnen de Chicago-
school een onderdeel vormde van 
een bredere theoretische- en 
onderzoeks/beleidsmatige stroom 
die zich met name richtte op de 
vraag naar de ruimtelijke neerslag 
van verstedelijkingsprocessen. 

Gegevens van het Juvenile 
Court of Cook County over de 
periode 1900-1927. Anno 1991 zou 
een dergelijk databestand in het 
kader van de Wet op de Persoons-
registraties ongetwijfeld niet meer 
toegankelijk zijn, zeker als men 
ziet welk praktisch gebruik men er 
in de verderop te bespreken Area 
Projects van maakte (even voor 
een jongere checken of hij in het 
bestand zat). 
4  Deze 'delinquency rate' corri- 
geerde de verschillen die tussen 

gebieden bestaan qua bevolkings-
omvang, dichtheid, leeftijds-
opbouw en seksratio. 

Naast verval was er sprake van 
een groot aantal fysieke, sociale, 
economische, medische en 
demografische 'probleemcumu-
latie variabelen'. 

Geciteerd uit Schlossman en 
Sedlak 1983, p. 411. Schlossman 
en Sedlak beschrijven in hun 
artikel de uitvoering van het 
Chicago Area Project. Een 
community preventieproject 
(gericht op jeugdige daders) dat 
gedurende de jaren dertig en 
veertig uitgevoerd werd door 
mensen als Clifford Shaw, Ernest 
Burgess, James Mc Donald en 
Stephen Bubacz. We citeren hier 
delen van een citaat wat op zich 
weer een citaat is uit een 'oral 
history'. 

Kortheidshalve laten we hier het 
essentiele onderdeel 'evaluatie' en 
'feed back' weg. 
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Druggebruikers aan het 

woo rd 

Verslaving en criminaliteit als elementen van 
een deviante ontwikkeling 

mr. drs. J.M. Nelen, drs. Ed. Leuw en drs. M. 
Grapendaal* 

Inleiding. 

Druggebruikers' staan alom bekend als een bij 
uitstek hoog-criminele groep. Niet alleen onder de 
bevolking leeft die overtuiging, ook in sociaal-weten-
schappelijke kring wordt het bestaan van een 
samenhang tussen het gebruik van hard drugs en 
criminaliteit als vaststaand aangenomen. De feiten 
spreken dan ook voor zich: zo zijn er aanwijzingen 
van de reclasserings-vroeghulp dat actieve hard 
druggebruikers een meerderheid vormen van de arres-
tanten in Amsterdamse politiecellen. Van de ingeslo-
tenen in de Huizen van Bewaring staat ongeveer 40% 
geregistreerd als druggebruiker; in de gevangenissen 
schommelt dit percentage rond de 30%. (Erkelens, 
1987) Uit onderzoek van overwegend Engelstalige 
origine blijkt verder dat druggebruikers als groep veel 
crimineler zijn dan niet-gebruikers (onder andere 
Chambers, Dean e.a., 1981; Dobinson, 1989). Verder 
leiden verschillende Amerikaanse self-report onder-
zoeken tot de eensluidende conclusie dat verslaafden 
gedurende actieve gebruiksperioden gemiddeld drie-
tot zesmaal zoveel verwervingscriminaliteit plegen als 
gedurende perioden waarin niet, of veel minder, 
wordt gebruikt. (Ball, 1982; Nurco e.a., 1984; Nurco 
e.a., 1988) Ook in Amsterdam wordt in perioden van 
abstinentie minder inkomen uit vermogenscrimina-
liteit gegenereerd dan in perioden van gebruik, zij het 
dat de verschillen hier minder groot zijn dan in 
voornoemde onderzoeken. (Grapendaal, Leuw e.a., 
1991) 

Over het bestaan van een empfrische samenhang 
tussen problematisch druggebruik en criminaliteit 

* De auteurs zijn alien als onderzoeker verbonden aan het 
WODC. 
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moge een grote mate van eensgezindheid bestaan, 
over de interpretatie van deze relatie verschillen de 
deskundigen wel degelijk van mening. De meest ' 
gangbare, en tegelijk ook de meest omstreden, 
verklaring is dat criminaliteit het directe gevolg is van 
de hunkering naar drugs en de hoge prijs die 
daarvoor moet worden betaald. Volgens deze theorie, 
door Goldman (1981) ook wel aangeduid als de 
'inevitability hypothese', wordt het handelen van 
gebruikers vergaand gedetermineerd door de 
verslaving. 

Criminaliteit staat in dit model los van persoonlijke 
behoeften, functies en morele oordelen. Het is 
daarmee geworden tot een in psychologisch en 
moreel opzicht nauwelijks relevante gedragsvorm. 
Aan vermogens- of geweldsdelinquentie van 
niet-verslaafden wordt daarentegen een veelheid van 
motieven en functies toegeschreven: economisch 
voordeel, statusbevestiging, uitdrukking van (sociale) 
frustratie, protest en/of machtsbehoefte, of simpelweg 
het plezier in het competente handelen. Dit alles lijkt 
er bij drugverslaafde personen niet meer toe te doen. 
In dat geval luidt de simpele redenering dat 
verslaafden aan heroine 'nu eenmaal dagelijks hun 
'habit' moeten bevredigen en dat ze dus wel moeten 
jatten of deafen'. In het verlengde hiervan ligt de 
veronderstelling dat de verslaafde zijn criminele 
activiteiten zal staken als hij kon afkicken of zijn 
dope gratis zou krijgen. Junkies zelf zijn vaak de 
eersten om dit beeld desgevraagd te bevestigen. Een 
van de respondenten van ons onderzoek naar 
inkomensverwerving door Amsterdamse heroine-
gebruikers (Grapendaal e.a., 1991) drukte het als 
volgt uit: 'Ze moeten dat spul - heroine en cocaine - 
gewoon vrijgeven, dan zul je eens zien hoe de crimi-
naliteit daalt. Je denkt toch niet dat we voor de lol 
lopen te jatten?' 

Dit ietwat simpele mens- en verslavingsbeeld 
fungeen vaak als stilzwijgende afspraak tussen 
partijen in de alledaagse werkelijkheid van het 
drugprobleem, zoals junkies, hulpverleners en 
justitie-functionarissen. Met deze constructie kunnen 
zij alien hun voordeel doen. De veronderstelde 
ik-vreemdheid van het delinquente gedrag van 
verslaafden stelt hen in staat zich buiten de morele 
aansprakelijkheid voor hun delinquente gedrag te 
plaatsen. Hulpverleners kunnen daardoor tot op grote 
hoogte confrontaties met de verslaafden over hun 
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sociale gedrag ontgaan en justitie en politie zijn bij 
voorbaat geexcuseerd voor hun machteloosheid om 
enige controle over de criminaliteit van verslaafden 
uit te oefenen. In de praktijk betekent dit dat 
verslaafden ook na hun twintigste arrestatie in een 
jaar binnen de kortste keren weer in vrijheid worden 
gesteld, 'tenslotte maakt het bij die jongens toch niets 
uit'. 

In het hierboven reeds aangeduide Amsterdamse 
onderzoek zijn we er op uit geweest om achter deze 
vanzelfsprekendheden te kijken. Van de groep van 
honderdvijftig 'regelmatige opiaatgebruikers' 
waarmee we ons onderzoek begonnen, hebben we er 
89 (59%) gedurende een periode van een tot anderhalf 
jaar kunnen volgen. De overigen zijn, zoals bij panel-
studies niet ongewoon is, vroeger of later en om 
uiteenlopende redenen uitgevallen. In het onderzoek 
is naast kwantitatieve informatie over druggebruik, 
inkomensbesteding en inkomensverwerving ook 
kwalitatieve informatie verzameld door middel van 
levensgeschiedenis-interviews, ontmoetingen met en 
observaties van gebruikers in hun 'eigen' territoir. 
Met name door deze kwalitatieve benadering was het 
mogelijk om meer inzicht te krijgen in de functies van 
delinquentie in het leven van harddruggebruikers en 
in de factoren die (de ontwikkeling van) aard en mate 
van hun criminaliteit bepalen. 

In het onderhavige artikel borduren we voort op 
laatstgenoemde thema's. Gepoogd wordt antwoord te 
geven op de volgende vraag: is het criminele gedrag 
van druggebruikers, in termen van omvang, aard en 
betekenis, afhankelijk van de mate van deviante 
socialisatie in hun jeugd of doen de verslavingscon-
dities alle verschillen in uitgangspositie uiteindelijk 
vervagen? Bij de behandeling van dit vraagstuk is er 
naar gestreefd zo dicht mogelijk bij de belevings-
wereld van de respondenten te blijven. We laten hen 
met andere woorden zoveel mogelijk zelf aan het 
woord. 

De deviantie-carriere 

Commune vermogenscriminaliteit als zichtbare en 
voor een individu typerende gedragsvorm is funda-
menteel onverenigbaar met een 'normale' sociale 
positie binnen de conventionele maatschappij. 2  
Naarmate er meer sprake is van een apert commuun- 
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delinquente levenswijze zijn er minder mogelijkheden 
voor een zinvol en belonend conventioneel bestaan. 
De beloften en de lasten van een deviant bestaan zijn 
in deze zin omgekeerd evenredig aan de beloften en 
de lasten van een respectabel bestaan. Deze op 
zichzelf wellicht triviale 'waarheid' ligt ten grondslag 
aan de extreme maatschappelijke selectie bij het 
verschijnsel van commune delinquentie. Wat aan 
dieven en geweldplegers door de politic wordt gever-
baliseerd, voor de rechtbank verschijnt en uiteindelijk 
in detentie belandt is overwegend aflcomstig uit de 
onderste regionen van de maatschappij en is 
overwegend twintig tot veertig jaar oud. (Jongman, 
1991) 

Kennelijk wordt commune delinquentie structureel 
bepaald door maatschappelijke positie en door een 
tot op zekere hoogte wetmatige ontwikkeling van de 
deviantie-carriere. De intrigerende vraag is nu in 
hoeverre voor drugsgerelateerde delinquentie 
hetzelfde geldt, of dat zich hier een eigensoortige 
ontwikkeling voordoet, zoals uit het ziektemodel van 
drugsverslaving voortvloeit. In het laatste geval 
mogen we verwachten dat de deviantie-ontwikkeling 
van hero'inegebruikers sterk wordt gedetermineerd 
door de verslaving. Er zouden dan aanwijzingen 
moeten zijn dat drugsverslaving in veel gevallen een 
betrekkelijk normale, conventionele sociale ontwik-
keling doorkruist. De drugsverslaving zou dan een 
toevallig ongeluk zijn of een individueel symptoom 
van persoonlijkheidsproblemen, ten gevolge waarvan 
adolescenten sociaal ontsporen. Wanneer uit levens-
geschiedenissen van druggebruikers zou blijken dat 
de ontwikkeling van de verslaving vooraf gaat aan die 
van de delinquentie, dan zou dit een sterk argument 
vormen voor een mogelijk atypisch karakter van 
drugsgerelateerde delinquentie. 

Levensgeschiedenissen en kwalitatieve informatie 
van gebruikers over hun beleving van criminaliteit 
kunnen echter ook leiden tot een wezenlijk andere 
interpretatie. Wanneer zou blijken dat in de indivi-
duele ontwikkeling elementen van verslaving en 
delinquentie sterk onderling zijn verweven en 
(functioneel) verwisselbaar zijn, dan ligt het veel meer 
voor de hand om beide verschijnselen te plaatsen in 
een deviantie-model. Criminaliteit wordt dan niet 
begrepen als de zinledige en automatische conse-
quentie van de verslaving, maar als nevengeschikt 
element in de realisering van een deviant bestaan. In 
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dat geval is criminaliteit gezamenlijk met andere 
elementen van het drugsbestaan (gebruiken, scoren, 
omgaan met andere gebruikers, contacten met 
hulpverlening en politie, enzovoort) een manier om 
vorm te geven aan een deviante identiteit en dagbe-
steding. 

Binnen dit deviantie-perspectief kunnen complexe 
en variabele relaties tussen beide verschijnselen 
worden verondersteld, in plaats van de sterk geredu-
ceerde en statische relatie die uit het ziektemodel 
voortvloeit. Dit wil in concreto zeggen dat het heel 
goed mogelijk is dat, in een bepaalde fase van de 
drugscarriere, gebruikers 'jatten om te gebruiken'. 
Wellicht is echter eerder het omgekeerde aannemelijk, 
namelijk dat, zoals ook gebruikelijk is bij 'normale' 
consumptiepatronen, de (criminele) competentie om 
inkomen te verwerven de mate van de drugscon-
sumptie bepaalt. Wie in staat en bereid is om veel te 
stelen (dealen, prostitutie bedrijven, enzovoort) kan 
vervolgens veel dope kopen en gebruiken. Verslaving 
en criminaliteit zijn gedragsvormen die elkaar 
wederzijds versterken, maar die niet tot elkaar 
kunnen worden herleid. Dankzij het maatschappelijk 
dominante ziekteconcept legitimeert verslaving de 
criminaliteit en dankzij succesvolle criminaliteit is 
intensief druggebruik mogelijk. 

Hieronder zullen we nagaan of verschillen in 
uitgangspositie, in termen van meer of minder 
conventioneel/deviant, van invloed zijn op de 
ontwikkeling van zowel het druggebruik als de crimi-
naliteit. Uitgaande van de zelfgerapporteerde jeugd-
delinquentie kunnen de uitgangsposities als volgt 
worden getypeerd: 20% was hoog-crimineel, dat wil 
zeggen, maakte zich met enige regelmaat schuldig aan 
delicten van relatief ernstige aard, zoals diefstal met 
geweld, inbraak, mishandeling, enzovoort; 31% was 
gematigd crimineel, hetgeen inhoudt dat de 
pre-drug-criminaliteit zich beperkte tot 'kleine' 
delicten, zoals winkeldiefstal en vandalisme; 49% was 
niet-crimineel voor het eerste harddruggebruik. 

Reeds hoog-crimineel voor het eerste 
harddruggebruik 

De meeste respondenten van dit type, overigens 
zonder uitzondering van het mannelijke geslacht, 
raakten al op jeugdige leeftijd buiten het bereik van 
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maatschappelijke instituties als het gezin en de 
school. Het referentiekader voor het eigen handelen 
werd door hen alras gezocht in de denk- en belevings-
wereld van jongeren die met identieke problemen 
kampten. De invloed van de 'peergroup' op het doen 
en laten van deze respondenten was van cruciaal 
belang voor het verdere verloop van hun delinquente 
carriere. Vaak betrof het hier een 'buurtgang' 
waarbinnen bravour en geld statusverhogende 
elementen waren. Vechtpartijen met andere jongeren, 
inbraken en andere vormen van crimineel gedrag 
leenden zich bij uitstek om prestige te verwerven, dan 
wel te verhogen. Respondent Vincent' beschreef zijn 
puberteitsjaren als volgt. 

'Het ging in dat groepje van ons am drie dingen: 
drank, meiden en geld. We zopen en blowden ons 
helemaal plat. Hingen met onze brommers in de stad, 
op zoek naar ache. Knokken met andere bendes, jatten 
bij de V&D, je kent dat we!. Later werd het nog iets 
heavier. Toen begonnen de inbraken. Dat ging dan niet 
van eens per week, maar soms wel een paar keer op een 
dag. lk was daar vrij handig in, mag ik we! zeggen. 
Vond ik niet alleen hoar, die andere jongens lieten het 
ook genoeg blijken. Ze wilden bijvoorbeeld het liejst met 
mij op slap.' 

Gezien de reeds tot voile wasdom gekomen 
criminele carrieres kost het deze gebruikers betrek-
kelijk weinig moeite om zich na introductie in het 
drugcircuit staande te houden. Hun drugscarriere 
escaleert dan ook al in een vroeg stadium. In tegen-
stelling tot de andere typen hebben ze slechts een 
korte aanloopperiode nodig alvorens zich geheel te 
voegen in het stadse drugbestaan. De hoog-crimi-
nelen dompelen zich als het ware onmiddellijk en 
intens in de drugssubcultuur onder. Respondent 
Reinier: 

'Ik kan me niet meet herinneren wie dat spul had 
meegebracht, maar plotseling was er 'horse' in ons 
clubhuis. Dat moest en zou iedereen proberen. We 
dachten allemaal dat het een lekkere worm van hasj 
was. Wisten wij Tied Gin gen allemaal over ons nek die 
eerste keer, maar woe/den ons loch best lekker, hoe gek 
dat ook klinkt. De meesten van ons wilden het dan ook 
wel eens een tweede keer proberen, en een derde keer, 
en ... nou ja, je voelt 'm al aankomen. Binnen een paar 
maanden was dat hele zootje hooked en dacht nog 
maar aan een ding: 'bruin'. Aanpassingsproblemen? 
Ach, je moet de goeie dealers zien te vinden en als ze je 
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proberen te piepelen moet je ze laten zien met wie ze te 
maken hebben. Ze hebben my een keer troep in de 
maag gesplitst en dat hebben ze geweten.' 

De hoog-criminelen wijken niet alleen af van de 
andere typen door hun stormachtige entree in de 
drugswereld, maar ook door de relatief lange periode 
die hun criminele carriere in beslag neemt. Naar 
verhouding wordt door deze gebruikers de deviante 
levensstijl het langst positief gewaardeerd. Crimina-
liteit hoort daar vanzelfsprekend bij. Veelbetekenend 
in dit verband is de uit de mond van een aantal 
respondenten opgetekende uitspraak dat 'zij niet 
alleen verslaafd waren aan drugs, maar ook aan 
stelen'. Zelfs gedurende perioden van abstinentie 
blijken sommige jongeren hun criminele impulsen 
moeilijk in te kunnen tomen. Respondent Leon droeg 
voor deze voortdurende hang naar crimineel gedrag 
de volgende verklaring aan. 

'Het is een kwestie van gewoonte geworden om voort-
durend om je heen te spieden of je jets mee kunt 
graaien. Laatst bijvoorbeeld liep ik door een winkel met 
een voile portemonnaie (respondent is momenteel clean), 
maar toch kon ik de verleiding niet weerstaan om wat 
mee te pikken.' 

De meeste (autochtone) 'hoog-criminelen' leggen 
zich tijdens de drugcarriere toe op het type delicten 
waarmee zij sinds de puberteit vertrouwd zijn geraakt. 
Het accent ligt al met al sterk op (ernstige) vermo-
gensdelicten. Een enkeling maakt een uitstapje naar 
de drughandel, maar meestal zijn de bezigheden op 
dit terrein van tijdelijke aard: na een arrestatie en/of 
detentie keert men op de schreden terug in de 
richting van vermogenscriminaliteit. 

Vooral bij deze gebruikers met een 'hoog-criminele' 
uitgangspositie vinden we criminele specialisaties. Tot 
deze groep behoren gespecialiseerde inbrekers, 
insluipers, autodieven en -krakers, chequevervalsers 
en -inners en (roof)overvallers. Op het hoogtepunt, of 
dieptepunt zo men wil, van de drugcarriere is de 
betrokkenheid bij het deviante drugsbestaan 
maximaal. In deze groep en in deze fase komt het 
meest duidelijk de wederzijdse versterking van inten-
sieve delinquentie en intensief druggebruik naar 
voren. De verschuiving van het druggebruik van 
heroine naar cocaine is in dit verband veelbete-
kenend. Anders dan bij heroine bestaan bij cocaine 
nauwelijks natuurlijke grenzen aan de mate van het 
gebruik. Al het door intensieve en succesvolle crimi- 
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naliteit geproduceerde inkomen kan daardoor zonder 
problemen voor cocaine-consumptie worden 
aangewend. Tegelijkertijd versterkt dit stimulantium 
het hectische, manische en roesachtige karakter van 
het drugsbestaan. De dagen en nachten zijn geheel 
vervuld van een overvloed aan activiteit, veel 
verdienen, veel consumeren, snel leven. Respondent 
Wilbert over deze periode in zijn loopbaan: 

'Rond m'n 19e liep het helemaal uit de klauwen met 
m'n cokegebruik. lk was begonnen met freebasen° en 
joeg er meiers per dag doorheen. Woog nog 54 
kilogram, normaal 80, sliep soms dagen achter elkaar 
niet en raakte enorm opgefokt. lk deed de meest gekke 
dingen om aan geld te komen. Samen met een maat 
overviel ik bijvoorbeeld geldlopers. Op een parkeerplaats 
hebben we wel eens de chauffeur en de begeleider van 
een geldtransport met een blaffer gedwongen om geld af 
te swan. Ook braken we wel eens kluizen open en 
pleegden we veel inbraken. EEn keer werden we daarbij 
betrapt door een nachtwaker, maar die hebben we 
'uitgeschakeld' en aan een sloe! vastgebonden.' 

Duidelijk is dat de morele grenzen met betrekking 
tot het eigen gedrag in deze fase ruim getrokken 
worden. Vrijwel alles lijkt geoorloofd, zelfs geweld 
kan, zoals het bovenstaande voorbeeld laat zien, in 
een aantal gevallen door de beugel. Mark zegt dat de 
mensen die hij besteelt of oplicht het van de positieve 
kant moeten bekijken. Ze leren er van dat het beter is 
om niemand te vertrouwen, een levenswijsheid' die 
Mark naar eigen zeggen al op jeugdige leeftijd heeft 
opgedaan. Mark durft zelfs de stelling aan dat zijn 
slachtoffers hem eigenlijk dank verschuldigd zijn. 

Het enige waartegen de respondenten van dit type 
sterk gekant zijn is het verkopen van het eigen 
lichaam. Deze aversie vloeit voort uit de nadruk die 
in de peergroup gelegd werd op het uiten van 
viriliteit. Ben van de respondenten ontstak bijvoor-
beeld in hevige woede toen een veldwerker 
voorzichtig informeerde of hij zich wel eens met 
prostitutie-activiteiten had ingelaten. Aileen het 
voorleggen van deze vraag werd door de respondent 
in kwestie al als een ernstige belediging opgevat. 

In een later stadium van de carriere beschikt men 
in de regel over een beperkter arsenaal aan rechtvaar-
digingsgronden. Bepaalde gedragingen worden niet 
langer tolerabel geacht. Drie respondenten aan het 
woord: 

'Vroeger, wen ik een jaar of twintig was, heb ik van 
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alles gedaan: inbraak, berovingen, diefstal, auto's 
kraken. De meeste dingen doe ik nu niet meer. Neem 
auto kraken. Daar ben ik over na gaan denken. Dat je 
zoveel schade aanricht voor een radio die misschien 
maar f100,- opbrengt.' 

Inbreken is o.k. wat my betrefi, zolang er maar 
niemand van de bewoners schade oploopt. Bedreigingen 
enzo, daar voel ik niet zoveel meer voor.' 

'Er zijn twee dingen die ik nooit meer zou doen: geld 
van m'n moeder fatten en iemand het mes op de keel 
zetten. Begryp me goed, ik heb het nu wel over mensen 
van buiten de scene. Als een van die jongens van de 
'Dijk' me zou proberen te rippen, dan ligt de zaak 
anders: geweld is dan gewoon noodzakelijk.' 

Het in het laatste citaat gemaakte onderscheid 
tussen geweld binnen en geweld buiten de drugscene 
is vrij gangbaar onder gebruikers. Het aanwenden van 
fysiek geweld tegenover een willekeurige buiten-
staander zal op meer morele aflceuring kunnen 
rekenen dan een afrekening tussen gebruikers 
onderling. Het laatste is geen ongewoon verschijnsel 
in de scene, zij het dat men elkaar niet voortdurend 
met geweld ter verantwoording roept. Elke verge-
hiking met met de drugscenes in sommige Amerikaanse 
steden waaruit geweld blijkens de literatuur niet weg 
te denken is, gaat dan ook mank. Er vinden in 
Amsterdam wel eens opstootjes plaats tussen 
gebruikers onderling of tussen een gebruiker en een 
dealer, er wordt ook wel eens gedreigd met steek-
wapens of scherpe voorwerpen, maar van een geweld-
dadige sfeer, waarin het gebruik van wapens schering 
en inslag is, is geen sprake. 5  

Het is eerder opvallend hoeveel gebruikers van 
elkaar accepteren. Tot op zekere hoogte wordt geduld 
dat men door een ander een hoer wordt gedraaid, 
tenslotte heeft men zichzelf ook wel eens schuldig 
gemaakt aan bedrog of oplichting. In een wereld, 
waarin de relaties onderling vooral utilitair van aard 
zijn, doet het adagium 'belazeren en belazerd worden' 
opgeld. Pas wanneer bepaalde grenzen overschreden 
dreigen te worden - de reputatie komt bijvoorbeeld in 
het geding - is het toepassen van geweld opportuun. 

Anders dan de autochtonen met een 
'hoog-criminele' uitgangspositie richt de vergelijkbare 
groep van Surinaamse origine zich vooral op de 
drugshandel. Daarnaast hebben deze gebruikers soms 
neveninkomsten van prostituerende vriendinnetjes of 
uit het illegale gokwezen. Voor deze gebruikers 
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betekent de opstap naar druggebruik veelal wel een 
omslagpunt wat betreft (delinquente) levensstijl. In , 
het verleden pleegden zij, net als hun autochtone 
lotgenoten, voornamelijk ernstige vermogensdelicten. 
Opmerkelijk is dat de criminele carrieres van vrijwel 
al deze respondenten reeds in Suriname tot ontwik-
keling komen en dat zij zich spoedig na aankomst in 
Nederland geheel in de scene onderdompelen. Van 
contacten met de conventionele (Nederlandse) 
samenleving is vrijwel geen sprake geweest. Op het 
hoogtepunt van de drugscarriere hebben de respon-
denten van dit type zich een behoorlijke positie in de 
drughandel weten te verwerven. Hun aandeel heeti 
dan niet zozeer betrekking op de invoer van heroine 
en cocaine in Nederland, maar veeleer op de 
doorvoer van deze middelen naar andere Neder-
landse (en soms ook buitenlandse) steden en op de 
distributie binnen Amsterdam. Menige respondent 
maakte melding van het opzetten van een 
(bescheiden) drugslijn, de regie over een goed lopend 
huisadres of het vervullen van de functie van straat-
dealer. De beschikbaarheid van drugs voor eigen 
consumptie is op deze momenten maximaal, doch 
slechts een enkeling weet aan een dergelijke luxueuze 
situatie lang het hoofd te bieden. Respondent Andre 
over de periode dat hij vanuit een zolderkamertje op 
de Zeedijk cocaine dealde: 

'Het waren gouden tijden. 1k kreeg vrijwel pure coke 
van een grote dealer. Ken avond versnijden en in pakjes 
opdelen leverde tussen de ,f15.000,- en J20.000, per 
week op. 1k reed rond in een Saab Turbo en zwom echt 
in het geld. Maar ja, met zoveel 'wit' om je heen ga je 
ook zelf steeds meer gebruiken, he. Je krijgt zoiets van, 
wat maakt het uit, het gaat toch van de grate hoop. 
Gebruikte op een bepaald moment zo'n tien gram coke 
per dag. Daarnaast enkele grammen heroine orn mezelf 
een beetje in de hand te houden. Began langzaam maar 
zeker te verloederen en dat is in deze business funest. 
Voorwaarde is dat dealen op dat niveau anopvallend 
gebeurt door mensen die er gezond en normaal uitzien. 
Dat was bij mij niet meer het geval. 1k werd helemaal 
paranoia van de cocaine en liep daardoor veel te veel in 
de smiezen. Werd uiteindelijk opgepakt en heb een jaar 
gezeten.' 

Zowel de Nederlandse als Surinaamse 'hoog-crimi-
nelen' komen voor en tijdens de drugscarriere met 
enige regelmaat in contact met de politie/justitie. 
Deze interacties blijven meestal beperkt tot een 
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kortstondig verblijf op het politiebureau. Hoewel de 
meeste gebruikers uiteraard zo min mogelijk met de 
sterke arm te maken wensen te hebben, kan een arres-
tatie op gezette tijden ook van pas komen. Wanneer 
het drugsbestaan dermate hectisch is geworden dat 
het de gebruikers boven het hoofd dreigt te groeien, 
kan een gedwongen verblijf in een penitentiaire 
inrichting hen enigszins tot bedaren brengen. Een 
enkeling laat zich met het oog hierop zelfs 
doelbewust oppakken, zoals de ietwat over zijn toeren 
geraakte Eduard: 

'Ik ging als een beest tekeer. Het leven was niet meer 
dan hosselen, gebruiken, hosselen, gebruiken. Draaide 
helemaal door en dacht: of ik ga dood of ik kick al 
Heb me tenslotte by een inbraak gewoon op laten 
pakken. Het alarm ging al minuten af en ik liep daar 
nog gewoon rond. Het duurde trouwens verrekte lang 
voor de politie er eindelijk was. Maar goed, ik heb drie 
maanden gezeten, niks gebruikt toen, goed gegeten, 
gesport, kortom ik voelde me weer het mannetje toen ik 
buiten kwam.' 

Een langdurig verblijf in een penitentiaire 
inrichting wordt door menigeen aangegrepen voor het 
terugschroeven, dan we! (tijdelijk) afzweren van de 
drugconsumptie. Vaak komt men clean uit de gevan-
genis en weet men nadien ook enige tijd abstinent te 
blijven. Voor drie respondenten uit onze steekproef 
duurde deze periode zelfs enige jaren. Ook laten de 
meesten zich een of meerdere malen opnemen in 
detoxificatie-klinieken of therapeutische gemeen-
schappen. 

Ondanks het feit dat de wil om af te kicken bij 
vrijwel alle druggebruikers met een 'hoog-criminele' 
uitgangspositie op bepaalde momenten in de 
loopbaan aanwezig is en een aantal van hen er 
daadwerkelijk in slaagt de drugs tijdelijk terzijde te 
schuiven, blijkt voor deze categorie de drempel naar 
de conventionele samenleving het hoogst te zijn. Zij 
hebben van jongs af aan in een maatschappelijk 
marginale positie verkeerd en een overlevingsstrategie 
gevolgd, die draait rondom zelfredzaamheid en crimi-
naliteit. Het leven dat zij geleid hebben heeft slechts 
kortstondige periodes van stabiliteit gekend en wordt, 
duidelijker dan dat bij de overige typen te zien valt, 
gekenmerkt door de grote hang naar actie. 

Een geleidelijke afbouw van de carriere in de 
richting van de 'gepensioneerde junkie', die op een 
veel lager consumptieniveau het bestaan nog enige 
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inhoud probeert te geven, is atypisch voor deze 
categoric. Het drugsbestaan is en blijft voor hen een 
leven van alles of niets. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in de volgende gegevens: van de 
negentien gebruikers die op maandbasis tenminste 
acht maal een vermogensdelict hebben gepleegd en 
daaruit minimaal 51.000,- aan inkomsten hebben 
gegenereerd, de zogenaamde hypercriminelen, hebben 
elf personen een hoog-criminele achtergrond. De 
carriereduur van deze elf varieert tussen de zes en 
veertien jaar, het gaat hier kortom om doorgewin-
terde gebruikers. Hoewel op basis van het geringe 
aantal geen vergaande conclusies gewettigd zijn is het 
verder op zijn minst opmerkelijk dat van de zes 
overledenen er drie behoren tot de hoog-criminele 
groep: Oar hun overlijden was dit trio nog bijzonder 
actief op criminaliteitsgebied en met enige 
overdrijving kan gesteld worden dat zij in het 'harnas 
zijn gestorven'. 

Gematigd crimineel voor het eerste harddruggebruik 

De criminaliteit die deze groep in de puberteitsfase 
aan de dag legt is in beginsel niet meer dan een 
ernstige vorm van baldadigheid. Tot de criminele 
handelingen behoren winkeldiefstal, joy-riding, 
vandalisme en vechtpartijen met andere jongeren. 
Slechts bij uitzondering maakt men zich schuldig aan 
ernstiger vergrijpen. De frequentie waarmee men 
delicten pleegt is bovendien, in tegenstelling tot de 
'hoog-criminelen', nogal wisselend. Perioden waarin 
men veel criminaliteit aan de dag legt worden 
afgewisseld door perioden waarin men zich gedeisd 
houdt en zich tijdelijk weer richt op elementen uit de 
institutionele samenleving, zoals het volgen van een 
opleiding of het verrichten van arbeid. 

Uit het gemak waarmee de meeste 'gematigd crimi-
nelen' met heroine experimenteren, kan niet worden 
afgeleid dat hun entree in het drugcircuit even 
stormachtig verloopt als bij de 'hoog-criminelen' het 
geval bleek. Zetten we de twee groepen tegenover 
elkaar, dan zien we dat de 'gematigd criminelen' 
verhoudingsgewijs meer tijd nodig hebben om het 
traject gelegenheidsgebruiker-full time junkie af te 
leggen. Vriendschappen met niet-gebruikers, verplich-
tingen op school of op het werk weerhouden velen 
van een onmiddellijke en onvoorwaardelijke overgave 
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aan het hectische drugsbestaan. Respondent Piet: 
'Ik schat dat het een maand of zeven, acht duurde 

voordat ik verslaafd was. Gebruikte in het weekend en 
af en toe door de week, maar vanwege m'n werk hield 
ik me een beetje in. Vond m'n baan erg leuk en het was 
dan ook een klap voor me toen ik er uit werd gegooid. 
Dat gebeurde nadat vrienden van me waren opgepakt 
voor criminaliteit. Het kwam uit dat ze drugs gebruikten 
en ze vertelden de politie dat ik ook by dat clubje 
hoorde. De politie gaf dat weer door aan mijn baas en 
die heefi me min of meer gedwongen om ontslag te 
nemen. Later hoorde ik dat ik dat helemaal niet had. 
hoeven doen, maar ja, toen viel er niets meer te veran-
deren. Was waarschijnlijk ook niet meer in staat 
geweest om er nog iets aan te doen, want na m'n 
ontslag telde nog maar een ding: horse.' 

Is eenmaal de fase aangebroken waarin men 
volledig in de deviante levensstijl van heroInege-
bruiker opgaat, dan worden de delinquente gedrag-
spatronen in de drugsubcultuur tamelijk eenvoudig 
overgenomen. Bovendien beschikt men reeds over 
voldoende criminele competenties om het toenemend 
gebruik te kunnen bekostigen. Leggen de mannen van 
dit type zich daarbij aanvankelijk toe op winkel-
diefstal, voor de vrouwen vormt prostitutie de meest 
voor de hand liggende optie. Omdat de laatste bron 
van inkomsten, normaliter, winstgevender is, escaleert 
het druggebruik van deze vrouwen beduidend sneller 
dan bij de meeste mannelijke gebruikers het geval is. 

In tegenstelling tot de hoog-criminelen, wier morele 
grenzen van aanvang aan al niet al te scherp 
getrokken zijn, zien we bij de gematigd criminelen 
gaandeweg de carriere een verniiming van het 
normbesef optreden. Sommige vrouwen, die ten 
gevolge van verloedering minder inkomsten uit 
prostitutie kunnen genereren, zien er geen been meer 
in om hun klanten zo nu en dan te beroven. Sommige 
mannen gaan over op ernstiger delicten dan ze 
gewend waren, zoals inbraak of straatroof. Anderen 
zetten zich over (morele) reserves heen en storten zich 
tijdelijk in de homoprostitutie. Ook in deze tak van 
de seksindustrie is diefstal met geweld geen 
ongewoon verschijnsel, zoals (onder meer) blijkt uit 
het relaas van Frits: 

'Toen het echt belazerd met me ging, ben ik de hoer 
gaan spelen op het Rembrandtsplein. Tot echte seks liet 
ik het niet komen. Die gasten hadden hun broek nog 
niet op de enkels, of ik was er al met hun portemonnaie 
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vandoor. Soms dreigde ik wel eens met geweld, dat ik ze 
op de bek zou slaan of zoiets, maar voorzover ik me kan 
herinneren is dat nooit cc/it gebeurd.' 

Op het hoogtepunt van de drugscarriere zijn ten 
aanzien van de delictsoorten en de attitude daarte-
genover de verschillen tussen de qua uitgangsposities 
'hoog- en gematigd criminelen' zo goed als vervaagd. 
In een later stadium worden die verschillen wel weer 
zichtbaar. De criminele carrieres van de gematigd 
criminelen duren bijvoorbeeld beduidend korter dan 
die van hun in oorsprong 'hoog-criminele' collega's. 
De fase van maximale involvering in het drugsbe-
staan, met intensief druggebruik en de deviante 
inkomstenverwerving als voornaamste elementen, 
komt bij hen eerder tot een einde. Van cruciaal 
belang daarbij blijken de bindingen die, hoe zwak 
dan ook, de gematigd criminelen ooit met de institu-
tionele samenleving hebben gehad. Door hun 
verleden zijn zij eerder geneigd de beloningen van 
een hectische levensstijI te relativeren en staan zij 
ontvankelijker tegenover de gedachte om meer stabili-
serende elementen in het bestaan in te bouwen. 
Respondent Simon: 

7k heb eigenlijk schoon genoeg van dit leven. Al dat 
gejaag achter geld en dope hoefi voor mu niet meer zo 
nodig. lk doe momenteel vrij weinig, ga elke dag braaf 
naar de (methadon)bus en krijg af en toe wat toege-
schoven van vrienden. lk vind het wel best zo. Het liefst 
ging ik naar m'n zus in Amerika, maar daarvoor moet 
ik eerst clean zijn. Hoe dat moet, weet ik niet.' 

Met de wijziging van de perceptie van het eigen 
bestaan verandert ook de rol die criminaliteit speelt 
in de drugscarriere. Zonder onmiddellijk alle 
criminele gedragingen overboord te zetten, zijn de 
meeste delictsvormen moreel niet langer opportuun: 
alleen delicten waarbij geen individueel slachtoffer is 
aan te wijzen, zoals winkeldiefstal in grootwinkelbe-
drijven, kunnen voor de meesten nog door de beugel. 
Respondente Marlou verdedigde haar strooptochten 
in een groot warenhuis als volgt: 'Zo'n Bijenkorf, dat 
is big business, die maken dikke winsten. Als ik daar 
wat steel, voelen ze dat niet.' 

Niet-crimineel voor het eerste harddruggebruik 

Bijna de helft (49%) van onze steekproef hield zich, 
voorafgaand aan het eerste opiatengebruik, afzijdig 
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van criminele handelingen. Tot deze groep behoren 
zowel jongeren met een maatschappelijk marginale 
achtergrond als jeugdigen die betrekkelijk beschermd 
zijn opgegroeid. Aan beide subgroepen besteden we 
hier kort aandacht. 

Vrijwel alle respondenten met een zeer problema-
tisch gezinsverleden meten zich op jeugdige leeftijd 
een deviante levensstijl aan. Dit betekent niet dat al 
deze jongeren zich onmiddellijk inlaten met crimineel 
gedrag. Een niet onaanzienlijk aantal 'maatschap-
pelijk marginalen' beperkt het deviante gedrag 
aanvankelijk tot veelvuldig spijbelen, het rondhangen 
in jongerencentra en de overmatige consumptie van 
alcohol, cannabis, en/of pepmiddelen. Wat de 
vrouwen aangaat, die overigens de hoofdmoot 
vormen van deze subgroep, dient te worden 
opgemerkt dat (incidentele) prostitutie in menig leven 
al snel als handelingsalternatief opduikt. Ook een 
gering aantal mannen raakt tij dens de secundaire 
socialisatiefase verzeild in het prostitutiecircuit. 

Net als degenen met een 'hoog-criminele' uitgangs-
positie komen de meeste van deze respondenten 
jonger dan gemiddeld, rond het zeventiende, 
achttiende levensjaar, in aanraking met opiaten. 
Zeker wanneer men via de prostitutie over voldoende 
inkomsten beschikt, ligt een snel doorschieten in de 
richting van een full-time junkiebestaan voor de 
hand. Voor degenen die een dergelijke profijtelijke 
inkomstenbron ontberen, verloopt het initiatieproces 
gel eidelijker. 

Dat neemt niet weg dat ook zij gaandeweg de 
drugscarriere de competenties ontwikkelen om zich in 
de scene staande te houden. Deze vaardigheden zijn 
overigens niet per definitie crimineel van aard. Zo 
weet een klein gedeelte het hoofd lang boven water te 
houden middels zwart klussen, het lenen van geld, 
rood staan bij de bank, enzovoort. Het gros valt 
echter vroeg of laat toch tenig op criminaliteit. Het 
betreft dan voornamelijk delicten die geen speciale 
capaciteiten van de daders vereisen, zoals winkel-
diefstal. Specialismen op criminaliteitsgebied treft 
men bij deze groep amper aan. Respondenten die 
voorafgaand aan hun problematisch druggebruik 
weinig of geen criminaliteit vertonen, blijken ook 
later meestal niet te beschikken over de criminele 
competenties (handigheid en lef) en/of de morele 
rechtvaardigingen om delicten als autokraken, 
overvallen en straatroof te plegen. 
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Komen we tenslotte toe aan de respondenten die 
een redelijk stabiel, non-deviant socialiseringsproces 
achter de rug hebben. In deze subgroep zijn twee 
generaties vertegenwoordigd, te weten de, door Van 
Kooten en De the gentroduceerde, 'oudere jongeren' 
en representanten van een nieuwere lichting hard 
druggebruikers, door Swierstra e.a. (1986) aangeduid 
als 'respectabele jongeren'. Voor beide generaties 
geldt dat criminaliteit lange tijd geen rol van 
betekenis speelt. Voor Koos Koets c.s. is crimineel 
gedrag aanvankelijk onverenigbaar met de ideologie 
van de hippe subcultuur. Respondent Walter kijkt 
met enige weemoed op deze periode terug: 

A//es was ben zoveel relaxter. Je liet je gewoon 
meedrijven op de go/Yen van die tijd. 1k zat vaak in 'het 
Okshoofd', een studentensocilteit, en gebruikte daar op 
zolder met vrienden al/es wat toentertijd in omloop was: 
hasj, trips, opium, en later ook heroine. De eerste 
ervaring met horse vie/ me trouwens erg tegen, weet ik 
nog we/. Opium was plotseling van de markt verdwenen 
en er werd veel gepraat over een 'nieuw' middel, dus dat 
wil je dan ook we/ eens proberen. 1k had na die eerste 
keer zo'n gevoel van 'is dat het nou waar ze zo'n ophef 
over maken?' Nee, als het aan mij en ik denk ook aan 
vele anderen had gelegen, waren we lekker op opium 
doorgegaan.' 

Deze qua uitgangspositie 'respectabele jongeren' 
orienteren zich ook na de ontwikkeling van het 
problematische druggebruik vaak nog geruime tijd op 
elementen van de conventionele samenleving. Anders 
dan de 'hoog-criminele' leeftijdgenoten lopen zij 
vooral in de normale stadse uitgaanssfeer tegen 
verschillende drugs aan. Het gebruik daarvan wordt 
aanvankelijk als een onschuldige bron van vermaak 
gezien. Dat men uiteindelijk afglijdt naar een drugs-
bestaan vloeit voort uit onvrede met het eigen leven. 
Zoals gezegd, conformeren de 'respectabele jongeren' 
zich goeddeels aan de eisen die vanuit de conven-
tionele samenleving aan hen worden gesteld, maar de 
zingeving van het een en ander is nooit echt goed tot 
hen doorgedrongen. Exemplarisch voor de ontwik-
keling van deze groep is de puberteit van respondente 
Margot. 

Margot ging na de lagere school naar de MAVO. 
De vriendenclub, die ze om zich heen verzamelde, 
was in de vrije tijd veelal te vinden in een naburige 
sporthal. In die sporthal werden op vrij grote schaal 
drugs gebruikt. Margot, die tot op dat moment nog 
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nooit een stickie of zelfs maar een sigaret had 
gerookt, kreeg op haar zestiende een snuif heroine 
aangeboden. Ze ging grif op dit aanbod in, al ontkent 
ze nu dat nieuwsgierigheid voor haar de belangrijkste 
drijfveer was om met drugs te beginnen: 'Ik liep er by 
toeval tegenaan, ik had wel behoefte aan een lekker 
gevoel en onderschatte de gevaren. Dan ben je snel 
verkocht.' 

De eerste ervaring met heroine was overigens niet 
je dat: 'Ik vond het niet bepaald lekker; ik werd 
misselijk en kreeg er een onwerkelijk gevoel van en dat 
beviel me niks.' Ondanks deze teleurstellende eerste 
ervaring zei Margot 'ja' toen ze enkele weken later 
achtereenvolgens cocaine en heroine voor de neus 
kreeg. 'De tweede keer beviel het me al stukken beter.' 
Margot had de smaak te pakken gekregen en nam nu 
bijna elk weekend heroine (en soms cocaine): 'Ik 
werd een weekendgebruikster, alleen werd het weekend 
op een bepaald moment steeds !anger en gebruikte ik op 
dinsdag en woensdag nog.' Margot kreeg vrij veel geld 
van thuis, maar dat was nog niet genoeg om haar 
dure hobby te bekostigen. At en toe deed ze dan ook 
een goede greep in de fooienpot van haar broer, die 
portier was in een discotheek. Volgens Margot heeft 
het feit dat ze de jongste van zes kinderen en daaren-
boven een nakomelingetje is, veel te maken met haar 
druggebruik: 'Het was heel gezellig by ons thuis, maar 
toch stond ik voor mijn gevoel onder een enorme druk 
om aan het beeld te voldoen dat mijn familie van me 
gecreeerd had. In mijn ogen schoot ik in dat opzicht 
tekort.' 

De aversie tegen crimineel gedrag is bij sommige 
'respectabele jongeren' zo groot, dat zij ook in de 
hoedanigheid van druggebruikers zich zoveel 
mogelijk afzijdig proberen te houden van het plegen 
van delicten. Fons heeft zijn druggebruik altijd 
kunnen financieren met wat handelen op de 
drugmarkt, gebruikers tegen betaling (in natura) bij 
hem laten overnachten en af en toe een zwart baantje 
naast zijn uitkering. 'Gaan fatten, dat zou voor mij pas 
echt een morele nederlaag betekenen.' 

Zo meldden tien respondenten, dit is 6% van de 
steekproef, dat zij zich nimmer in hun leven op het 
terrein van de vermogenscriminaliteit of de 
drughandel hebben begeven. Meer dan de helft van 
deze groep bestaat uit vrouwen. De 'nimmer-crimi-
nelen' houden zich staande via (semi-) legale inkom-
stenbronnen. Ondanks het feit dat ze doorgaans meer 
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(morele) bezwaren vermelden, nemen ook vrouwen 
uit deze categorie vaak al snel hun toevlucht tot de 
prostitutie of andere activiteiten in de seks-industrie. 
Het is opvallend dat, dankzij deze bran van 
inkomsten, alleen bij de qua uitgangspositie 
'niet-criminele' vrouwen, de drugsconsumptie een 
hoge vlucht neemt. Dit is ook het geval wanneer zij 
beschikken over een goed-verdienende partner. Als 
vriendin of gezelschapsdame van een grate dealer 
heeft men bijvoorbeeld ruimschoots de beschikking 
over de gewenste drugs. 

Aileen bij de qua uitgangspositie 'nimmer-crimi-
nelen' van het mannelijk geslacht vonden we enkele 
respondenten bij wie dergelijke pieken in gebruiks-
niveau zelden of nooit voorkwamen. Bij deze 
a-typische minderheid, het gaat om vier respon-
denten, bleek de drugscarriere tot dan toe een 
toonbeeld van stabiliteit. Zij bekostigen hun gebruik 
hoofdzakelijk door middel van werk of een uitkering. 
Soms verdienen ze wat bij door gebruikers bij zich te 
laten logeren of hun methadon te verkopen. Van het 
begin af aan hebben ze het drugsbestaan rationeel 
weten te benaderen. Cocaine hebben ze bijvoorbeeld 
een of meerdere malen uitgeprobeerd, maar ze zijn 
nooit aan het stimulantium verslingerd geraakt, 
omdat ze zich terdege bewust zijn van de risico's die 
overmatig cocainegebruik met zich mee brengt. 
Respondent Rogier hierover: 

'Ik heb er al zoveel de mist in zien gaan met cocaine. 
Het leidt per definitie tot onmatigheid en uiteindelijk 
word je helemaal maf Sommige mensen vinden dat 
leuk, ik niet. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor 
drugs waar ik relaxed en gemakkelijk van word.' 

Afgezien van deze vier uitzonderingsgevallen 
schieten ook de meeste 'oudere' en 'respectabele 
jongeren' uiteindelijk door in een full-time versla-
vingsbestaan. Criminaliteit wordt daarin een van de 
gedragsopties, zij het dat de frequentie waarmee men 
op deze bron van inkomsten terugvalt uiterst 
wisselend is. Bij een deel van deze groep schuift de 
tolerantiegrens ten aanzien van criminaliteit dusdanig 
ver op, dat zij in aard en frequentie van het criminele 
gedrag amper nog te onderscheiden zijn van de hoog-
en gematigd criminelen. Voor een ander segment 
blijven de morele- en angstdrempels echter te hoog. 
Zij beperken zich tot kleine winkeldiefstalletjes, 
klusjes in de handel en andere 'hosselkarweitjes'. 

Wat de atbouw van de drugscarriere van de 
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niet-criminelen betreft zijn er vooral overeenkomsten 
te vinden met de gematigd criminelen. Men laat de 
hectische levensstijl na betrekkelijk korte tijd weer 
achter zich en continueert het drugsbestaan op een 
lager niveau. Criminaliteit wordt weliswaar nog niet 
geheel afgezworen, maar neemt niet langer een 
prominente plaats in de deviante levensstijl in. 
Naarmate de bindingen met de institutionele samen-
leving sterker worden, verliest het criminele gedrag 
steeds meer aan betekenis. Respondent Bart: 

'Af en toe, by de Albert Heyn, graai ik nog wel eens 
jets mee. Niet om te verkopen, maar voor mezelf. Verder 
houd ik me gedeisd. lk heb er geen zin meer in om 
opgepakt te worden. lk heb nu een leuke vriendin, dat 
wil ik haar niet aandoen. Het liefst zou ik gaan werken, 
maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Gebruik nu stukken 
minder dan een paar jaar geleden, zit alleen nog op 
zestig mg methadon. En om van die 'meet' af te komen 
is nog moeilijker dan van heroine. '6  

Conclusie 

Uit de levensgeschiedenissen van de in ons 
onderzoek betrokken Amsterdamse harddrugge-
bruikers is gebleken dat de drugscarriere slechts ten 
dele de verschillen opheft tussen de levensstijlen, die 
zich voorafgaand aan het druggebruik hebben 
ontwikkeld. De uitgangspositie waarmee de 
gebruikers hun loopbaan aanvangen blijkt niet alleen 
van invloed op de rot die criminaliteit daarbinnen 
speelt, maar ook op de morele grenzen die men 
aanlegt ten aanzien van het eigen gedrag. De 
gebruikers met een 'hoog-criminele' achtergrond 
blijken bijvoorbeeld de deviante levensstijl c.q. crimi-
naliteit langer dan andere typen positief te waarderen 
en te continueren. In deze groep zijn de criminele 
competenties en specialismen het best vertegen-
woordigd. Vooral binnen de uitgangscategorie van de 
'respectabele jongeren' vinden we daarentegen een 
aantal gebruikers in wier leven criminaliteit nimmer 
een centrale plaats inneemt. Zij plegen weliswaar zo 
nu en dan (kleine) delicten, maar dit criminele gedrag 
speelt geen belangrijke rol voor de realisering van het 
deviante bestaan. 

Zowel het druggebruik als de criminaliteit blijken 
gedurende de loopbaan wisselend gepercipieerd te 
worden: levert het gebruik van heroine aanvankelijk 
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Nolen 

een 'geweldige flash' op, na verloop van tijd zoekt 
men niet zozeer meer de kick, maar gebruikt men het 
opiaat nog slechts om 'normaal te kunnen functio-
neren'. De avontuurlijke levensstijl, waar crimina-
liteit, voor de meeste gebruikers, op een bepaald 
moment een integraal onderdeel van is, verwordt 
langzaam maar zeker tot een routineus bestaan. De 
drugscarriere ontwikkelt zich met andere woorden 
tegengesteld aan een beroepscarriere, waarbinnen de 
beloningen met het vorderen der jaren plegen toe te 
nemen. 

De bovenstaande conclusies onderstrepen de 
noodzaak om criminaliteit van druggebruikers niet als 
een eenduidig en verregaand gedetermineerd 
verschijnsel te benaderen. De sociale werkelijkheid 
wordt geweld aangedaan door alle druggebruikers af 
te schilderen as nietsontziende desperado's die onder 
invloed van drugs tot alles in staat zouden zijn. De 
houding van druggebruikers ten opzichte van 
crimineel gedrag is sterk athankelijk van de fase 
waarin de drugscarriere zich bevindt en de wijze 
waarop die loopbaan zich ontwikkelt is zowel 
maatschappelijk als individueel bepaald. 

' De term druggebruiker moet in 
dit artikel gelezen worden als een 
persoon die minstens vier maal 
per week opiaten (heroine en/of 
methadon) gebruikt. Of die 
persoon ook andere psychotrope 
stoffen consumeert - zoals bekend 
is het hedendaagse drugprobleem 
vooral een polydrugprobleem - 
doet voor de begripsbepaling 
verder niet terzake. 
2  Dit in tegenstelling tot meer 
'respectabele' illegale manieren 
van inkomstenverwerving 
(frauderen, belastingontduiken, 
enzovoort) die veelal wel degelijk 
gecombineerd kunnen worden met 
een succesvol conventioneel 
bestaan. 
3  Omwille van de privacy zijn de 
namen van de geciteerde drugge-
bruikers gefingeerd. 
4  Deze gebruiksmethode is erg 
kostbaar doordat men zich 

beperkt tot het roken van zuivere 
cocainekristallen. De cocaine 
wordt daartoe eerst gezuiverd met 
ammoniak. 
5  Zo nu en dan komen berichten 
naar buiten over afrekeningen in 
de drugsscene met dodelijke 
afloop. Deze vinden echter vrijwel 
zonder uitzondering plaats op een 
hoger niveau in de drugshandel. 
Druggebruikers zijn op dergelijke 
niveau's niet meer vertegen-
woordigd, enkele uitzonderingen 
daargelaten. Zodoende vallen 
deze geweldsmisdrijven buiten het 
bestek van dit artikel. 
6  Het merendeel der drugge-
bruikers is er stellig van overtuigd 
dat het synthetisch opiaat 
methadon verslavender is dan 
heroine. Waarschijnlijk heeft dit te 
maken met het feit dat de uitwer-
kingsduur van methadon langer is 
dan die van heroine. Tevens lijkt 
de mythevorming in de scene de 
percepties van individuele 
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gebruikers omtrent methadon 
ernstig te beInvloeden. 
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Autokraak onder de loep 

Planning of gelegenheid? 

drs. R.B.P. Hesseling en drs. F.H.M. van 
Gemert* 

Inleiding 

In dit artikel willen wij de aandacht richten op de 
feitelijke delictpleging van daders. Hoe daders te 
werk gaan en wat hun overwegingen zijn bij het 
plegen van delicten is een nog amper ontgonnen 
terrein, dat niettemin grote consequenties heeft voor 
criminaliteitspreventie. 

Een belangrijke vraag is of delictpleging het gevolg 
is van de gelegenheid of dat er sprake is van een 
zekere planning. Zo stellen diverse auteurs, met name 
in de jaren zeventig, dat vele delicten veroorzaakt 
worden door de gelegenheid die een doelwit biedt en 
aldus het delict opwekt. (Jeffery, 1971; Mayhew e.a., 
1976) Ook door Beijk (1985) is gewezen op het belang 
van allerlei gelegenheidsfactoren in het veroorzaken 
van crimineel gedrag. Het is echter ook mogelijk dat 
delicten tot stand komen na een zekere planning. Het 
delict wordt dan zoveel mogelijk uitgevoerd als van 
tevoren is uitgedacht. De centrale vraag in dit artikel 
is of autokraak (diefstal uit auto) te typeren valt als 
een gelegenheidsdelict of als een delict dat tot stand 
komt na planning. 

Een antwoord op deze vraag kan leiden tot 
verschillende maatregelen op het gebied van crimina-
liteitspreventie. Zo kan een situationele aanpak die 
op een bepaalde lokatie aanpassingen in het leven 
roept en aldus de prikkel en de mogelijkheid tot een 
delict wegneemt, een daling van gelegenheidsdelicten 
tot gevolg hebben. (Clarke, 1983) Voor delicten die 
gepland worden, kan deze aanpak een verplaatsing 
tot gevolg hebben. (Versteegh, 1989; Van Bunk en 
Starmans, 1990) Aanvullende maatregelen zijn dan 
noodzakelijk. 

* De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan het 
WODC. 
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Het is dus van belang om de vraag te stellen hoe 
delicten feitelijk gepleegd worden. Wij menen dat 
deze vraag meer dan eens over het hoofd wordt 
gezien. Hierdoor is het mogelijk dat sommige beleids-
maatregelen gebaseerd zijn op onjuiste veronderstel-
lingen omtrent het delictgedrag van daders. Een 
matig succes of onbedoelde effecten van dergelijke 
maatregelen kunnen dan het gevolg zijn. 
(Hoogerwerf, 1987) 

Omdat wij met onze gedachtengang onder andere 
leunen op de 'rational choice'-theorie, zullen wij de 
uitgangspunten hiervan eerst kort onder de aandacht 
brengen. Tevens maken we gebruik van het werk van 
de criminologen Bennet en Wright om de vraag te 
beantwoorden of onze bevindingen met betrekking 
tot autokraak wijzen op 'gelegenheid' of 'planning'. 
Daarna gaan we kort in op de wijze waarop wij onze 
gegevens verzamelden. Het leeuwedeel van dit artikel 
bestaat uit etnografische beschrijvingen van 
autokraak, aan de hand waarvan wij de centrale vraag 
zullen beantwoorden. In grote lijnen volgen wij de 
'chronologie van een autokraak' en maken daarbij 
veelvuldig gebruik van uitspraken afkomstig uit inter-
views met daders. 

Theorie 

Veel criminologische theorieen (bijvoorbeeld van de 
geografische en de situationele school) veronder-
stellen dat daders voortdurend keuzes maken bij 
delictpleging en dat beInvloeding van deze keuzen 
crimineel gedrag kan voorkomen. (Brantingham en 
Brantingham, 1981; Clarke, 1983) De gemeenschap-
pelijke uitgangspunten van deze theorieen zijn gesys-
tematiseerd door Clarke and Cornish (1985, 1986). 

Een eerste uitgangspunt is dat crimineel gedrag 
gezien moet worden als de uitkomst van vrijwillige 
keuzen en beslissingen, waarvoor de dader beloond 
wordt (inkomsten, status, plezier, enzovoort). Het 
accent op vrijwilligheid wordt gehanteerd als tegen-
hanger van diverse 'drive'-theorieen die ervan uitgaan 
dat daders op de een of andere manier gedreven 
worden tot het plegen van delicten als gevolg van 
biologische of sociaal-psychologische factoren. 

De te maken keuzen zijn tot op zekere hoogte 
rationeel. Dat wil zeggen dat een individu beschikt 
over verschillende gedragsalternatieven waaraan 
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steeds kosten en baten zijn verbonden. Uiteindelijk 
kiest hij voor dat alternatief waarvan hij het hoogste 
(subjectieve) nut verwacht. Het is echter ondoenlijk 
om alle relevante informatie te verzamelen en zelfs 
dan 'few individuals would go through an elaborate 
calculation of costs and benefits for every crime.' 
(Clarke, 1983) Men noemt de keuze derhalve 'tot op 
zekere hoogte rationeel' (limited rationality). In dit 
model ziet men de actores dus niet als volledig 
rationele wezens. Voor derden, onderzoekers bijvoor-
beeld, kan het derhalve lijken alsof daders, gegeven 
de omstandigheden, niet altijd optimale beslissingen 
nemen. In het verlengde hiervan wordt er in recente 
studies op gewezen, dat in droge kosten en baten-
analyses belangrijke aspecten buiten beschouwing 
worden gelaten. Katz (1988) noemt, onder andere, de 
betoverende attractie van vermogenscriminaliteit. 
Shover en Honaker (1991) wijzen op hun beurt op 
een genvolveerdheid in levensstijlen, die drempelver-
lagend werkt voor vermogenscriminelen. 

Het tweede uitgangspunt houdt in dat er een onder-
scheid wordt gemaakt tussen eriminele betrokkenheid 
en criminele gebeurtenissen. Betrokkenheid refereert 
aan de relatief stabiele verschillen tussen individuen 
in hun neiging tot crimineel gedrag. (Agnew, 1990, p. 
270) De meeste criminologische theorieen (strain, 
culturele-deviantie en sociale bindingen) houden zich 
bezig met de verklaring van dit soort verschillen. De 
criminele gebeurtenis verwijst naar het plegen van de 
delicten zelf en de keuzeprocessen die daarmee 
gepaard gaan. Hierbij moet gedacht worden aan de 
keuze om het delict te plegen en de factoren die dat 
beInvloeden, de keuze van het doelwit, de modus 
operandi en dergelijke. Zoals vermeld in de inleiding 
wordt bij de inhoud van dit artikel de aandacht 
gericht op de feitelijke delictpleging, dus de criminele 
gebeurtenis. 

Het derde uitgangspunt bestaat eruit dat een delict-
specifieke in.igang wordt gekozen. Zo dienen er niet 
alleen modellen gemaakt te worden van inbraak of 
overvallen in het algemeen, maar ook van de verschil-
lende vormen van deze delicten, bijvoorbeeld van 
inbraak in bedrijven versus woninginbraak en van 
woninginbraak in hoogbouwflats versus woningin-
braak in eengezinswoningen. Dit uitgangspunt is 
gebaseerd op het idee dat ieder (type) misdrijf bestaat 
uit een unieke constellatie van eigenschappen zoals 
het motief, de doelen, de gelegenheidstructuur, de 
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vereiste vaardigheden, de kosten en de opbrengsten. 
(Cornish and Clarke, 1990) Deze nadruk op zeer 
specifieke vormen van criminaliteit is waarschijnlijk 
het gevolg van het feit dat deze (theoretische) 
benadering er vooral op gericht is aanknopingspunten 
voor beleid te bieden. 

Het idee dat een criminele gebeurtenis gezien kan 
worden als de uitkomst van een (vrijwillig) keuze-
proces heeft geleid tot diverse studies waarin dit 
proces empirisch onderzocht is. Zo bieden Bennett en 
Wright (1984) een model waarin de criminele gebeur-
tenis uiteengerafeld wordt in drie onderdelen. Zij 
stellen dat een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen drie stappen: de initiele motivatie en beslissing 
om het te doen, het zoeken/vinden van een doelwit en 
de uiteindelijke uitvoering van het delict. Er zijn dan 
diverse manieren waarop een delict tot stand komt. 
De gelegenheid speelt hierbij een belangrijke rol. 

Bij vermogensdelicten heeft het begrip gelegenheid 
twee dimensies. (Mayhew, 1976, pp. 6-7) Ten eerste 
wordt onder gelegenheid verstaan de aanwezigheid 
van een fysiek doelwit (zoals een auto, fiets of 
woning). Ten tweede verwijst gelegenheid naar de 
omstandigheden die het mogelijk maken om (uit) het 
doelwit te stelen (zoals de mate van fysieke en sociale 
beveiliging van het doelwit).' 

Er kan dan een tweedeling gemaakt worden op 
basis van de wijze waarop delicten tot stand komen. 
Enerzijds zijn er doelwitten waarbij de omstandig-
heden het delict opwekken. De beslissing om het 
delict te plegen en de uitvoering vinden direct plaats 
als gevolg van de aanwezigheid van een geschikt 
doelwit; er is dan sprake van een geboden 	. 
gelegenheid ('presented opportunities'). De beslissing, 
het zoeken en de uitvoering vallen als het ware in een 
moment samen. Net  als Bennet en Wright benoemen 
wij deze als gelegenheidsdelicten. 

Anderzijds vinden veel delicten pas plaats nadat 
eerst de beslissing tot delictpleging is genomen en 
nagedacht is over de uitvoering. De gelegenheid 
wordt dan gezocht ('sought opportunities'). Er zijn 
volgens Bennet en Wright (1984, pp. 45-49) diverse 
manieren waarop dit plaats kan vinden. Zo kan een 
dader op zoek gaan naar een geschikt doelwit en 
zodra dat gevonden is, wordt het delict onmiddellijk 
uitgevoerd. Bennet en Wright spreken hier van een 
'zoek-delict'. Een dader kan ook een doelwit zoeken 
en vinden, maar het delict pas op een later (gunstiger) 
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tijdstip uitvoeren. Tot slot kan een dader een aantrek-
kelijk doelwit tegenkomen, een besluit nemen om het 
te stelen en daarna een gunstig moment zoeken of 
afwachten om het delict te plegen. In deze gevallen 
spreken Bennet en Wright van 'geplande delicten'. 
Wij zullen in het hierna volgende in beide gevallen 
van planningsdelicten spreken. 

Methode en respondenten 

In het kader van een onderzoek naar autokraak 
verzamelden wij gegevens via interviews met 33 
personen. Het betreft een selectieve steekproef van de 
daders die waren ingerekend door een 
autokraak-team van de gemeentepolitie van Arnhem 
op verdenking van autokraak of daarmee samenhan-
gende heling (drie van de 33). De interviews zijn 
gehouden op het politiebureau aan de hand van een 
itemlijst. De daders zijn, op een na allemaal mannen. 
De gemiddelde leeftijd is 22 jaar. De jongste dader is 
15 en de oudste 37 jaar. 

Gaat voor deze autokrakers op dat de meesten zich 
incidenteel aan een autoradio vergrijpen en dat de 
opengebroken auto er niet een in een lange rij hoeft 
te zijn? Of is er sprake van daders bij wie delict-
pleging het karakter van een gewoonte heeft 
gekregen? (Block en Van der Werf, 1991) Onze 
gegevens wijzen er op dat de meeste respondenten 
een levensstijI hebben die hen meerdere malen met de 
wet in aanraking heeft gebracht. Zij blijken op enkele 
uitzonderingen na (vier van de 33) allemaal eerder 
voor andere vergrijpen met de Arnhemse politie in 
aanraking te zijn geweest. De respondenten zijn 
gemiddeld al vier-en-een half jaar een (geregistreerde) 
bekende van de politie (voor autokraak sec is dit twee 
jaar). De daders hebben gemiddeld twintig 
politie-antecedenten (varierend van een tot en met 
77). Van sommigen had de politie een enorme waslijst 
aan diefstallen uit auto's die men bekend heeft 
(gemiddeld 21 stuks) en dan kan men er nog van 
uitgaan dat het totale aantal misdrijven dat zij 
pleegden waarschijnlijk nog (veel) hoger is. Wat 
betreft autokraak zegt Roberto (20) 2  er een stuk of 
dertig keer op uit te zijn geweest, hij heeft ongeveer 
veertig radio's gestolen. Hij heeft dat getal nog niet 
genoemd of hij lijkt het benauwd te krijgen. Hij drukt 
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me op het hart dat niet verder te vertellen: 'Ik heb 
meer gedaan dan hun denken.' 

Een actief autokraker kan dus een aanzienlijk 
aantal autoradio's buit maken. Eric (28) schetste zijn 
eigen loopbaan. Hij is begonnen met kraken toen de 
digitale radio werd gentroduceerd, ongeveer in 1983. 
Aanvankelijk ging dat schoorvoetend: 'Af en toe als je 
er tegenaan liep, bijvoorbeeld als een deur of een raam 
openstond.' Eric geeft aan dat hij geleidelijk een 
scherp oog voor de specifieke buit ontwikkelde: 'Op 
de een of andere manier loop je continu te kijken, als 
een soort automatisme.' Sedert 1988 zegt hij voort-
durend 'bezig' te zijn geweest, behoudens periodes 
dat hij vast zat: 'Soms zijn er tijden datje dag en nacht 
bezig bent. Sommige mensen hebben dan een radio per 
keer. Ik ging we/ eens een parkeergarage in en dan 
kwam ik met twee of drie tassen weer naar buiten, met 
een stuk of twintig radio's.' Eric gebruikte toen 
cocaine, nu zegt hij clean te zijn. Een van ons stelt 
hem de vraag hoeveel radio's hij in totaal gestolen 
heeft. Eric zwijgt even en lijkt te twijfelen over zijn 
antwoord. Dan zegt hij grijnzend: 'Wel meer als 
duizend.' 

Van degenen voor wie autokraken nagenoeg een 
dagelijkse bezigheid bleek te zijn, was bij de politic • 
bekend dat zij zich ook veelvuldig aan andere 
delicten schuldig maakten. Ook in de interviews 
meldden deze respondenten dat zij ervaring hadden 
met woninginbraak, winkeldiefstal, inbraak in 
bedrijven, joyriding, diefstal van fietsen en brom-
fietsen. 

De feitelijke delictpleging 

De beslissing 

Zoals vermeld, spreken Bennett en Wright (1984) 
van een gelegenheidsdelict wanneet de initiele 
motivatie en beslissing en de uitvoering van het delict 
het directe gevolg zijn van de ontdekking van een 
geschikt doelwit. Het is de situatie die de dief als het 
ware uitnodigt zijn slag te slaan. 

'We just happened to drive past the local pizza place 
and we saw the delivery boy get into his car. We could 
see the pizzaboxes in his back seat. When the pizza boy 
pulled into a high rise apartment complex, we where 
right behind him. All of a sudden my neighbor said, 
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'You know, it would be easy to take that pizza!'... I 
looked at him, he looked at me, and without saying a 
word I was out of the door... got a pizza and ran back.. 
As! remember neither of us were hungry, but the pizza 
was the best we'd ever eaten.' (Katz, 1988, p. 52) 

Het is dit type delict waarop het gezegde 'de 
gelegenheid maakt de diet" van toepassing is. Ook bij 
autokraak troffen wij daders aan die reageerden op 
een geboden gelegenheid. Het impulsieve gedrag van 
twee van hen hield verband met excessief drankge-
bruik. Toen Eddy (17) werd geinterviewd, kon hij zich 
zijn daden amper herinneren. Het was de eerste keer 
dat hij voor diefstal uit auto in aanraking kwam met 
de politic. Onder de invloed van een halve liter 
jenever zwalkte hij 's nachts door het Arnhemse 
centrum. Tijdens deze tocht heeft hij vier auto's 
opengebroken door de ruiten in te slaan. Martin (20) 
kampte met hevige hoofdpijn tijdens het gesprek. 
Samen met een vriend werd hij aangehouden nadat 
zij gezien waren bij het openen van een auto. 

'Op die avond liepen we gewoon langs een hele rij 
auto's en we voelden aan alle achterkleppen. We waren 
superdronken. Het kan dus lomp gebeurd zijn, maar ik 
heb niks open gebroken. lk heb die klep gewoon weer 
dichtgedaan, er lag niks in. lk hoopte iets te vinden, 
maar ik heb niet dat geluk dat er een polstasje met een 
ton in ligt. Ik had trouwens geld bij me. Het was 
volkomen zinloos.' 

Het aantal daders dat zei op deze manier tot het 
misdrijf te zijn overgegaan, is beperkt. Verreweg de 
meeste respondenten gaven aan dat zij de gelegenheid 
gezocht hebben nadat de beslissing tot delictpleging 
was genomen. Een bevinding die overigens meestal 
ook wordt gemeld bij woninginbraak. (Bennet and 
Wright, 1984; Cromwell e.a., 1991) Met andere 
woorden, de oorspronkelijke motivatie en beslissing 
staan (in de tijd) los van de uitvoering van het delict 
autokraak. 

Wat zijn dan de drijfveren van een autokraker en 
hoe komt de beslissing tot stand? De druggebruikers 
onder de respondenten (een kleine 20%) zeiden 
onomwonden dat het voor hen een van de makke-
lijkste methoden was om hun gebruik te bekostigen. 
Voor sommigen betekende het dat zij rechtstreeks 
drugs kregen in ruil voor een radio zonder dat er geld 
aan te pas kwam. De cyclus van gebruik en 
ontwenning speelt een belangrijke rol bij het bepalen 
van het moment waarop de dader op pad gaat. Een 
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respondent zei zijn aflcickverschijnselen voor te willen 
zijn: 'A is je nog een kwart gram over hebt, moet je weer 
eens gaan kijken naar jets nieuws.' Een ander vond in 
het lichamelijk ongemak van de ontwenningsver-
schijnselen juist een voorwaarde: 'Ik begin alleen als 
ik ziek ben, anders durf ik niet, dan heb ik geen moed.' 

Ook niet-gebruikende autokrakers zeiden geld 
nodig te hebben. Een enkeling, tijdelijk zonder 
inkomsten, gebruikt het om in zijn primaire levens-
behoefte te voorzien: 'Ik heb het geld nodig en 
daarvoor koop ik eten, drinken en kleding.' De meeste 
autokrakers begaan echter het delict om een bepaalde 
levensstijl te bekostigen; een constatering die we ook 
frequent in ander onderzoek aantreffen. (van Zanten, 
1985; Boumeester en Van Raak, 1988; Gemeente 
Nijmegen, 1988) Patat en cola, gokken, benzine voor 
de auto, uitgaan, dure kleding en aftershave werden 
genoemd als belangrijke redenen om op pad te gaan. 
Sjaak (20) kwam in een kring terecht waarin een paar 
jongens steeds dure spullen hadden. 

'Nike schoenen, Australia pakken, ik was merk-ziek. 
Ik wilde dat ook hebben, maar ik kon het niet betalen, 
bovendien hadden die jongens altijd de mooiste meiden. 
(...) Toen ik zelf geld had kon ik ook eens wat weggeven. 
Ik kon mijn broertje wat geven, want die sport heel 
serieus en die heefi geen geld.' 

Ook autokrakers die werk hebben, bleken ambities 
te hebben die met hun legitieme inkomsten niet te 
bekostigen waren. 

'Inderdaad, die diefstallen zijn gepleegd toen ik nog 
werk had. (inkomen f 1400,- RH/FvG) Maar mijn 
vrienden en ik hadden alle drie geldgebrek. De een had 
net een auto gekocht, de ander zou gaan trouwen en ik 
had zelf net een dure brommer aangeschafi. Ik werkte 
nog maar kort en ik had ook nog geen tijd gehad om te 
sparen. We zijn eigenlijk alledrie tot de conclusie 
gekomen dat we op pad moesten.' 

In sommige gevallen vormt dus acuut geldgebrek 
de aanleiding om uit stelen te gaan. De meeste beslis-
singen komen daarentegen tot stand door een combi-
natie van continu geldgebrek en factoren zoals 
verveling of groepsgedrag. Zo maakten sommige 
respondenten deel uit van dadergroepen die in wisse-
lende samenstellingen opereerden. Men ontmoet 
elkaar op straat, in een cafetaria, in de disco of in een 
coffeeshop en neemt dan het besluit. 

"s Avonds stonden we met een groep jongens op 
straat. Je staat daar te babbelen en we hadden geen 
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geld, geen benzine. Meestal viel dan de beslissing am 
het te doen en dan gingen we met een man of drie op 
pad.' 

De meeste daders die in groepsverband werkten, 
hebben de neiging hun eigen rol te bagatelliseren. Het 
zijn altijd 'de anderen' die het initiatief hebben 
genomen. 

'Als ze me vragen dan doe ik mee uit een soon 
goedwillendheid, stoerheid speelt geen rol. (...) Als ik het 
alleen zou moeten doen dan deed ik het niet, het heefi 
geen nut voor mil. Of 'Hij kwam me altijd ophalen met 
de auto, als dat niet gebeurd was dan was ik nooit op 
pad gegaan'. 

Hoewel geldgebrek bij vele autokrakers een 
dominante factor vormt, zijn er ook autokrakers voor 
wie inkomsten van minder betekenis zijn. De 
opwinding of spanning vormen belangrijke drijfveren 
van deze groep. Twee halfbroers van veertien en 
vijftien jaar zeiden het geld eigenlijk een probleem te 
vinden. Ze gingen er ieder weekend op uit en stalen 
dan een of twee radio's. Nadat ze de apparaten bij 
een heler hadden gebracht, gingen ze het geld 
uitgeven. Verreweg het meeste bleek op te gaan in 
cafetaria's en bioscopen. Op de vraag of ze er niet 
iets voor wilden kopen antwoordden ze dat dat niet 
mogelijk was, want dan zouden ze zich bij hun ouders 
moeten verantwoorden voor de herkomst van het 
geld. 

Drugverslaafden gaan erop uit om hun gebruik te 
bekostigen. De niet-gebruikers willen er een 
levensstij1 op na houden die zij met legitieme 
inkomsten (geld van ouders, door werk of een 
uitkering) niet kunnen bekostigen. Acuut of continu 
geldgebrek, verveling, spanning en de invloed van de 
vriendengroep vormen vervolgens de aanleiding om 
op pad te gaan. 

Het zoeken 

Nadat het besluit om een auto te kraken is 
gevallen, dient men op zoek te gaan naar een geschikt 
doelwit. In de literatuur wordt deze zoektocht meestal 
gezien als een keuzeproces bestaande uit diverse 
stappen. (Brantingham en Brantingham, 1981; 
Korthals Altes, 1989) Zo gaat men eerst op zoek naar 
een geschikte locatie, waar men zo min mogelijk kans 
heeft om gestoord te worden en zo veel mogelijk 
potentiele objecten (auto's) aantreft. Vervolgens 
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wordt uitgezien naar een aantrekkelijke auto en tot 
slot wordt voor een bepaalde uitvoering van het delict 
gekozen. 

Opvallend veel autokrakers (14) die wij gesproken 
hebben, maakten bij de uitvoering gebruik van een 
auto als vervoermiddel. Dit is waarschijnlijk ook de 
reden dat deze daders geen duidelijke voorkeur 
opgeven voor hun werkterrein. Men opereert in 
diverse delen van de stad. Sommigen werken ook in 
de omgeving van Arnhem (Didam, Dieren, Doesburg, 
Duiven, Nijmegen, Oosterbeek, Zevenaar en 
dergelijke). 

Onder de daders die te voet gaan, treffen we alle 
drugverslaafden aan. Zij werken in het algemeen in 
het centrum van de stad. Deze vaststelling lijkt 
vanzelfsprekend, want druggebruikers die auto's 
openbreken om hun dagelijkse dosis te krijgen zullen 
niet de middelen hebben om een auto te bekostigen. 
Zij werkten vaak 's nachts en benadrukten dat hun 
acties niet te lang moesten duren, dat vergrootte de 
kans dat ze werden aangehouden. Voor hen 
betekende autokraken in het centrum dat ze maar een 
korte afstand naar de heler hoefden af te leggen en 
vervolgens ook weer dicht bij de dealer waren. Dat 
was van belarig omdat veel van hen zeiden op straat 
vaak aangehouden te worden, vaak niet ten onrechte: 
'Dan loop ik met een radio onder mijn jas door de stad, 
hoor ik ineens mijn naam. Twee agenten, wat ik onder 
myn jas heb. Dan weet ik alweer hoe laat het is.' 

Naast de af te leggen afstand ernaar toe, heeft 
natuurlijk ook de locatie zelf eigenschappen die men 
wel of niet waardeert. De autokrakers bleken 
voorkeuren te hebben. Een geschikte locatie 
omschrijft men als een plaats met veel auto's. Deze 
concentraties treft men aan op parkeerplaatsen bij 
openbare gelegenheden: 'Het is dan zaak om naar een 
geschikte parkeerplaats te gaan en daar naar geschikte 
auto's te kijken. Parken, sportparken, ziekenhuizen, 
plaatsen waar veel auto's by elkaar staan.' 

Ook door andere daders wordt vrij frequent het 
woord 'parkeerplaats' genoemd: 'Rijnkade, Papendal 
(een groot sportcomplex, RH/FvG) en parkeer-
plaatsen by flats. Op de parkeerplaats by de Rijnkade 
staan veel auto's en er komen ook veel Duitsers om met 
de rondvaart mee te gaan. Het is er druk. By Papendal 
• is een grote parkeerplaats ver van de mensen af. Ik ga 
het liefst naar parkeerplaatsen by flats. Voor woningen 
zien ze je eerder en zijn ze eerder buiten.' 
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Enkele autokrakers geven tevens aan dat de locatie 
afgelegen, rustig en/of overzichtelijk moet zijn. Dat 
autokrakers een voorkeur hebben voor locaties met 
veel auto's treffen we eveneens aan in de studie van 
Boumeester en van Raak (1988). Zij concluderen dat 
de ruimtelijke spreiding van diefstal uit auto sterk 
samenhangt met het aantal op een locatie te parkeren 
auto's. Drukke parkeerterreinen zijn wel te vinden, 
maar vaak lopen daar ook veel mensen rond. Dat 
maakt het natuurlijk onmogelijk om een ruit in te 
tikken, maar er blijven voor de handige jongens met 
lef nog mogelijkheden over. 

1k werk meestal op voile parkeerterreinen bij super-
markten of sportvelden, gewoon overdag als het druk is. 
(...)Ja natuurlijk zien ze me dan, maar ik doe gewoon 
of het mijn auto is.' Dat kan verkeerd gaan, of nog net 
goed aftopen: 	zit ik in die auto, komt er ineens een 
man aan. Maar hij was heel verrast, dat kon ik zien. 
Toen zei ik: Is dit uw auto rneneer? Ik ben parkeer-
wacht bier en ik zag net iemand weglopen. lk denk dat 
hij het slot heefi geforceerd, maar de radio is er nog. Als 
u bier even wacht, dan bel ik de politie.' 

Welke auto wordt opengebroken? Wat maakt, 
aangekomen op een geschikte locatie, een bepaalde 
auto aantrekkelijk en een andere juist niet? Het 
belangrijkste criterium is de buit, er moet een radio 
(of jets anders) in zitten die (veel) waarde vertegen-
woordigt. Staan er veel auto's, dan is het niet altijd 
mogelijk om ze allemaal op buit te onderzoeken. Er 
vindt in zo'n geval een soort voorselectie plaats. Dure 
auto's trekken meer de aandacht dan goedkope en 
oude. Buitenlandse wagens loopt men ook niet 
voorbij. Toeristen laten vaker waardevolle dingen 
achter, zo meent men. 

De auto's die op deze manier onder de aandacht 
komen, worden van buitenaf goed bekeken. Soms 
gebruikt men een zaklamp om te kunnen zien of er 
lets van waarde aanwezig is. Als men niets ziet, wordt 
naar een volgende wagen gekeken. Nadat er radio's 
op slede worden gemonteerd, kan het echter gebeuren 
dat de autokraker het vermoeden heeft dat er jets 
bewust buiten zijn gezichtsveld was gelegd. Hij kon 
dan alsnog besluiten de auto te openen. Men weet 
bijvoorbeeld dat nogal wat autobezitters het een heel 
gedoe vinden om met een radio te lopen en dat ze 
hem derhalve niet uit de slede halen. 
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'Als je nou uitgaat naar de disco, dan neem je toch 
geen radio mee, dat is geen gezicht. Dus die laat je in 
de auto. Dan stop je hem onder de stoel ofzo, maar je 
neemt hem in ieder geval niet mee. Als je nou weet waar 
ze de auto parkeren als ze gaan stappen... Het is niet 
moeilijk.' 

De introductie van de slede hoeft het de kraker dus 
niet per se moeilijker te maken. Sommige krakers 
waren zelfs blij met deze technische toevoeging: 
'Mensen denken vaak: Hier is het zo druk, hier durven 
ze m'n auto niet open te maken. Dat is stom! Wat is er 
nou makkelijker, ik maak die auto open en hij zit op 
een slee?'Een grote meerderheid van de respondenten 
zei dat ze auto's met een alarminstallatie liever lieten 
staan. Er werd op gewezen dat dit technisch vernuft 
niet onoverkomelijk hoefde te zijn, maar het was wel 
lastig (later zullen wij hier nog kort op ingaan). 

Het openbreken van de auto vindt overigens niet 
altijd plaats meteen nadat men een doelwit heeft 
gevonden. We hebben al aangegeven dat Bennet en 
Wright (1984) een onderscheid maken tussen 
zoek-delicten en geplande delicten. Het verschil tussen 
beide is gelegen in de tijdspanne tussen het vinden 
van een doelwit en de uitvoering van het delict. Bij 
een zoekdelict valt dat samen in een moment, bij een 
gepland delict zijn beide gescheiden. Beide typen 
troffen we aan in Arnhem. 

In de tijd dat wij gegevens verzamelden speelde 
Vitesse attractief voetbal in het kader van Europese 
toernooien. Daardoor werden de wedstrijden goed 
bezocht en stond het parkeerterrein bij het stadion op 
meerdere gelegenheden vol met auto's. Een oudere 
respondent, die vroeger veel auto's kraakte om zijn 
druggebruik te bekostigen maar inmiddels is 
afgekickt, zag hierin mogelijkheden: een zoek-delict. 

'Mijn radio is slecht en ik moest dus een andere 
hebben. Ik zat Vitesse te kijken op televisie en toen 
dacht ik, ik rij naar het stadion, want daar staan veel 
auto's, een stomme kronkel gewoon. Ik ben erheen 
gereden en ik zag een Volkswagen. Toen ik die 
openmaakte, ben ik gepakt'. 

Vier autokrakers leveren een duidelijk voorbeeld 
van een gepland delict. Zij opereerden gezamenlijk 
volgens een vast patroon. 

'Overdag keken we naar geschikte auto's en 
's avonds kwamen we bij elkaar by een van de jongens 
die op zichzelf woont. Dan gingen we goed eten bij Mac 
Donald's of bij een shoarmazaak en dan gingen we 
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naar de disco. We dronken wat, gewoon een beetje 
rondhangen, met meisjes enzo. Rond een uur of drie, 
vier gingen we op pad en dan zochten we die auto's die 
we eerder hadden gezien. Twee gin gen op de uitkijk en 
de anderen maakten de auto open.' Van de twee op de 
uitkijk werd gezegd dat die zo nodig ook geweld 
zouden gebruiken als ze niet snel genoeg weg konden 
komen, maar dat is nooit echt gebeurd. 

De uitvoering 

Of men nu direct toeslaat of enige tijd wacht, 
uiteindelijk gaat men over tot de feitelijke delict-
pleging. Hoe gaat dit in zijn werk en wat heeft een 
autokraker nodig om succesvol te kunnen werken? 
De meeste autokrakers weten hoe ze een auto moeten 
openen zonder sleutels. Als ze de ruit vernielen, 
tikken ze die in met een 'lifehammer' (een klein 
hamertje met een spitse punt, bedoeld om in noodsi-
tuaties ruiten in te slaan) of doen dat door het gruis 
van een bougie (puntige steentjes) er tegenaan te 
gooien. Het is belangrijk dat de ruit verbrijzeld wordt 
en niet meteen helemaal aan gruzelementen gaat. 
Zeker als men in de bebouwde kom werkt, vergroot 
het kabaal de kans op ontdekking. Als ze het slot 
forceren, gebruiken ze daarvoor een schaar of een 
schroevedraaier. Sommige sloten laten zich ook 
openen door de luchtdruk die verkregen wordt 
wanneer men er een halve tennisbal overheen plaatst 
en daarop slaat. Verreweg de meeste krakers bleken 
deze technieken te hebben geleerd toen hen dat werd 
voorgedaan, anderen gingen naar een sloperij en 
oefenden op autowrakken. 

Zoals we eerder zagen lopen verreweg de meeste 
krakers door wanneer ze zien dat een auto alarm 
heeft. Er zijn er echter ook die dat juist een extra 
uitdaging vinden. Verschillende respondenten bleken 
te beschikken over specifieke informatie hoe alarm te 
omzeilen. Men maakte onderscheid tussen verschil-
lende alarmtypen, die alien om een andere aanpak 
vroegen. Soms ging het erom na het openbreken het 
alarm zo snel mogelijk uit te schakelen of te 
voorkomen dat het af zou gaan. Bij andere auto's 
werd de ruit vernield en kroop de kraker naar binnen 
zonder de deur te openen, anders zou namelijk alsnog 
het alarm afgaan. Ook bier hoorde men de verschil-
lende technieken van kennissen, maar ook persoonlijk 
initiatief speelde een rol. Een autokraker vergaarde 
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naar eigen zeggen belangrijke kennis door zich bij een 
garage voor te doen als iemand die zelf een alarm 
wilde installeren. 

Naast de verschillende manieren om de auto's te 
openen, vergt ook het losmaken van de radio meestal 
enige handigheid. Soms kan men hem eenvoudig uit 
de slede halen en minder fijngevoelige krakers rukken 
hem er gewoon uit, wat natuurlijk schade kan veroor-
zaken. De meesten hebben daarvoor echter een 
schroevedraaier bij zich of een speciaal door 
Blaupunkt op de markt gebrachte greep, waarmee de 
radio gemakkelijk is te verwijderen. 

Het zal duidelijk zijn dat een deel van de auto's 
met een steen en het nodige geweld opengebroken 
kan worden en dat de radio vervolgens geroofd 
wordt. Met enige kennis van zaken en het juiste 
gereedschap kan het echter veel geruislozer, sneller 
en dus efficienter. De meervoudige autokrakers (dat 
waren ze bijna allemaal, echte 'first offenders' hebben 
wij niet gesproken) bleken bij al hun succesvolle 	• 
pogingen dergelijke maatregelen te hebben getroffen. 
Ze hadden gereedschap bij zich, meestal een 
'lifehammer', schaar of schroevedraaier. Hans (20) 
beschouwt zichzelf als een vakman. 

'We blijven niet lang hangen bij een auto, binnen 
dertig seconden is de auto open en binnen dertig 
seconden is de radio eruit gehaald. (...) Ik weet van 
ieder merk hoe die gemonteerd is. Ik heb altijd gereed-
schap bij me. Zo'n U-vormige pin, om de radio eruit te 
krijgen. Die kun je overal kopen. Een lifehammer, een 
schroevedraaier en een tangetje om draden door te 
knippen. (...) De meesten zitten maar te rommelen en te 
wrikken met de schaar. Twee keer omhoog bewegen, ik 
kan het slot zo open krijgen. Een Golf en Passat krijg ik 
open met een hele smalle schroevedraaier, andere auto's 
met een schaar. De nieuwe Escort is moeilijk, die heefi 
een rond slot, krijg je eigenlijk niet los. Dan gebruik ik 
gewoon een lifehammer om het raam in te tikken. 
Oudere typen Ford, die krijg je nog open al duw je er 
een lucifer in.' 

De respondenten lieten doorschemeren dat het 
moeilijker is geworden om een auto open te breken 
en dat technopreventie zeker voelbaar is aan de kant 
van de dader. Of zij wel of niet hun kraken zouden 
staken, blijkt daar slechts ten dele van afhankelijk. 

'Er zijn altijd nog genoeg auto's over die gemakkelijk 
opengaan, en anders moet je gewoon meer moeite doen. 
(...) Trouwens, als het nou echt een mooie radio is, een 
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waarje behoorlijk wat voor kunt vangen, dan law ik 
dat alarm gewoon afgaan. Dan moet het wel snel 
natuurlok.' 

Of men bereid is risico te nemen, wordt vooral 
bepaald door de opbrengst. Radio's van een 
verouderd type, niet digitaal bij voorbeeld, zijn niet 
geliefd en er is haast geen heler die daar de beurs 
voor opentrekt. De opbrengst kon van de andere kant 
aanmerkelijk worden verhoogd, wanneer de dief een 
radio met slede kon aanbieden. Dat betekende wel 
dat de autokraker dan langere tijd bezig was met het 
losschroeven van de slede. 

Heling 

Tot nu toe wijzen de gegevens uit dat autokraak te 
typeren valt als een planningsdelict. Er is ook een 
andere aanwijzing waaruit blijkt dat autokrakers van 
te voren over het een en ander hebben nagedacht. 
ledere geslaagde autokraak roept namelijk de vraag 
op: wat moeten we met dat spul? Zo lijkt het alsof 
rond fietsendiefstal in grote steden een soon 
perpetuum mobilae is ontstaan. Nadat (herhaaldelijk) 
iemands fiets is weggehaald, blijkt de gedupeerde 
meer dan eens willens en wetens een gestolen fiets te 
kopen. (Homburg c.a., 1990) Zij kunnen er ook toe 
besluiten zelf tot fietsendiefstal over te gaan. Zeker in 
het hoofdstedelijke studentenmilieu lijkt deze gang 
van zaken een zekere vanzelfsprekendheid te hebben. 

'Mijn radio is gestolen, dus heb ik zelf een andere 
gejat'. Deze uitspraak hebben wij slechts een keer op 
kunnen tekenen uit de mond van een respondent. Dat 
de dief zijn eigen bezit aan zou willen zuiveren, kan 
dus niet verklaren dat grote aantallen radio's worden 
gestolen. In dit mechanisme schuilt temeer niet de 
verklaring, omdat alle krakers te kennen gaven 
meerdere malen een radio te hebben weggehaald. 
Hoogstens een exemplaar kan de (autobezittende) 
kraker voor zichzelf gebruiken. De andere keren heeft 
hij er niets aan, tenzij hij hem kan verkopen en er 
geld voor krijgt. De apparatuur vindt zijn weg naar 
elders; de heler komt in beeld. De autokraker die een 
radio wil verkopen moet weten wie erin is geinteres-
seerd en bovendien of die persoon bereid is tot 
heling. Kent hij die mensen niet, dan blijft hij met een 
stapel radio's zitten en zijn de strooptochten zinioze 
operaties. Hij moet dus een heler kennen of weten 
waar hij er een kan vinden. 
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In de Arnhemse context bediende men zich 
frequent van een stereotiep antwoord wanneer werd 
geInformeerd wie de radio's afnam: 'Een Turk in het 
Spijkerkwartier'. Omdat men voortdurend zei de 
naam van de persoon of de gelegenheid . waar men 
hem trof niet te kunnen preciseren, kreeg dit 
antwoord het karakter van een cliche. Of we hier 
altijd of soms met een leugen te maken hadden is niet 
te achterhalen. Respondenten lieten doorschemeren 
opgelucht te zijn wanneer verhoorders genoegen 
namen met zo'n antwoord. Komt een verklaring 
plausibel over, dan komt ook het moment dat de 
verdachte wordt vrij gelaten dichterbij (een eventuele 
straf moet hij later uitzitten). Bovendien is het een 
pak van zijn hart, dat hij geen namen hoeft te noemen 
van personen die hem in een later stadium ter verant-
woording roepen, omdat ze menen verraden te zijn. 
Het is namelijk een code dat men de naam van de 
heler niet noemt. Soms werd daartegen gezondigd. Bij 
een bokser van meer dan negentig kilo werd 
huiszoeking gedaan omdat zijn naam werd genoemd 
in verband met heling van radio's, maar ook met 
vuurwapens. In zijn huis trof men inderdaad gestolen 
radio's en meerdere wapens aan. Op het bureau werd 
hem duidelijk dat hierdoor zijn boks-licentie 
ingetrokken zou kunnen worden. Met ingehouden 
woede liet hij doorschemeren de loslippigheid niet te 
waarderen: 	ga hem niet veel goeds doen. Hij heeft 
me verlinkt. Die autoradio's is een tweede, maar dat 
slappe gelul van hem, dat is niks.' 

In de gevallen dat we concrete informatie kregen 
(drie keer kregen we ook de gelegenheid om die heler 
te interviewen), maar ook wanneer we het met 
abstractere schetsen van de waarheid moesten doen, 
bleek dat men vooraf een duidelijk idee had waar 
men met de nog te stelen radio naar toe zou kunnen 
gaan. Sommigen zouden de radio's slijten aan 
vrienden, kennissen en de buren. Vaak ging de 
aanbieder naar een buurt waar hij ermee leurde in 
cafes en coffeeshops: 'Je gaat naar de bekende 
kroegen op de Korenmarkt of naar de coffeeshops. We 
verkopen ze dan aan vreemden en niet aan beroeps-
helers. Iedereen weet en ziet van elkaar dat er wat te 
handelen valt, daar hoef je niet zo moeilijk over te 
doen'. Het is bekend dat de politie dit soort adressen 
kent, maar angst voor de aanwezigheid van stillen is 
er niet: 'Politie die herken je zo, terwijI iedereen bier 
drinkt, drinken zij limonade en ze zitten continu hun 
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hoofd heen en weer te draaien.' 
Soms bleek een kraker voor langere tijd in een 

persoon een vaste afnemer te hebben gevonden. Een 
autokraker verkocht lange tijd (vermoedelijk 
meerdere maanden) gestolen radio's aan ten heler. 
Toen deze koper, een taxichauffeur, enige tijd naar 
het buitenland ging, moest de kraker op zoek naar 
een nieuwe opkoper. Ruud (21), een andere 
taxichauffeur, dacht de gestolen radio's zo lang wel af 
te kunnen.nemen: 'Als iemand bij mij komt en die blofi 
zakken met de prijs, dan wil hij graag verkopen. 1k help 
hem dus. Als ik dan weer goedkoop doorverkoop, dan 
kan ik een kennis ook weer matsen. Als ik er zelf ook 
nog wat aan verdien, zijn drie mensen blij.' Al snel 
bleek dat deze eigentijdse Robin Hood het aantal te 
verhandelen radio's had onderschat. Na schoorvoe-
tende verkoop van de eerste exemplaren bleef hij met 
een stapel van negentien stuks zitten. Die wilde hij in 
ten keer van de hand doen, maar de persoon die ze 
kocht werd ermee aangehouden en sloeg meteen 
door. Later is ook de autokraker aangehouden. 

Slotbeschouwing 

Gelegenheid of planning, deze tweedeling is 
gebaseerd op de wijze waarop een delict tot stand 
komt. In welke van deze categorieen zou men 
autokraak moeten plaatsen? Onze bevindingen wijzen 
om verschillende redenen duidelijk in de richting van 
planning. Gelegenheid, verstaan als een omstan-
digheid die een delict opwekt, blijkt niet van 
toepassing op autokraak. Autokraak is geen gelegen-
heidsdelict (in deze zin van het begrip) omdat de 
beslissing tot het plegen meestal wordt genomen 
veardat de kraker het uiteindelijke doelwit daadwer-
kelijk onder ogen krijgt. Dit kan ook worden afgeleid 
uit de beweegredenen van de plegers. Van hun 
drijfveren is niet pas sprake op het moment dat ze 
met een geschikte auto worden geconfronteerd. De 
daders formuleren ze los van het feitelijke delict. Uit 
onze gesprekken met daders blijkt bovendien dat er 
een chronologisch zowel als een geografisch verschil 
bestaat tussen de beslissing en de uitvoering van het 
delict. 

Er zijn ook nog andere argumenten die op planning 
voorafgaand aan de daad wijzen en die los staan van 
de drie onderdelen die Bennet en Wright gebruiken. 
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Wij doelen op het gebruik van het specifieke gereed-
schap en de kennis, van de techniek zowel als van het 
helingscircuit, die nodig is om als autokraker over 
een langere periode (alien begingen meerdere 
autokraken) succesvol te kunnen opereren. 

Autokrakers gaan dus op zoek naar geschikte 
doelwitten en gunstige omstandigheden. Wij menen 
dan, samen met onze respondenten, op te moeten 
merken dat het de kraker dan wel erg gemakkelijk 
wordt gemaakt. Toen wij daar naar vroegen bleek 
geen van de autokrakers ooit op pad te zijn gegaan en 
met lege handen thuis te zijn gekomen. Het hoefde 
niet meteen bij de eerste auto te lukken, maar er was 
altijd wel een geschikt doelwit te vinden. 

Er zijn bijzonder veel auto's in Nederland (ruim 5,2 
miljoen in 1988). Daarvan zijn er nog steeds heel veel 
die makkelijk en ongemerkt (soms openlijk) 
opgebroken kunnen worden. Het kost niet veel 
moeite om de radio eruit te krijgen. De introductie 
van de slede heeft in de ogen van een aantal respon-
denten het werk van de kraker een stuk verlicht. Het 
gemakkelijke van autokraak zal voor een deel ook 
samenhangen met het feit dat radio's een lichte, 
handzame buit vormen. Zij zijn makkelijk te transpor-
teren en kunnen moeiteloos worden afgezet in een 
omvangrijk helingscircuit. 

De mogelijkheden voor autokraak zullen daarom 
verder en aanzienlijk teruggedrongen moeten worden. 
Dit vereist een andere, meer creatieve aanpak van het 
fenomeen dan nu vaak het geval is. Op dit moment is 
het zo dat daders beter weten wat er zich afspeelt in 
het hoofd van fabrikanten en slachtoffers, dan 
andersom. Men moet zich verder realiseren dat 
autokrakers erg flexibel omgaan met de geboden 
gelegenheid. Bij pogingen om een delict als autokraak 
in te dammen, zal daarom ook meer de aandacht 
gericht moeten worden op een aanpak waarbij de 
dader centraal staat. Wat hierboven gezegd werd, 
heeft in eerste instantie betrekking op autokraak. Het 
zal evenwel duidelijk zijn geworden, dat bij het 
vaststellen van maatregelen die specifieke delicten in 
moeten dammen, het raadzaam is om zich helder 
voor de geest te halen op welke wijze het delict 
gepleegd wordt. Gelegenheid of planning vormen 
daarbij sleutelbegrippen, die op voorhand richting 
kunnen geven aan criminaliteitspreventie. 
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Noten 

' Om eventuele verwarring te 
voorkomen merken wij op dat het 
begrip gelegenheid ook vaak op 
een andere wijze wordt gebruikt. 
Zo houdt bijvoorbeeld de gelegen-
heidstheorie zich bezig met de 
vraag of de omvang van de crimi-
naliteit in tijd en ruimte samen-
hangt met het aantal doelwitten en 
de mate van beveiliging ervan. 
(Cohen and Fe!son, 1979; Van 
Dijk, 1991) 
1  De namen in dit artikel zijn 
gefingeerd. Tussen haakjes 
vermelden we de leeftijd van de 
desbetreffende respondent. 
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Straatroof in Amsterdam 

Enkele daders aan het woord over risico's, 
lucrativiteit en prestige 

drs. GM Vogel* 

Inleiding 

Straatroof geldt als een bedreigend fenomeen. De 
schijnbare willekeur waarmee slachtoffers worden 
uitgekozen, het overrompelende karakter, het gevoel 
dat er geen ontsnappen mogelijk is, de dreiging met 
geweld en/of de feitelijke toepassing daarvan en de 
door de slachtoffers ervaren gevoelloosheid van de 
daders, zijn allemaal factoren die maken dat 
straatroof tot aanzienlijke angst- en onveiligheidsge-
voelens leidt. De ernst van de gebeurtenis wordt 
vooral bepaald door het feit dat men vaak plotseling 
geconfronteerd wordt met trekken, duwen, schoppen, 
slaan, met een mes op de keel of een vuurwapen 
tegen het lichaam en soms met daadwerkelijk steken, 
spuiten met gas en incidenteel met het dreigen met 
injectienaalden. 

In Amsterdam steeg het aantal aangiften van 
straatroof van 4145 in 1988 naar 5375 in 1989, een 
stijging van bijna dertig procent. (Gemeentepolitie, 
1991, p. 4) Vanwege deze sterke toename heeft 
straatroof in 1990 en 1991 hoge prioriteit binnen het 
Amsterdamse politiekorps. Maar ondanks het felt dat 
de bestrijding van straatroof hoge prioriteit heeft 
binnen dat korps is er betrekkelijk weinig bekend 
over de achtergronden van het verschijnsel. Het 
ontbreekt in Nederland, in casu Amsterdam, aan 
gedetailleerd en kwalitatief dader- en daadgericht 
onderzoek naar straatroof. Met het lopend onderzoek 
naar straatroof in Amsterdam, waarvan ik hieronder 
enkele tussentijdse resultaten presenteer, wordt 
gepoogd dit tekort weg te nemen.' 

Met straatroof wordt in deze bijdrage gedoeld op 

* De auteur is als A10 verbonden aan de sectie stadssocio-
logie van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam. 
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gebeurtenissen die varieren van het weggrissen van 
een tas van een voetgangster (het zogenaamde tassen-
trekken of tassenrukken) tot berovingen, gebeurte-
nissen waarbij een persoon op de openbare weg door 
onbekenden onder dreiging met bovengenoemd 
geweld, of met de feitelijke toepassing ervan, beroofd 
wordt van zijn of haar bezittingen. Berovingen van 
particuliere en professionele geld- en waardetrans-
porten, zogenaamde overvallen, worden hier buiten 
beschouwing gelaten. Deze afbakening komt overeen 
met de definitie van straatroof die de Amsterdamse 
politie voor straatroof hanteert. (Gemeentepolitie, 
1991, P.  4-5) Maar ook straatrovers 2  zelf maken over 
het algemeen, zoals uit hun uitspraken zal blij ken, 
een duidelijk onderscheid tussen tassentrekken en 
beroving. En beroving van particuliere en profes-
sionele geld- en waardetransporten blijkt, vanwege 
een gebrek aan organisatorische vaardigheden, uitge-
sloten te worden door straatrovers. 'Dan ben je pas 
echt professioneel bezig', is de algemene reactie 
wanneer geld- en waardetransporten ter sprake 
komen. 

In het eerste gedeelte van deze bijdrage laat ik zien 
dat straatroof een complex verschijnsel is, zowel wat 
betreft de definiering ervan als wat betreft de 
ongelijke spreiding van straatroof over Amsterdam. 
Daarmee geef ik tegelijkertijd aan dat wanneer we 
verder door willen dringen tot het verschijnsel 
straatroof het noodzakelijk is dat de daders zelf aan 
het woord komen. Tevens schets ik in het eerste 
gedeelte het kader waarbinnen de daders aan het 
woord gelaten worden. 

Vervolgens presenteer ik in het tweede gedeelte van 
deze bijdrage enkele uitspraken van daders die 
betrekking hebben op drie thema's die telkens 
nadrukkelijk naar voren komen in gesprekken met 
straatrovers: risico's, lucrativiteit en prestige. Wat 
betreft de risico's wijs ik er op dat, ofschoon 
straatroof bekend staat als een 'amateuristisch' delict, 
sommige straatrovers wel degelijk bepaalde risico's 
onderkennen en proberen te minimaliseren. Lucrati-
viteit en prestige zijn twee aspecten die voor een 
belangrijk deel bepalen of daders na verloop van tijd 
afzien van straatroof of er een tijdlang mee blijven 
doorgaan. 

De uitspraken die ik presenteer zijn gegenereerd 
door middel van twaalf gesprekken met acht respon- 
denten, in de tekst aangeduid als R1 tot en met R8. 
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Tabel 1: Overzicht van leeftijd respondenten naar frequentie delict, 
district en aard van straatroof 

Respondent Leeftijd 

RI 	 17 jaar 	 35 a 40 	West 	t 
R2 	 14 jaar 	 30 a 40 	West 	t 
R3 	 13 jaar 	 8 a 10 	West 	t 
R4 	 12 jaar 	 1 	 Zuidoost 	b 
R5 	 18 jaar 	 20 	 Binnenstad 	b 
R6 	 18 jaar 	 200 a 300 	Binnenstad 	b 
R7 	 21 jaar 	 2 	 Binnenstad 	t en b 
R8 	 17 jaar 	 10 	 Zuidoost 	t en b 

De interviews varieren in lengte van ten maal een 
half uur tot drie maal een uur. Daarnaast is er sprake 
van omgang in de informele sfeer (in totaal ongeveer 
vijf uur) met ten respondent. Drie van de acht 
respondenten (RI, R2 en R3) zijn, als een soort 
'vingeroefening', benaderd via de recherche. Vijf 
respondenten (R4 tot en met R8) zijn buiten politie 
en justitie om benaderd via andere tussenpersonen. 

Hierboven is een overzicht opgenomen van de 
respondenten die aan het woord komen, met achter-
eenvolgens hun huidige leeftijd, het aantal keren dat 
ze naar eigen zeggen straatroof gepleegd hebben, het 
district waarbinnen ze actief waren en de letter t 
en/of b om aan te geven of het om tassentrekken 
en/of beroving ging. 

Cijfers en definities 

Aantal keren District 	t en/of b 

Zoals vermeld steeg in Amsterdam het aantal 
aangiften van straatroof van 4145 in 1988 naar 5375 
in 1989. In 1990 was er sprake van een 'geruststel-
lende daling': het totale aantal aangiften van 
straatroof bedroeg toen 4535, een relatieve afname 
ten opzichte van 1989 met 15,6%. (Gemeentepolitie, 
1991, p. 4) Maar het is de vraag of we hier te maken 
hebben met een feitelijke afname van straatroof. 
Eerder lijkt hier sprake te zijn van een herdefiniering 
van het begrip straatroof door de Amsterdamse 
politie. Wie bijvoorbeeld het incidentenoverzicht van 
politiedistrict 2 (Binnenstad), het district waar 
straatroof het meest voorkomt, goed bekijkt, ziet dat 
straatroof inderdaad is afgenomen in district 2 van 
2641 aangiften in 1989 naar 1977 aangiften in 1990, 
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maar dat tegelijkertijd het aantal aangiften van 
'tassenrollerij' in district 2 is toegenomen van 3 in 
1989 naar 1067 in 1990. (Incidentenoverzicht, 1991, 
pp. 1-3) Blijkbaar werden vrijwel alle gevallen van 
'tassenrollerij' in het verleden onder straatroof geregi-
streerd en heeft er, vanwege het ontbreken van 
geweld bij 'tassenrollerij', in de loop van 1990 een 
herdefiniaring van straatroof plaatsgevonden. Het is 
dan ook niet reael om de cijfers van 1989 die 
betrekking hebben op straatroof te vergelijken met de 
cijfers van 1990 en te spreken van een relatieve 
afname van 15,6%. 

Bovendien moeten we bedenken dat bovenge-
noemde cijfers, nog afgezien van de herdefiniaring 
van het begrip straatroof, uitsluitend iets zeggen over 
ter kennis van de politie gekomen gevallen van 
straatroof. Het reale aantal ligt ongetwijfeld hoger, 
maar met welke factor er vermenigvuldigd moet 
worden is volkomen onduidelijk door gebrek aan 
inzicht in het 'dark number'. Een gerichte slachtof-
ferenquate onder de Nederlandse bevolking zou in dit 
geval tot weinig resultaat leiden gezien het hoge 
percentage buitenlandse toeristen in de slachtofferpo-
pulatie in de Amsterdamse binnenstad. (Loef en 
Holla, 1989, pp. 93-94) 

Straatroof als zodanig komt niet voor in het 
Wetboek van Strafrecht (WvS). Volgens het Wetboek 
van Strafrecht moet er onderscheid gemaakt worden 
tussen 'eenvoudige diefstal' (art. 310 WvS), 'diefstal 
met geweld' (art. 312 WvS) en 'afpersing' (art. 317 
WvS). Strafrechtelijk valt straatroof onder 'diefstal 
met geweld' (art. 312 WvS) of 'afpersing' (art. 317 
WvS), al naar gelang de dader (onder bedreiging) met 
geweld, geld of goederen heeft afgenomen of het 
slachtoffer heeft gedwongen tot afgifte ervan. Bij het 
onderscheiden van 'eenvoudige diefstal' (art. 310 
WvS), 'diefstal met geweld' (art. 312 WvS) en 
'afpersing' (art. 317 WvS) gaat het in het bijzonder 
om de mate waarin geweld is gebruikt en/of de mate 
waarin het slachtoffer zich bedreigd heeft gevoeld. 

Daarnaast is het van belang of het delict door een 
of meerdere daders ('in vereniging') is gepleegd en 
wordt het gezamenlijk plegen van het delict bij 
'diefstal met geweld' (art. 312 WvS) en 'afpersing' 
(art. 317 WvS) als een verzwarende omstandigheid 
gezien. Onder de betreffende artikelen 312 en 317 van 
het Wetboek van Strafrecht wordt een reeks van 
misdrijven geregistreerd, variarend van het 
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wegtrekken van een damestasje tot een overval op 
een professioneel geldtransport en van het onder 
bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van geld 
tot het met dreigbrieven afpersen van de directie van 
een grootwinkelbedrijf. 

In het alledaagse taalgebruik, zoals dat toegepast 
wordt in de dagrapporten op de politiebureaus, wordt 
er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen 
tassentrekken en beroving. Daarbij wordt tassen-
trekken, waarvan voornamelijk vrouwen het slacht-
offer zijn, als minder ernstig gezien dan beroving. Het 
onderscheid berust zowel op het wel of niet aanwezig 
zijn van een confrontatie met het slachtoffer als op de 
mate waarin er geweld gebruikt wordt bij het 
uitvoeren van het misdrijf. Het weggrissen van een 
damestasje wordt dan gezien als een misdrijf dat in 
het algemeen met minder geweld gepaard gaat dan 
een beroving waarbij het slachtoffer met een wapen 
wordt bedreigd of wordt mishandeld. In de praktijk 
blijkt echter dat deze twee typen van straatroof op 
zeer uiteenlopende wijze gepleegd kunnen worden en 
ook sterk uiteenlopende gevolgen kunnen hebben. 
Om dit te illustreren geef ik twee voorbeelden. 

Voorbeeld 1: Respondent R2, die dertig tot veertig 
keer tasjesroof had gepleegd in West, beklaagde zich 
tegenover mij over het felt dat de politie ten onrechte 
een aantal gevallen van tassentrekken, waarbij hij 
steeds de centrale figuur geweest was, als 'diefstal met 
geweld' geregistreerd had. Het betrof hier vrouwelijke 
slachtoffers tussen de zestig en 92 jaar, waarbij er 
verschillende malen sprake was van een gebroken 
pols, een gebroken arm en in een geval van een 
gebroken heup. De respondent had niet het idee had 
dat hij geweld had gebruikt. R2: 'Ja, soms vielen ze, 
maar dat is onze schuld niet.' Waarmee hij aangeeft 
dat wanneer de slachtoffers hun tas sneller losgelaten 
hadden, er geen letsel zou zijn geweest. Het was in 
zijn perceptie in feite hun eigen schuld dat ze licha-
melijk letsel opgelopen hadden. 

Voorbeeld 2: Respondent R5, die ongeveer twintig 
berovingen met bedreiging van geweld in de 
Binnenstad pleegde, meldt dat hij altijd afzag van het 
gebruik van geweld. Drie keer gebeurde het dat een 
slachtoffer zich verzette of in paniek raakte. Op mijn 
vraag, of hij dan doorzette of er mee stopte, 
antwoordt hij: 'Dan stopte ik altijd. lk dacht dan: laat 
hem maar lopen. Misschien doe le zo iemand wel wat 
aan, sleek je hem overhoop of zo.' 
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het ene 
type van straatroof (tassentrekken) niet per definitie 
met minder geweld gepaard gaat dan het andere 
(beroving). Straatroof komt in Amsterdam in verschil-
lende verschijningsvormen voor en is daardoor een 
complex verschijnsel. Moeilijk te registreren voor de 
politie en lastig om strafrechtelijk te kwalificeren. 

De ongelijke spreiding van straatroof over 
Amsterdam 

Maar niet alleen de typen straatroof, ook de 
categorie slachtoffers loopt sterk uiteen. Uit een 
analyse van de aangiften van straatroof over het 
eerste halfjaar van 1990 blijkt dat buitenlandse 
toeristen bijvoorbeeld 67% van de slachtoffers in de 
Binnenstad uitmaken, 0,4% in Zuidoost en 3% in 
Noord; in de Binnenstad is 3% van de slachtoffers 
ouder dan zestig jaar, in Zuidoost 16% en in Noord 
41%; in de Binnenstad is 85% van de slachtoffers van 
het mannelijk geslacht, in Zuidoost 49% en in Noord 
37%. (Straatroof, 1990, p. 71) 

Cijfers over de hele stad hebben dus maar een 
beperkte waarde en geven geen gedifferentieerd beeld 
van straatroof in Amsterdam. Bovendien is het 
verschijnsel straatroof niet gelijkelijk over de stad 
Amsterdam verspreid. Binnen Amsterdam zijn er 
delen aan te wijzen met hoge aantallen straatroof en 
delen met, in ieder geval relatief, lage aantallen 
straatroof. Ms we uitgaan van de bij de politie geregi-
streerde gevallen van straatroof over 1989, dan komt 
straatroof het meest voor in de Binnenstad (44% van 
de aangiften), met Zuidoost als 'een goede tweede' 
(19% van de aangiften). Het minst (2% van de 
aangiften) komt straatroof voor in het stadsdeel 
Noord. (Amsterdam, 1991, p. 291) 

De ongelijke ruimtelijke spreiding van potentiele 
slachtoffers is een belangrijke oorzaak van de 
ongelijke spreiding van straatroof in Amsterdam. De 
binnenstad, met een grote concentratie aan voorzie-
ningen, heeft een belangrijke commerciele, recreatieve 
en toeristische functie met een daarmee gepaard 
gaande hoge concentratie aan potentiele slachtoffers. 
In Amsterdam-Zuidoost hangt de ruimtelijke 
spreiding van potentiele slachtoffers ongetwijfeld 
samen met de daar aanwezige concentratie van 
winkelcentra, kantoorgebouwen en metrostations. 
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Een dergelijke verklaring, waarin geografische 
factoren een belangrijke rol spelen, vinden we al in 
het werk van enkele van de eerste onderzoekers van 
de Chicago School in de sociologie. Zowel Burgess 
(1916), Thrasher (1927), als Shaw en McKay (1931) 
hebben gewezen op het belang van, wat in zijn 
algemeenheid genoemd zou kunnen worden: 'the . 
proximity to industry and commerce' (Shaw and 
McKay, 1931, p. 68) in verband met het voorkomen 
van criminaliteit. 

In het verlengde daarvan lijkt een nadere toetsing 
van de criminogene stedelijke gelegenheidsstructuren 
alleszins de moeite waard en biedt de 'Routine 
Activity Approach', in het Nederlands meestal 
aangeduid als de gelegenheidstheorie, een goed inter-
pretatiekader voor straatroof: 'Rather than assuming 
that predatory crime is simply an indicator of social 
breakdown, one might take it as a byproduct of 
freedom and prosperity as they manifest themselves 
in the routine activities of everyday life.' (Cohen and 
Felson, 1979) 

In een recenter artikel verbindt Felson (1986) de 
gelegenheidstheorie met de controle- of bindingen-
theorie van Hirschi (1969) en onderscheidt hij drie 
criminogene factoren: de hoeveelheid geschikte 
doelwitten of slachtoffers, het niveau van informele 
en formele bewaking en de aanwezigheid van 
personen die toezicht kunnen uitoefenen op poten-
tiele daders, waarbij we bijvoorbeeld kunnen denken 
aan ouders en leerkrachten. (Felson, 1986, p. 122) 

In het lopend onderzoek naar straatroof in 
Amsterdam beperk ik mij tot de drie genoemde 
stedelijke gebieden. Deze aanpak biedt de 
mogelijkheid twee stadsdelen met een hoge frequentie 
van straatroof (Binnenstad en Zuidoost) te vergelijken 
met een stadsdeel met een lage frequentie van 
straatroof (Noord). Vanuit het hierboven beschreven 
perspectief ligt een analyse en vergelijking op basis 
van kwantitatieve gegevens betreffende woonduur, 
mobiliteit, interne en externe migratie, gezinsstruc-
turen, aantallen alleenstaanden, een-oudergezinnen 
en een analyse en vergelijking van de fysieke 
kenmerken van de betreffende stadsdelen voor de 
hand. 
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Daders aan het woord 

In het geval van straatroof is er een groot aantal 
vragen dat zich opdringt. Vragen zoals: Wat zijn 
geschikte slachtoffers? Houden straatrovers rekening 
met het karakter van de gebouwde omgeving? Hoever 
gaan daders met de toepassing van geweld? Waarom 
straatroof en bijvoorbeeld geen inbraak? Waarom wel 
tassentrekken en geen beroving? Waarom beroving en 
geen tassentrekken? Hoe begin je met straatroof? Wat 
gaat er aan vooraf? Om inzicht te krijgen in het hoe 
en waarom van straatroof is het noodzakelijk de 
daders zelf in hun eigen vocabulaire aan het woord te 
laten. Het betreft hier een moeilijk toegankelijke 
onderzoekspopulatie die niet met vragenlijsten of 
gestructureerde interviews te benaderen is. Daarom is 
in dit onderzoek naar straatroof in Amsterdam, naast 
de analyse en vergelijking van kwantitatief materiaal, 
gekozen voor etnografisch veldwerk als een 
belangrijke methode van onderzoek. Met als doel 
zoveel mogelijk het perspectief van de onderzochten, 
in dit geval straatrovers, aan bod te laten komen. Het 
gaat er daarbij primair om het vertrouwen te winnen 
van straatrovers en hen vervolgens in informele 
situaties aan het woord te laten om zodoende uit de 
eerste hand gegevens te verzamelen over hun 
optreden, achtergronden, perceptie van geschikte 
slachtoffers, perceptie van de gebouwde omgeving en 
hun sociale organisatie. Intensieve aanwezigheid van 
de onderzoeker 'in het veld' is daarbij een vereiste. 

Het zal duidelijk zijn dat met name het werven van 
respondenten buiten politie en justitie om de onder-
zoeker voor grote problemen stelt. Straatrovers staan 
niet te trappelen van ongeduld om nieuwsgierige 
buitenstaanders van informatie te voorzien en het 
leggen van contacten via tussenpersonen waar ze 
mogelijk vertrouwen in hebben, zoals straathoek-
werkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers, andere 
onderzoekers en directeuren van opvanginstellingen, 
is uiterst tijdrovend. Bovendien blijkt de sociale 
organisatie van straatrovers niet uit wijdvertakte 
netwerken te bestaan, zodat het werven van respon-
denten door middel van de zogenaamde 'sneeuwbal-
methode' onmogelijk is. Iedere keer moet weer 
opnieuw van voren af aan begonnen worden met het 
leggen van contacten. Het lijkt dan ook noodzakelijk, 
juist vanwege de vele verschillende verschijnings-
vormen waarin straatroof voorkomt in Amsterdam, 
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het aantal respondenten uit de daderpopulatie te 
vergroten door tevens daders aan het woord te laten 
in meer 'gesloten' situaties, zoals huizen van bewaring 
en penitentiaire inrichtingen, opdat er een voldoende 
omvangrijke steekproef van straatrovers wordt 
opgespoord. 

Risico's 

Straatroof staat bekend als een amateuristisch 
delict. (Loef en HoIla, 1989, p. 34) Het amateuris-
tische karakter van straatroof berust op een aantal 
omstandigheden. Ten eerste wordt het delict 
overwegend uitgevoerd door beginnende en gelegen-
heidscriminelen. Het betreft dikwijls daders met 
weinig ervaring en onvoldoende kennis van zaken om 
zich met meet lucratieve vormen van criminaliteit in 
te laten. Ten tweede vergt straatroof geen specialis-
tische vaardigheden die slechts na een langdurige 
leertijd' kunnen worden verworven, zoals het geval is 
bij vele andere delicten. Lejeune (1977, pp. 145-146) 
merkt op dat de vereiste kennis voor straatroof een 
'alledaags' karakter heeft. Straatrovers zijn bovendien 
aangewezen op hun eigen lichaamskracht en licha-
melijke vaardigheden bij de uitvoering van een 
straatroof: hardheid en snelheid zijn de belangrijkste 
vereisten. 

In deze paragraaf laat ik zien dat sommige straat-
rovers, ondanks het amateuristische karakter van het 
delict en het feit dat straatroof vaak impulsief wordt 
uitgevoerd, wel degelijk bepaalde risico's onder-
kennen en op grond daarvan beslissingen nemen die 
erop gericht zijn de onderkende risico's te minimali-
seren. Vanuit het perspectief van de straatrovers 
vormen het slachtoffer, de politie en getuigen de drie 
belangrijke bronnen van gevaar. De beslissingen die 
straatrovers nemen (bijvoorbeeld de selectie van het 
slachtoffer, het gebruik van een wapen en de keus van 
de locatie), zijn erop gericht de situatie, met als 
centraal moment de confrontatie met het slachtoffer, 
te beheersen. Daarnaast worden risico's bij straatroof 
afgewogen tegen risico's bij andere delicten. Met 
name het risicovolle karakter van inbraak speelt een 
belangrijke rol in dit afwegingsproces. Welke risico's 
onderkennen straatrovers? Hoe minimaliseren straat-
rovers de onderkende risico's en welke afwegingen 
maken ze? 

66 	Justitiole Verkenningen. jrg. 17, nr. 9, 1991 



De selectie van het slachtoffer 

In het algemeen kiest een straatrover een slachtoffer 
waarvan weinig of geen verzet te verwachten valt, dat 
snel bereid zal zijn tot afgifte van damestasje, geld of 
goederen. Kortom: een 'gemakkelijke prooi'. Tijdens 
een gesprek met respondent R5, waarbij ik 
concludeer dat hij en zijn vriend voor een belangrijk 
deel hun slachtoffers uitkozen op basis van postuur 
en nooit grote, sterk uitziende kerels te pakken 
namen, reageert hij: 'Wat dat betrefi waren we 
schijters: altijd studenten en simpele huisvaders.'En in 
een later gesprek omschrijft hij het geschikte slacht-
offer als 'een beetje een sukkel, een sul'. 

Opmerkelijk, in verband met de selectie van het 
slachtoffer, is het feit dat sommige daders er bepaalde 
voornemens op na houden in de vorm van het 
ongemoeid laten van bepaalde categorieen slacht-
offers, of het zich juist richten op een bepaalde 
categorie slachtoffers. Voornemens, die een 
belangrijke rol spelen bij de rechtvaardiging van hun 
activiteiten. 

Zwakke categorieen slachtoffers worden door 
sommige straatrovers ontzien. Zo meldt respondent 
R6, die claimt tussen de tweehonderd en driehonderd 
berovingen met bedreiging van geweld te hebben 
gepleegd, dat hij nooit aan 'tassentrekken' heeft 
gedaan: 'Dat is tegen m'n principes: geen oude 
mannen, jongetjes van veertien, oude vrouwen of 
meisjes.' Respondent R5 laat zich in soortgelijke 
termen uit: 'Ik heb nooit meisjes of oude vrouwen 
gepakt. Dat is tegen m'n principe.' 

Ook de respondenten R7 en R8, die elkaar niet 
kennen en van verschillende etnische aflcomst zijn, 
geven te kennen dat zij nooit een oude vrouw te 
pakken zouden nemen, met daarbij letterlijk dezelfde 
expliciete toevoeging: 'Al was het alleen maar vanwege 
de kans op een hartaanval.' Waarbij we moeten 
bedenken dat het goed mogelijk is, dat deze 
toevoeging meer te maken heeft met de oncontroleer-
baarheid van de situatie die dan zou ontstaan en de 
te verwachten hoge strafmaat wanneer ze gepakt 
zouden worden, dan met bezorgdheid om de gezond-
heidstoestand van het slachtoffer. 

Het zich bij gelegenheid richten op een bepaalde 
categorie slachtoffers, bijvoorbeeld homoseksuele 
mannen, is een ander voornemen dat sommige daders 
er op na houden. De kans dat het slachtoffer aangifte 
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doet van beroving bij de politic is vaak gering en 
tegelijkertijd is er sprake van een rechtvaardiging van 
de beroving. Deze categorie slachtoffers 'verdient' het 
als het ware om beroofd te worden. De rechtvaar-
diging is gebaseerd op een morele verontwaardiging 
die voortkomt uit de vermeende uitbuiting van 
leeftijdgenoten. Het gaat hier om daders die zich bij 
gelegenheid als prostitue voordoen en de homoprosti-
tutie voor straatroof aanwenden, wat dan vaak met 
gewelddadigheden gepaard gaat. Zo vertelde R6 dat 
hij zich vaak alleen, soms samen met een vriend, liet 
oppikken door een homoseksuele man om die 
vervolgens op een parkeerterrein of in een parkeer-
garage in elkaar te slaan en te beroven: 'Kijk, als 
mannen van mannen houden, of vrouwen van vrouwen, 
dat vind ik normaal, daar heb ik niets tegen. Maar ik 
heb een gruwelijke hekel aan kerels die op het Centraal 
Station jongens oppikken am ze voor f50,00 in hun 
kont te neuken. Kijk, die jongens vragen misschien 
f200,00, maar de volgende dag hebben ze misschien 
nog nilcs te eten en te roken en dan doen ze het voor een 
geeltje. Die jongens durven niks. Dan sta je volgens mij 
nog lager dan een crimineel. En dan nog tegen je 
vrienden volhouden dat je zoiets niet doet.' 

Door bepaalde categorieen slachtoffers in of uit te 
sluiten komt er volgens Lejeune (1977, pp. 134-135) 
een rechtvaardingsproces op gang dat een bepaald 
type slachtoffer meer of minder emotioneel accep-
tabel maakt als slachtoffer. Persoonlijke vooroor-
delen, antipathieen, sympathieen en groepsnormen 
spelen daarbij een belangrijke rol. 

Het gebruik van een wapen 

Het dreigen met een wapen moet gezien worden als 
een middel om het onvoorspelbare gedrag van het 
slachtoffer, op het moment van de confrontatie, onder 
controle te houden. 'Dan moeten ze we!', is hier de 
ratio van respondent R5. Enkele weken nadat R5 
deze uitspraak gedaan had, werd de geldigheid ervan 
voor hem nogmaals bevestigd tijdens het volgende 
voorval. Respondenten 5 en 6 zagen op een avond, 
toen het al donker was, een man van ongeveer dertig 
jaar uit het grenswisselkantoor van het Centraal 
Station in Amsterdam komen. Nadat ze de man 
misschien twee minuten gevolgd hadden, duwde R5 
hem een stuk ijzer in zijn rug en zei hem dat hij zijn 
geld af moest geven. Toen het slachtoffer begon te 
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aarzelen trok R6 plotseling een pistool en richtte dat 
met de woorden 'Ik maak geen geintjes' op het slach-
toffer. Vervolgens werd het geld afgegeven en 
maakten de daders zich uit de voeten. R6, de 
respondent die het pistool had getrokken, blikte later 
als volgt op de gebeurtenis terug: 'Het liep een beetje 
uit de hand. Hy werd onwillig en voor ik het wist had ik 
dat ding op hem gericht.' 

De grotere kans op controle over de situatie door 
middel van het gebruik van een wapen was voor R8 
een reden om over te stappen van tassentrekken op 
beroving met bedreiging van geweld. Dit vanwege het 
feit dat slachtoffers op het moment dat hun tas wordt 
weggegrist vaak gaan gillen of schreeuwen. 'Bij 
beroving zijn ze stil' is hier de logische verklaring van 
respondent R8, die tijdens berovingen altijd 
opereerde in een groepje van vier of vijf jongens. 

De keus van de locatie 

Straatrovers dienen goed op de hoogte te zijn van 
de topografie van hun werkterrein. De keus van de 
locatie, waarbij het erom gaat het risico gepakt te 
worden door de politie, de mogelijkheid van 
herkenning door getuigen en een eventuele inter-
ventie door omstanders zo klein mogelijk te houden, 
is van groot belang voor het uitvoeren van een 
straatroof. Merry (1981) heeft bovendien, op basis 
van gesprekken met straatrovers, laten zien dat er 
door de daders, vooral met het oog op mogelijke 
vluchtwegen, rekening gehouden wordt met het 
specifieke karakter van de gebouwde omgeving. 
Navraag omtrent de keus van de locatie levert echter 
nogal vage en voor de hand liggende uitspraken op 
als: 'stille plekken' (R1), 'rustige straten' (R2) en 'in 
stegen en op stille plekken' (R5). Dit lijkt in tegen-
spraak met eerder gemaakte opmerkingen over de 
hoeveelheid potentiele slachtoffers die aanwezig moet 
zijn, maar is het niet. Het gaat hier zuiver om de 
plekken waar de daders toeslaan nadat ze het slacht-
offer kortere of langere tijd gevolgd hebben. 

Interessant in verband met de keus van de locatie 
zijn de uitspraken van respondent R8 die, zelf 
woonachtig in een ander stadsdeel, bewust naar het 
stadsdeel Zuidoost ging - en dan met name de 
omgeving van Reigersbos en Gein - omdat hij daar, 
mede door de ligging van de twee politiebureaus in 
Zuidoost, naar zijn idee goede kansen had om weg te 
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komen: 'Je vlucht de bosjes in, steekt de snelweg over 
en je bent weg. Bovendien ken de politie maar van een 
kant komen. Je kan al/es goed overzien. In de 
binnenstad kunnen ze van alle kanten komen, of ze 
waarschuwen snel een ander bureau. (...) lk denk eerst 
na over de politie. Waar die posten zijn en zo. Daarom 
ging ik altijd near de buitenkant.' 

Straatroof versus inbraak 

Inbraak in woningen en insluiping zijn, vanuit het 
perspectief van straatrovers, alternatieve manieren om 
inkomsten te verwerven. Feeney (1986, p. 61) komt in 
de loop van zijn onderzoek naar het besluitvormings-
proces van overvallers tot de constatering dat zijn 
respondenten het delict inbraak vaak als te onvoor-
spelbaar en te riskant beschouwen. 

Ook in dit onderzoek komt regelmatig tijdens 
gesprekken met daders het onvoorspelbare en 
daardoor risicovolle karakter van inbraak in verge-
lijking met straatroof naar voren. Zo geeft een 
respondent R2 zijn overwegingen als volgt weer: 
'Inbreken te gevaarlijk en te moeilijk wegkomen en 
meer straf daarvoor... Of dan stealer zo'n grate neger 
en die maakt je dood.' Respondent R8 vat het risico- 
volle karakter kernachtig samen met de uitspraak: 'By 
inbraak klopt je hart harder dan bij beroving.' 
Vervolgens geeft hij zijn motivering: 'Je komt op 
iemand zijn gebied. Je weet niet wie het is. Misschien is 
het wel een grote man. Misschien houdt hij zich wel met 
hetzelfde bezig, maar doet hij het heel onopvallend.' 
Dergelijke wel of niet terechte ideeen omtrent het 
delict inbraak blijken een belangrijke rol te spelen bij 
deze twee respondenten in hun keus voor respectie-
velijk tassentrekken (R2) en beroving (R8). 

Risico's die weliswaar niet direct samenhangen met 
de inbraak zelf, maar meer met de planning en 
organisatie ervan, kunnen ook een overweging 
vormen om af te zien van inbraak en te kiezen voor 
straatroof. In dat verband wijst respondent R6, die 
zich regelmatig schuldig maakt aan beroving met 
bedreiging van geweld in de binnenstad van 
Amsterdam, er op dat het bijzonder moeilijk is om in 
woningen in de binnenstad in te breken vanwege de 
grote aantallen mensen die er aanwezig zijn en 
vanwege de zware beveiliging die er wordt toegepast 
in de vorm van hekwerken, tralies, prikkeldraad, 
extra sloten, alarminstallaties en intercoms. Conclu- 
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derend merkt hij op: 'Dan moet je naar de buiten-
wijken en dan moet ik eerst weer een auto stelen en loop 
ik de kans gepakt te worden.' 

Respondent R7 wijst op soortgelijke problemen met 
planning en transport: 'Wil de opbrengst echt hoog zijn 
by inbraak, dan moet je naar het Gooi.' Daarnaast 
wijst hij op het probleem van het doorverkopen van 
kleuren-t.v.'s, cd-spelers en andere apparatuur. Op 
een snelle manier, zonder logistieke problemen, 
contant geld tot je beschikking hebben, zonder 
gebruik te hoeven maken van een helerscircuit, is 
voor sommigen een belangrijk voordeel van straatroof 
ten opzicht van inbraak. 

Lucrativiteit en prestige 

Cornish en Clarke (1986) stellen dat jonge delin-
quenten al dan niet bewust een verlies- en winstre-
kening hanteren. Niet alleen in boekhoudkundige 
termen, maar ook 'winst' en 'verlies' in een meer 
emotionele betekenis: gevoelens van macht, sensatie 
en respect van vrienden. Hierna sta ik kort stil bij het 
instrumentele karakter van straatroof en, wat betreft 
het expressieve karakter, bij de mogelijkheid om met 
straatroof respect van vrienden te verwerven. 

Lucrativiteit 

Wat betreft het lucratieve karakter van straatroof 
wordt er door de daders die ik tot nu toe gesproken 
heb melding gemaakt van een grote verscheidenheid 
in succes, varierend van: 'Vaak ook niks' (RI, R2 en 
R3) tot 'Altijd raak, ik weet gewoon dat ze geld 
hebben' (R6), waarbij de bedragen per keer dan 
uiteenliepen van f10,- tot een paar honderd gulden. 
Ook uit een andere bron, een recent gehouden inter-
nationale slachtofferenquete (Van Dijk, Mayhew, e.a., 
1990, p. 27), komt naar voren dat straatroof lang niet 
altijd succes oplevert voor de daders: in veertig 
procent van de door slachtoffers gemelde gevallen 
hadden de daders geen succes. 

Wanneer straatroof niet meer als instrumenteel 
ervaren wordt, niet voldoende inkomsten oplevert, zal 
er mogelijk naar een andere inkomstenverwerving 
gezocht worden. Respondent R7, die vanwege de 
voor hem te geringe inkomsten in verband met zijn 
gokverslaving overstapte op inbraak in bedrijven en 
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overvallen op winkels, over het al of niet lucratieve 
karakter van straatroof: 'Je hebt misschien een kans 
van een op de miljoen dat het echt de moeite waard is. 
1k hoorde pas via via van iemand die een man te 
pakken had genomen en die had een koffertje met 
f150.000,- erin. Ja, dan is het de moeite waard. Maar 
meestal is het niet veel... Kijk, pak je een zakenman, die 
van zijn werk komt, nou, die heeft echt niet een paar 
rooien op zak. Misschien driehonderd d vierhonderd 
gulden. Pak je een ouwe vrouw, wat ikzelf nooit zou 
doen, dan heb je misschien vijfiig gulden. Want die 
worden ervoor gewaarschuwd: 'zorg ervoor dat je niet 
veel geld bij je hebt' en die luisteren daarnaar....Dan 
moet je echt een geldloper pakken of iemand die het 
geld voor zijn baas weg moet brengen. Maar over het 
algemeen... Dan moet je het heel vaak doen en op een 
gegeven moment loop je toch tegen de lamp. Kortom, 
voor hem was straatroof, vanwege zijn behoefte aan 
substanti8le geldbedragen in verband met zijn gokver-
slaving, niet lucratief genoeg. 

Prestige 

Behalve instrumenteel, in de zin dat het inkomsten 
oplevert, kan straatroof ook nog expressief zijn. Je 
kunt er prestige, respect van vrienden mee verwerven, 
ofschoon hier sprake is van een zekere tweeslach-
tigheid. Van Gernert (1988, p. 52) vermeldt in zijn 
onderzoeksverslag naar de drugsscene in de Amster-
damse binnenstad, dat zijn respondenten minachtend 
over berovingen spraken. Vervolgens wijst de auteur 
erop dat het zeker niet ondenkbaar is dat personen 
die straatroof openlijk afkeuren zich er in het geniep 
wel schuldig aan maken. Waarschijnlijk is het 
inderdaad correct om over het 'sociale cachet' van 
straatroof maar geen algemene uitspraken te doen. 
Toen ik tijdens een gesprek met respondent R5, die 
zich schuldig maakte aan berovingen met bedreiging 
van geweld in de Amsterdamse binnenstad, sugge-
reerde dat er over het algemeen nogal wordt neerge-
keken op straatroof reageerde deze fel: 'Welnee, hoe 
avontuurlijker, hoe gevaarlijker, hoe gekker je doet, des 
te meer wordt er tegen je opgekeken. flat is in zo'n 
periode (hij zat toen in de opvang voor daklozen) de 
enige manier om dat te creeren, dus dan doe je dat.' 

De mate van minachting waarmee er over 
straatroof wordt gesproken lijkt sterk verbonden te 
zijn met de plaats die degene die een dergelijke 
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uitspraak doet zelf op de criminele ladder inneemt. 
Hoe hoger op de ladder, hoe lager straatroof gewaar-
deerd zal worden, hoe minder prestige het oplevert. 

Ook indirect kan straatroof prestige opleveren. Zo 
antwoordde respondent R8, die zijn geld vrijwel altijd 
aan kleren en sieraden besteedde, toen ik hem vroeg 
of hij dringend geld nodig had toen hij er mee begon: 
'Nah, als kind heb je nooit hard geld nodig, maar je 
wilt meedoen, je wilt in de mode zijn.'Een andere 
respondent (R3) vertelde dat hij van de opbrengst 
vaak vriendjes trakteerde in de kantine op school en 
kleine leningen verstrekte. Activiteiten waarmee hij 
zich populair wist te maken onder leeftijdgenoten. 

Straatroof kan voor sommige daders zelfs een 
Robin Hood-achtig karakter krijgen en de 
mogelijkheid bieden om altruIstische gevoelens in 
daden om te zetten. Ter illustratie een fragment uit 
een gesprek met respondent R6 die er melding van 
maakte dat hij, toen hij in de opvang voor daklozen 
zat, regelmatig andere jongens meenam om ze te 
helpen. Hij verwijst eerst naar zijn vriend en gaat 
daarna in algemene termen verder: 	die heb ik ook 
meegenomen. Die moest zelfs sigaretjes bietsen. Toen 
hij met my meeging had hij alles. Ik heb ook wel 
jongens gedwongen hun schoenen uit te trekken, die gaf 
ik dan aan anderen. Aan jongens die niks hadden, die 
gaten in hun schoenen hadden of'zo.' 

Besluit 

Officiele politiecijfers die betrekking hebben op 
straatroof leiden niet tot inzicht in het hoe en waarom 
van straatroof. Het verschijnsel straatroof is dermate 
complex dat gedetailleerd kwalitatief onderzoek 
noodzakelijk is. Daarom is het van groot belang om 
de daders zelf, in hun eigen vocabulaire, aan het 
woord te laten. En liefst een groot aantal daders, hoe 
moeilijk dat ook is. 

Kennisname van de afwegingen die gemaakt en de 
beslissingen die worden genomen voor en tijdens een 
straatroof vergroot het inzicht in het gedrag van 
straatrovers. Doordat de keuzen die straatrovers in 
verschillende situaties maken beter bekend worden, 
zullen politie en justitie met een gerichtere aanpak 
beter kunnen anticiperen op het gedrag van straat-
rovers. Het gaat er daarbij in de eerste plaats om de 
problemen op korte termijn te beInvloeden, maar ook 
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Noten 

' Voor een signalement van dit 
onderzoek, zie Justitiele Verken-
ningen, nr. 7, 1991. 
2  Vanwege de stilistische eenvoud 
gebruik ik de term 'straatrovers'. 
Hoewel naar verhouding zeer 
weinig, ongeveer een procent, 
(Straatroof, 1990, p. 73), zijn er 
ook meisjes en jonge vrouwen die 
deel uitmaken van de daderpopu-

latie. 
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Woninginbrekers preventief 

verhoord 

drs. A.E. van Bunk, drs. R. van Overbeeke en 
drs. P.F. van Soomeren* 

Inleiding 

In 1987 startte de 'organisatie' Voorkoming 
Misdrijven een omvangrijk onderzoek naar woningin-
braken en woninginbrekers. Dit sterk beleidsgerichte 
onderzoek kende verschillende onderdelen. Er werd 
gekeken naar politiecijfers (analyse van meer dan 
4000 processen-verbaal), gepraat met daders en zelfs 
de toekomstige gebruikers van de onderzoeksuit-
komsten werden tot onderzoeksobject gemaakt. Het 
betrof hier geen onderzoek in de bekende betekenis 
van het woord, doch eerder een 'leeronderzoek' voor 
politiefunctionarissen. Gezien deze enigszins onor-
thodoxe opzet van het 'Landelijk M(odus) 0(perandi) 
onderzoek' gaan we in dit artikel allereerst in op de 
voorgeschiedenis. Vervolgens worden enkele 
belangrijke uitkomsten gepresenteerd van de meer 
dan honderd interviews met woninginbrekers die in 
het kader van dit onderzoek werden gehouden.' 

Voorgeschiedenis 

Een van de terreinen waarop politiele preventie-
functionarissen zich bewegen betreft de preventie van 
woninginbraken. Daarbij is van oudsher de aandacht 
altijd sterk gericht geweest op de technopreventieve 
voorzieningen die een inbraak zouden kunnen 
bemoeilijken of tegenhouden: beter hang- en 
sluitwerk. Deze preventiestrategie werd in de jaren 
zeventig door de politie vaak nogal naief toegepast. 
Men gaf aan individuele bewoners beveiligingsad-
viezen. Als in het begin van de jaren tachtig de 
organisatie Voorkoming Misdrijven vorm krijgt, valt 

* De auteurs zijn verbonden aan het Onderzoekbureau Van 
Dijk, Van Soomeren en partners BV te Amsterdam. 
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er geleidelijk een professionalisering te bespeuren. In 
het kader daarvan begint men voorzichtig een aantal 
lokale/regionale cijfers en gegevens over het delict 
woninginbraak te onderzoeken. Belangrijke vragen 
die daarbij gesteld worden: in welke buurten en 
panden wordt eigenlijk ingebroken, langs welke zijde, 
hoe, met welk gereedschap, enzovoort (zie bijvoor-
beeld Van de Lustgraaf, 1984). 

De bij de politie beschikbare gegevens bleken vaak 
onvoldoende om dit soort basale vragen te kunnen 
beantwoorden (overigens verschilt de situatie van 
korps tot korps en van stad tot stad). Nog opval-
lender was misschien het feit dat de echte specialisten 
op dit terrein, de (technisch) rechercheurs, onder-
tussen ook het spoor kwijt waren geraakt. Door de 
steeds hogere werkdruk gaan de rechercheurs lang 
niet meer bij iedere inbraak langs; ze selecteren voor 
hun bezoeken de interessantste gevallen. Helaas 
beseffen ze vaak niet dat deze selectie tot gevolg heeft 
dat ze een scheef beeld krijgen van de inbraakwerke-
lijkheid. 2  

De preventiefunctionarissen beseften dat elke 
bodem onder hun beleid begon weg te vallen (voor 
zover er ooit een bodem onder dat beleid gezeten 
had): wie geen beeld meer heeft van wat er aan de 
hand is, heeft geen poot meer om preventief op te 
staan. Waar vroeger het gebrek aan harde cijfers/ 
gegevens nog goed gemaakt werd door de ervarings-
kennis van de rechercheurs (een flunk aantal preven-
tiefunctionarissen had vroeger zelf recherchewerk 
gedaan), bleek nu ook hier sprake van een snel dieper 
wordend drijfzand. 

Bij dit alles voegden zich nog de uitkomsten van 
buitenlands onderzoek onder woninginbrekers. 
(Maguire en Bennett, 1982; Reppetto, 1974; Bennett 
en Wright, 1984) Eufemistisch gezegd kwam uit deze 
onderzoeken niet naar voren dat daders nu heel veel 
aandacht hadden voor de kwaliteit van het hang- en 
sluitwerk. 

Het landelijk MO-onderzoek 

Begin 1986 werd een onderzoeksopzet voor het 
MO-onderzoek uitgewerkt, waarin de belangrijkste 
twee uitgangspunten werden vastgelegd (zie ook 
Korthals Altes e.a., 1989; Korthals Altes en Van 
Soomeren, 1989). Ten eerste moesten via dit 
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onderzoek methoden en technieken ontwikkeld worden 
waarmee politiefunctionarissen zelf onderzoek kunnen 
doen. Een handleiding voor lokaal onderzoek naar 
woninginbraak moest het belangrijkste resultaat 
worden. Om een handleiding te ontwikkelen die voor 
politiemensen ook echt bruikbaar is, werd besloten 
dat het geplande onderzoek dan ook het beste door 
politiemensen uitgevoerd kon worden. Het onderzoek 
werd daarmee dus tevens een leerproces; een in de 
tijd uitgesmeerde cursus die de titel zou kunnen 
hebben 'hoe kan je als politie onderzoek uitvoeren 
naar woninginbraak en woninginbrekers en met resul-
taten komen die voor preventie van het delict 
woninginbraak bruikbaar 3  zijn'. 

Ten tweede moest de kennis over het delict waning-
inbraak flunk verhoogd worden. Het betrof daarbij 
zowel kwantitatieve kennis over feitelijke zaken als 
tijd, plaats, woningtype, ingebroken zijde, werkwijze 
van de inbrekers, gereedschap (bron: 
processen-verbaal, eventueel aangevuld met 
rapporten van de technische recherche en/of obser-
vaties ter plekke van het inbraakpand 4), als kwalita-
tieve kennis over het keuzeproces van woningin-
brekers (bron: daderinterviews). 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek (de 
daderinterviews) startte met een pilot-onderzoek 
waarbij door VM-functionarissen 38 woninginbrekers 
geinterviewd werden aan de hand van een sterk 
gestructureerde vragenlijst (dit laatste was een eis van 
de uitvoerende politie-onderzoekers die niets moesten 
hebben van andere, moeilijker, bevragingstech-
nieken). Toen dit eerste daderonderzoek in het 
politieveld enthousiasme bleek los te maken, werd in 
1989 besloten een nieuwe serie daderinterviews te 
houden. De kring van interviewende politiemensen 
werd breder, het doel voor het aantal interviews werd 
hoger gesteld (meer dan honderd) en de vragenlijst 
werd bijgesteld en flunk uitgebreid. Terwijl de eerste 
vragenlijst zich nog grotendeels beperkte tot de 
feitelijke modus operandi, werden nu modules toege-
voegd over heling, motieven, pogingen om te stoppen 
met inbreken en het proces waardoor men betrokken 
is geraakt (involvement). We beperken ons in dit 
artikel verder tot deze tweede tranche daderinter-
views. 
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Methode 

In een jaar werden in totaal 106 interviews met 
woninginbrekers gerealiseerd. Vier vijfde van deze 
gesprekken vond plaats op het politiebureau met 
recent opgepakte verdachten van woninginbraak die 
na het rechercheverhoor verzocht werden mee te 
werken aan een interview. Een vijfde van de 
gesprekken vond in penitentiaire inrichtingen plaats; 
in deze gevallen betrof het voorlopig gehechte of 
gedetineerde woninginbrekers. 

Het afnemen van interviews in penitentiaire inrich-
tingen bleek de makkelijkste methode te zijn. Er is 
daar immers een ruim reservoir aan daders gedurende 
voldoende tijd voorhanden. Bij de analyse van de 
gegevens van de 106 daders is gekeken naar 
verschillen qua leeftijd, nationaliteit/etniciteit, 
inbraakervaring, aantal veroordelingen en aard van 
gepleegde voorafgaande delicten tussen de 'politie-
bureau-respondenten' en de respondenten uit 
penitentiaire inrichtingen. Beide groepen bleken op 
de genoemde kenmerken overeen te komen. Er was 
derhalve geen aanleiding ze bij de analyse als twee 
afzonderlijke groepen te beschouwen. Het impliceert 
ook dat eventueel toekomstig onderzoek onder 
woninginbrekers het meest efficient respondenten kan 
recruteren in penitentiaire inrichtingen. 

Alle interviews zijn uitgevoerd door lokale of 
regionale preventiefunctionarissen van de politie' aan 
de hand van een gestructureerde vragenlijst. Deze 
vragenlijst bestond uit 160 vragen die gegroepeerd 
waren in zes modules. De modules bestreken de 
situatie bij de eerste inbraak, de houding ten aanzien 
van inbreken, de werkwijze (modus operandi), heling, 
pogingen om te stoppen met inbreken en de achter-
grondkenmerken. In dit artikel wordt vooral ingegaan 
op de motieven voor de eerste inbraak, de voorbe-
reiding op de inbraak, werkwijze, heling en de 
invloed van verslaving. 

Achtergrondkenmerken van de geinterviewde daders 

In tabel 1 zijn enkele achtergrondgegevens van de 
106 geInterviewde woninginbrekers samengevat. Alle 
geInterviewde inbrekers zijn van het mannelijk 
geslacht. Meer dan de helft van de geInterviewden is 
tussen de 21 en 30 jaar oud. Vijftien procent van de 
respondenten is niet van Nederlandse geboorte. Circa 
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label 1: Achtergrondkenmerken van getnterviewde deders (n=1043) 

Kenmerk 

Geslacht 

Leeftijd 

Druggebruik 

lnkomen per maand• 

Leefvorm 

Opleiding 

man 	 100 
WOUW 	 0 

> 18 jaar 	 15 
18-20 jaar 	 17 
21-20 par 	 55 
31-40 jaar 	 11 
> 40 jaar 	 2 

100 

geen 	 41 
alleen softdrugs 	 14 
harddrugs 	 30 
polydruggebruik 	 9 
medicijnen 	 2 
enders 	 3 
onbekend 	 2 

geen inkomen 	 4 
< f 1.000 	 46 
f 1.001 -f 1.500 	 32 
f 1.501 - f 2.000 	 9 
f 2.001 - f 3.000 	 7 
> f 3.000 	 2 

100 

bij ouders inwonend 	 28 
alleenwonend 	 26 
samenwonend met partner 	 26 
geen vaste woon- of verblijfplaats 	10 
samenwonend (niet met partner)" 	7 
tehuis 	 1 
anders 	 3 

— 
.100 

hoger beroepsonderwijs 	 2 
middelbaar beroepsonderwijs 	 4 
lager beroepsonderwijs 	 16 
VWO/HAVO/MAVO 	 9 
basisonderwijs 	 61 
anders 	 3 
geen opleiding voltooid 	 5 

100 
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Kenmerk 

Werkervaring"*" 

Aantal gepleegde 
inbraken 

40% van de respondenten valt in de categorie van de 
harddruggebruikers (inclusief poly). Wat de 
inkomenssituatie betreft, ontvangt zeventig procent 
van de geInterviewden een uitkering of toelage. 

Opvallend is dat ruim een kwart van de respon-
denten hij de ouders inwoont (een derde van deze 
groep is ouder dan 21 jaar) en dat nog eens een kwart 
alleen woont (bij deze groep is 85% ouder dan 21 
jaar). Het opleidingsniveau van de respondenten ligt 
aanzienlijk lager dan dat van de gemiddelde Neder-
lander; zestig procent van de respondenten heeft 
alleen lagere school, terwijl de overigen zelden een 
opleiding boven LBO-niveau gevolgd hebben. Qua 
werkervaring is er enerzijds een groep (25%) die al 
meer dan vijf jaar werkervaring heeft en anderzijds is 
er een groep (35%) met minder dan een jaar werker-
varing. De werkervaring is meestal opgedaan in de 
bouwvak-, horeca- of metaalsector. 

Voorafgaand aan de laatste aanhouding verrichte 
een kwart van de geInterviewde daders betaald werk; 
drie kwart was werkloos. Hiervan was een kwart op 
dat moment al langer dan twee jaar werkloos. Het 
inbraakverleden van de respondenten is als volgt te 
kenschetsen: tachtig procent van hen breekt langer 
dan twee jaar in; de helft van de respondenten heeft 
meer dan vijftig inbraken op zijn naam staan. 
Opvallend is dat bij de groep 18-20-jarigen het accent 
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> 5 jaar 	 25 
2-5 jaar 	 20 
1-2 jaar 	 20 
4 maanden - 1 jaar 	 24 
< 4 maanden 	 11 

100 

< 10 	 10 
11-50 	 33 
51-100 	 22 
101-500 	 24 
> 500 	 7 

100 

• Gedetineerden en respondenten jonger dan 18 jaar zijn hier niet meegeteld 
teneinde een zo zuiver mogelijk beeld te geven. De eerste groep kan een 
vertekening geven van het inkomensplaatje omdat gedetineerden vaak geen 
inkomen hebben. 

Bijvoorbeeld met een broer of maat. 
• Respondenten die nog op school zitten (N =11) zijn buiten beschouwing 
gelaten. 



van het aantal gepleegde inbraken net als bij de groep 
31-40-jarigen ligt tussen honderd en vijfhonderd 
inbraken. Met weglating van extreme aantallen heeft 
elke respondent gemiddeld 133 inbraken gepleegd. 
De totale groep is goed voor bijna 19.000 inbraken. 

Drie kwart van de gefterviewden heeft voor de 
eerste woninginbraak andere strafbare feiten begaan. 
Meestal gaat het om fietsendiefstal, winkeldiefstal en 
inbraak in andere objecten dan woningen. Negen van 
de tien respondenten waren al eerder veroordeeld; 
het gemiddelde ligt op 3,2 veroordelingen. De 
delicten waarvoor men is veroordeeld betreffen 
overwegend inbraak in diverse objecten, varierend 
van sportkantines tot woningen; daarnaast komen 
ook veroordelingen wegens diefstallen en geweldsde-
licten voor. 

Generaal gesproken blijken de 106 geinterviewde 
woninginbrekers dus een vrij specifieke groep te zijn: 
jonge(re) mannen, met een lage opleiding, een niet 
echt florissant arbeidsverleden, weinig inkomsten, 
relatief veel verslavingsproblematiek en veel recidive. 
Kortom een probleemcumulatiegroep. Natuurlijk 
moet men zich bewust zijn van het gegeven dat deze 
106 daders niet geheel representatief zijn voor alle 
woninginbrekers. In de onderzoeksrapportage wordt 
dieper ingegaan op deze lastige representativiteits-
(en dus generaliseerbaarheids-)problematiek. We 
volstaan hier met de stelling dat het niet aannemelijk 
is dat de genoemde kenmerken van 'onze' 106 daders 
bij de totale groep woninginbrekers compleet anders 
zouden liggen. 6  Dat impliceert dat er bij de (daderge-
richte) preventie met deze kenmerken en deze 
cumulatie van problemen rekening gehouden moet 
worden. 

Beleidsmatig betekent dit dat het zeker aanbeveling 
verdient om positief te staan tegenover maatregelen 
en/of projecten die zich richten op het verminderen 
en/of aanpakken van de genoemde probleemken-
merken. Dit pleit voor het intensiveren van primaire, 
secundaire en tertiaire dadergerichte preventie. Met 
andere woorden voorkomen dat (met name jongeren) 
afglijden in de genoemde probleemcumulatie-situatie 
(vroeg signaleren/actie ondernemen), hulp bieden 
aan degenen die desondanks in de genoemde 
problemen verzeilen en het begeleiden/ondersteunen 
en aanpakken van daders die gepakt zijn (zie voor dit 
laatste onder andere de beleidsnota van het O.M. 
Strafrecht met beleid onder 'de stelselmatige dader'). 
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Het impliceert ook dat men vraagtekens kan zetten bij 
de eenzijdige nadruk die de organisatie Voorkoming 
Misdrijven van oudsher gelegd heeft op de slacht-
offer/pandgerichte benadering (technopreventie, 
buurtpreventie, en dergelijke). De preventieve dader-
gerichte beleidsvorming is (hierdoor?) tot op heden in 
de politieel preventieve hoek veel te weinig uit de 
verf gekomen. 

Motieven 

Bij de motieven voor de eerste inbraak zijn acuut 
geldgebrek, toenemende behoefte aan geld door 
beginnende drugsverslaving en een drang erbij te 
willen horen de .meest genoemde. De directe 
omgeving oefent een belangrijke invloed uit bij de 
stap naar de eerste inbraak. Twee derde van de 
geInterviewden is de eerste keer meegevraagd door 
vrienden of bekenden. Bij een gering aantal (een 
vijfde) ondernamen ouders of familieleden pogingen 
om de dader van de eerste inbraak te weerhouden. Bij 
de overigen (vier vijfde) heeft niemand gepoogd hen 
te weerhouden. Duidelijk blijkt dat er voor de eerste 
inbraak al met criminele vrienden wordt omgegaan en 
dat het thuisfront niet echt afwijzend staat tegenover 
delinquentie. 

In algemene zin ligt hier een aangrijpingspunt voor 
preventie. Bij de beginnende inbreker blijkt de 
vrienden-/bekendengroep nog een belangrijke rol te 
spelen. Hoe verder men afglijdt, c.q. carriere maakt, 
in het delict inbraak des te belangrijker de factor geld 
wordt (zoals elk mens: men went aan de relatief hoge 
arbeidsbeloning en gaat daar naar leven). 

Voorbereiding van de inbraak 

Bij de voorbereiding van de inbraak komt een vrij 
doelbewust en planmatig beeld naar voren. Woning-
inbraak blijkt zeker geen puur gelegenheidsdelict in 
de zin van een impulsief uitgevoerd delict. De directe 
gelegenheid (een hoge buit achter een bijna open 
deur) speelt nauwelijks een rol. Op zijn best kan men 
zeggen dat de dader bewust en meestal met anderen 
het idee krijgt, of de beslissing neemt, de deur uit te 
gaan om een goeie inbraakmogelijkheid te zoeken. 
Vrijwel evenveel inbrekers gaan met anderen samen, 
meestal een vaste partner, inbreken (43%) als alleen 
(37%). De rest gaat afwisselend samen of alleen. 
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Tabel 2: Belangrijkste selectiecriteda qua tijdstip 

Variabele 	 Daders 

Dag 	 geen voorkeur (65%); eventueel 
weekenddagen, koopavond, vrijdag 

Dagdeel 	 avond (50%) en nacht (26%); donkere 
uren 

Jongere daders (onder de twintig jaar) breken 
significant vaker samen met een maat in dan andere 
inbrekers. Het doelbewuste en planmatige karakter 
van de voorbereiding blijkt ook uit het feit dat het 
merendeel (62%) van de inbrekers een taakverdeling 
afspreekt en dat maar liefst 92% hulpmiddelen 
meeneemt. Kortom: men gaat de deur uit met de 
duidelijke intentie om in te breken. 

Selectie tijdstip, plaats, buurt, pand, zijde, opening, 
werkwijze en gereedschap 

In tabel 2 is te zien dat de meerderheid (65%) zegt 
geen voorkeur voor een dag van de week te hebben. 
Een minderheid heeft een voorkeur voor weekend-
dagen, vrijdag of koopavond. Het favoriete dagdeel is 
voor de helft (50%) van de genterviewden de avond 
en voor een kwart (26%) de nacht. Voor de zekerheid 
is gecontroleerd of men de donkere of de lichte uren 
van de avond prefereert. Zoals te verwachten was, 
gaat het am de donkere uren (80%). Uit de mond van 
de interviewers werd bovendien vernomen 7  dat veel 
respondenten de schemer benutten am te zien in 
welke huizen de lichten aangaan, zodat men weet 
waar de bewoners aanwezig zijn en waar niet. 

Tabel 3 laat zien dat iets meer dan de helft van de 
geinterviewden (54%) bij voorkeur de eigen 
woonplaats als werkgebied kiest, een kwart (26%) 
opereert liefst buiten de eigen woonplaats (de 
overigen hebben geen voorkeur). Als belangrijkste 
redenen voor een voorkeur voor de eigen woonplaats 
noemt men het gemak van de korte afstand en 
bekendheid met de situatie. Ten aanzien van de eigen 
woonbuurt komt het omgekeerde beeld naar voren: 
iets meer dan de helft (54%) opereert liever erbuiten, 
een vijfde (17%) liever erbinnen (van de overigen 
heeft 14% eerst in de eigen woonbuurt ingebroken, 
later erbuiten; de overigen (15%) geven wisselende 
antwoorden). Bij het selecteren van een buurt let men 
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Tabel 3: Belangrijkste selectiecriteria qua plaats/buurt/pand 

Selectie pleats: 
Liefst in woonplaats (54%): 	 - korte afstand (46%) 

- situatie is bekend (40%) 

Liefst buiten woonplaats (26%): 	- minder kans op herkenning (71%) 

Selectie buurt*: 

Selectie woningtype: 
Afkeer woningtypen: 
flat, bovenwoning (38%) 

Selectie pand: 

- rijk aanzien (33%) 
- makkelijk kraakbaar (29%) 
- goede bereikbaarheid/goede 

vluchtweg (26%) 

- slechte vluchtmogelijkheid (58%) 

Voorkeur woningtypen: 
hoekwoning (19%), vrij- 	 - rustig en ongezien kunnen werken 
staande woning (18%) 	 (40%) 

- goede vluchtweg (29%) 

- duur uitziend interieur (21%) 
- binnenverlichting uit (21%) 
- geen hond (18%) 

" Hier kon men meer dan eOn antwoord tegelijk aangeven. 

(zie tabel 3) voornamelijk op een rijk aanzien, 
makkelijke 'kraakbaarheid' van de woningen en een 
goede bereikbaarheid annex vluchtmogelijkheid. De 
populairste woningtypen blijken hoekwoningen (bij 
rijtjeshuizen) (19%) en vrijstaande woningen (18%) te 
zijn. Men zegt bij deze woningtypes rustig en 
ongezien te kunnen werken. 

Van flat- en bovenwoningen hebben veel van de 
geInterviewde inbrekers (38%) een afkeer; bij deze 
woningtypes zijn de vluchtmogelijkheden volgens hen 
namelijk uitgesproken slecht. Welk pand uiteindelijk 
de twijfelachtige eer ten deel valt tot inbraakobject te 
worden verkozen, hangt af van de factoren binnen-
verlichting (moet uit zijn; duidt dan op slapende of 
afwezige bewoners), interieur (moet er duur uitzien), 
en hond (er mag geen hond zijn). 

Als we kijken naar de specifieke werkwijze (de 
echte modus operandi) dan blijkt dat twee derde van 
de gelnterviewden meestal aan de achterkant van een 
pand inbreekt. De motivatie die men hiervoor geeft is 
dat de deuren en ramen aan de achterzijde de 
zwakste plekken van een woning vormen. Bij het 
aanbrengen van zwaarder hang en sluitwerk wordt de 
achtergevel kennelijk vergeten. Dat men eventueel 
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zichtbaar is voor buren of voorbijgangers, vormt voor 
jets meer dan de helft van de respondenten geen 
aanleiding om een andere deur of raam te zoeken als 
toegangsweg. Het risico van zichtbaarheid is dus 
ondergeschikt aan het voordeel van makkelijke 
toegankelijkheid. 

De favoriete inbreektechnieken (modus operandi) 
zijn: het terugwrikken van de slotschoot van een 
deurslot en het openwrikken van een raam. Gezien 
dit feit is het niet verwonderlijk dat de schroeve-
draaier het meest gebruikte gereedschap vormt. 
Hieruit blijkt hoe makkelijk het nog altijd is om 
ergens in te breken. 

Bijna elk gepresenteerd gegeven blijkt relevant voor 
preventie. Allereerst valt de sterke lokale gerichtheid 
van de daders op: men blijft het liefst in de eigen 
woonplaats, maar niet in de eigen woonbuurt. Dat 
laatste is dus zeker iets om rekening mee te houden 
bij preventieprojecten die 'buurtbeheeraanpak' 
volgen. De verdere selectiecriteria - onder andere 
donkerte, woningtype, de makkelijk kraakbare 
achterzijde, binnenverlichting uit, rijk interieur, geen 
hond - leren ons welke risicofactoren een rol spelen 
en dus vanuit preventief oogpunt beinvloed zouden 
moeten worden. 

Mislukken en (moral) doorgaan: verplaatsing 

In schema 1 is samengevat wat de dader doet in het 
geval van een mislukte inbraakpoging (in het eerste of 
de volgende panden). We blijken met notoire 
doordouwers te maken te hebben. 

De eerste conclusie is dat een pand duidelijk ook 
een tweede (of derde) poging moet kunnen doorstaan, 
want twee derde van de daders laat het pand niet met 
rust als een eerste poging mislukt. Technopreventief 
betekent dit dat inderdaad de stelling opgaat dat een 
pand zo sterk is als zijn zwakste plek. Aan deze wet 
wordt heel vaak niet voldaan. Men beveiligt dan 
bijvoorbeeld de deur goed, maar vergeet het raam. 
Zoiets is dus bijna synoniem met (beveiligings)geld 
over de balk smijten. 

De tweede conclusie die we uit schema 1 mogen 
trekken is voor politiele beveiligers weinig 
aangenaam. Effectieve beveiliging van een pand leidt 
tot verplaatsingseffecten naar andere panden: 72% 
van de daders kiest (soms) een ander pand als het 
niet lukt om ergens binnen te komen. Dit is jets om 
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Schema 1: Reacties als het niet direct lukt" 

Effect bij 
eerste pand 

Effect bij 
ander pand 

Haakt af (7%) 

Is afgehaakt 	Haakt alsnog 
(7%) 	 af (21%) 

Als eerste poging bij eerste pand mislukt 

Doet nieuwe poging eerstepand (68%) 

Als nieuwe pogingen eerste pand mislukken 

Gaat soms 
door (14%) 

Poging ander 
pand (33%) 

%.1111■1■11.11y1IIIMMII■IMMOO ‘111•11•11y1MINI110 %.••=1M1■•=11y1=1■110 

Afhakers (28%) 	Twijfelaars (14%) 	Doordouwers (58%) 

Dit schema is gebaseerd op de gegevens van de daders die wel 
eens mislukte pogingen meemaakten (n= 97). 

terdege rekening mee te houden bij het beveiligen van 
woningen of bij advisering hieromtrent. De daders 
laten zich niet snel ontmoedigen. Dat sluit aan bij een 
constatering die we al in het voorgaande deden. 
Kennelijk gaat de dader doelgericht de (eigen) deur 
uit met de duidelijke intentie om in te breken en hij 
stopt dus inderdaad niet voordat hij de (ander z'n) 
deur binnengekomen is. 

De helft van de daders blijft maximaal tien minuten 
in het pand (23% verblijft tien tot twintig minuten in 
het pand, 19% twintig tot dertig minuten, 10% meer 
dan dertig minuten). In die tijd doorzoekt ruim de 
helft (57%) het hele pand, terwijl eenderde alleen de 
benedenverdieping uitkamt (10% geeft een 'overig' 
antwoord). 

Als buit heeft men het liefst contant geld of 
cheques, op de tweede gedeelde plaats komen video-
recorders en sieraden, op de derde plaats hifiappa- 

Gaat door 
paar ander 

hd (25%) 

Poging ander 
pand (s%) 
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recorders en sieraden, op de derde plaats hifiappa-
ratuur en TV's. Overigens blijken deze preferenties 
per land te verschillen. Uit een vergelijking die in het 
eindrapport is gemaakt tussen deze gegevens en een 
onderzoek onder Duitse woninginbrekers (Rehm en 
Servay, 1989) kwam naar voren dat voor Duitse 
inbrekers de top-3 bestaat uit: contant geld, sieraden, 
eten en drinken. 

Wanneer men onverwacht met de bewoners gecon-
fronteerd worth (dertig procent van de respondenten 
heeft weleens ingebroken terwijI men wist dat de 
bewoners thuis waren), slaat iets meer dan de helft 
van de daders op de vlucht. Van de overigen heeft het 
gros nooit zo'n confrontatie meegemaakt. 

Heling 

Inbraak en heling zijn zeer nauw met elkaar 
verweven. In de eerste plaats wordt de keuze van de 
buit in belangrijke mate bepaald door de verkoop-
baarheid van de gestolen spullen. Verder blijkt dat 
bijna alle daders snel van hun buit af willen, een 
meerderheid van de daders weet dan ook meestal van 
te voren al aan wie men gaat verkopen. De onder-
zoeksuitkomsten demonstreren dat het belangrijk is 
dat helingbestrijding een hogere prioriteit krijgt bij 
politie en justitie. Dat een dergelijke prioriteit vaak 
ontbreekt komt voort uit factoren als 'de moeilijke 
bewijsbaarheid van het delict' en 'het ontbreken van 
een slachtoffer bij het delict heling'. (Renooy, 1991) 

Het onderzoek biedt drie aanknopingspunten voor 
het formuleren van preventieve maatregelen ten 
aanzien van heling. 
- Bijna de helft van de daders verkoopt wel eens aan 
officiele opkopers. 
- Het feit dat goederen gemerkt zijn weerhoudt de 
meeste daders niet om ze mee te nemen. 
- Er wordt naar verhouding weinig geheeld in 
openbare ruimtes (in cafe's en dergelijke). 

Er bestaat weinig inzicht in de wereld van de 
heling. (Renooy, 1991) Dit betekent een handicap bij 
een effectieve aanpak van heling. Ook het onder-
havige onderzoek biedt op dit punt nog te weinig 
informatie. Daders zouden hierover echter wel nader 
ondervraagd kunnen worden via de gehanteerde 
methode van zelfrapportage. 
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Verslaving 

We hebben twee 'extreme' groepen daders met 
elkaar vergeleken. De niet-verslaafden en de zwaar 
verslaafden (die minstens f 500,- zeggen uit te geven 
aan drugs of gokken). We vonden geen bevestiging 
voor de veronderstelling dat verslaafden op de 
diverse onderdelen van de modus operandi meer 
risico nemen: met andere woorden minder gericht 
zijn op het criterium pakkans. 

Er werden twee duidelijke verschillen gevonden: 
- zwaar verslaafden pleegden meer inbraken; 
- zwaar verslaafden komen vaker terug in dezelfde 
buurt en in hetzelfde pand; ze lijken dus in een 
beperkter gebied te opereren. 

Als we alle gevonden resultaten schematisch in 
beeld brengen, komen we tot het overzicht zoals 
weergegeven in tabel 4. 

Daders over preventie 

Naast het al eerder gegeven pleidooi voor een 
sterkere nadruk op dadergerichte preventie en de 
pandgerichte preventie-aanbevelingen zoals die 
gegeven werden, werpt het onderzoek ook enig licht 
op het oordeel dat de daders zelf hebben over 
preventieve maatregelen aan de woning c.q. in de 
woonomgeving. De onderzochte daders noemen zelf 
als meest effectieve maatregelen een alarm, een hond 
en zwaar hang- en sluitwerk. Verder merken de 
geInterviewde daders de achterzijde van panden, en 
met name de ramen en deuren die zich daarin (op de 
begane grond) bevinden, als de zwakste plekken aan. 
Dit pleit ervoor om preventie met meer nadruk op de 
achtergevel te richten, uiteraard zonder de voorgevel 
te verwaarlozen. We brengen hierbij de eerder 
genoemde uitkomst in de herinnering dat hoekwo-
ningen en vrijstaande woningen het populairst zijn bij 
onze respondenten. Daar zijn de risico's, en met 
name aan de achterzijde, dus het grootst. 

Eerder werd geconstateerd dat er sprake is van een 
verplaatsingseffect: wanneer pogingen om in een 
pand in te breken mislukken, gaat de meerderheid 
van de onderzochte daders op zoek naar een ander 
pand. Preventieve maatregelen zouden dus boven het 
niveau van afzonderlijke panden uit moeten stijgen 
en zich moeten richten op complete buurten, wijken 
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label 4: Vergelijking niet-versleefdan - wel-verslaafden 

Aantal gepleegde inbraken: 
Impulsief ontstaan inbraakplan: 
Aileen of gezamenlijk inbreken: 
Voorkeur tijdstip: 
Keuze plaats: 

Keuze buurt: 

Keuze pand: 

Aanwezigheid bewoners: 
Voorzorgsmaatregelen: 
Verblijfsduur: 

verslaafden plegen moor inbraken 
geen verschil 
geen verschil 
geen verschil 
verslaafden vaker voorkeur eigen 
woonplaats (niet significant) 
• verslaafden kiezen vaker voor een 
buurt die ze kennen 
• verslaafden komen vaker terug in eon 
buurt waar zeal eerder inbraken 
• geen verschil in selectiecriteria 
• verslaafden komen vaker terug in 
hetzelfde pand 
goon verschil 
goon verschil 
geen verschil 

of zelfs steden. Zolang men slechts individuele 
panden beveiligt, zadelt men feitelijk (niet-beveiligde) 
buurpanden op met een verhoogd inbraakrisico. 
Ondersteuning voor deze uitspraak is te vinden in de 
antwoorden die de respondenten gaven op de vraag 
wat inbrekers zullen doen als steeds meer huizen 
zwaar beveiligd worden. Dertig procent denkt dat 
men blijft zoeken naar minder beveiligde huizen, een 
kwart denkt dat men zwaardere inbraaktechnieken zal 
hanteren, nog een kwart meent dat men overstapt op 
een ander delict (hier wordt met name het delict 
`overval' genoemd) en twaalf procent verwacht een 
overstap naar inbraak in andersoortige objecten. 
Slechts 4% denkt dat zwaardere beveiliging van 
huizen zal leiden tot een daling van het aantal wonin-
ginbraken. 

Twee derde van de antwoorden impliceren het ge-
vaar van een verplaatsingseffect, hetzij naar andere 
delicten (36%), hetzij naar andere panden (30%). Van-
uit het perspectief van preventie betekent dit dat er 
een (zeer) grootschalige en integrale benadering 
vereist is, waarbij zowel grote gebieden als meerdere 
delicten tegelijk aangepakt worden. Anders lijkt 
preventie, zoals we al eerder zagen, meer op het 
opjagen van daders van pand naar pand, of van delict 
naar delict. 
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Tot slot 

Het eerste uitgangspunt van het landelijke 
MO-onderzoek woninginbraak, waarbinnen het 
daderonderzoek een van de onderdelen was, betrof 
het leerproces voor politiefunctionarissen/onder-
zoekers. Bij dat leerproces stond de vraag centraal 
hoe je als politie voor preventie bruikbaar onderzoek 
kan uitvoeren naar het delict woninginbraak en naar 
woninginbrekers. Uit dat leerproces zijn vele 
methoden, technieken, instrumenten (een uitgeteste 
gestandaardiseerde daderinterview vragenlijst die 
geheel of in modules kan worden gebruikt door 
politiemensen; zie Van Bunk en Van Overbeeke 1992) 
en uitvoeringstips naar voren gekomen. 

Maar daarnaast verdient de inhoud van het 
leerproces apart vermelding. Dit leverde enerzijds 
direct en praktisch bruikbare resultaten op (bijvoor-
beeld het verhaal van de respondent die trots uitlegde 
hoe je een bepaald type alarminstallatie eenvoudig 
kon uitschakelen; hetgeen bij controle inderdaad 
bleek te kloppen). Anderzijds leverde het leerproces 
een vergroting op van het inzicht en inlevingsver-
mogen bij de deelnemende politiemensen over hoe 
woninginbrekers redeneren, opereren en hoe ze 
inbreker zijn geworden (en gebleven!). Het effect van 
dit inzicht bij praktijkmensen laat zich lastig op zijn 
waarde inschatten, maar het mag zeker niet onder-
schat worden. Gedurende het onderzoek veranderde 
bij de deelnemende politiemensen het daderbeeld. In 
de bewoordingen van de deelnemende politie-
mensen8 : 'we zagen dat daders net gewone mensen 
zijn'; en: 'je leert dat de positie van een dader 
inderdaad soms hopeloos is.' Een gevolg van dit 
soort, op het eerste gezicht, basale inzichten was dat 
bij de tweede onderzoekstranche (106 daders) de 
vragenlijst 9, op verzoek van de vooral technopre-
ventief geinteresseerde politiemensen, sterk werd 
uitgebreid met vraagmodules over bijvoorbeeld 
heling, de situatie bij de eerste inbraak (involvement), 
stoppogingen bij daders en de houding van daders in 
meer algemene zin. Het langs deze lijnen uitbreiden 
van een vragenlijst, die de politiemensen zelf moesten 
afnemen, is veelzeggend. Het is ook een indicatie van 
de veranderde preventieve inzichten bij de deelne-
mende politiemensen: van een overmatige focus op 
technopreventieve oplossingen, naar een veel breder, 
zij het nog enigszins vaag, perspectief van daderge- 
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richte preventie (zonder dat daarbij overigens techno-
preventie in de prullebak verdwijnt). 

Spijtig is echter dat dit effect op enkele uitzonde-
ringen na beperkt bleef tot de echte deelnemers aan 
het onderzoek. Het overdragen van deze ideeen en 
inzichten op collega's blijkt vooralsnog moeilijk en 
het is nog een open vraag of, en in hoeverre, het 
politie-onderwijs hierbij een rol kan vervullen. 

Het is tegenwoordig erg in zwang om de politie te 
zien als een ondernemer die produkten levert op een 
vrije markt. Een beetje ondernemer weet echter dat je 
de concurrent (in casu de dader) moet voorblijven. 
De repressieve aanpak door politie en justitie van 
deze concurrent gaat uit van een verouderd 
'die-drukken-we-wel-even-dood-idee': zorg dat de 
dader gaat 'kotsen' (recherchejargon voor veel zaken 
bekennen), veeg voldoende 'ronde zaken' bij elkaar 
en laat justitie hem voor de maximale tijd 'ophokken'. 
Helaas ... in een markt waarin je niet !anger de 
machtigste bent is dit een veel te beperkte strategic. 
Je moet er vanuit gaan dat de concurrent, de dader, 
even slim of dom is als jijzelf bent. Inderdaad: de 
dader is ook net een mens. Je moet zijn handelswijze 
leren kennen, zijn (andere) uitgangspositie, randvoor-
waarden en doelen. Dat impliceert investeren in 
breder onderzoek 	plaats van rechercheren met 
oogkleppen op); met andere woorden sociaal-weten-
schappelijk rechercheren op daders in het algemeen 
(niet zaak/individu gericht) om daarmee de concur-
rentie, de daders, beter in de peiling te krijgen. 

Politiefunctionarissen die hiermee aan de slag 
willen gaan kunnen nu beschikken over een eerste 
handreiking bij zo'n onderzoek. Een handreiking die 
bestaat uit de ervaringen van de deelnemende politie-
functionarissen en die voor zover mogelijk is 
neergelegd in de onderzoeksrapportage (qua inhoud) 
en handleiding (qua aanpak). Daderinterviews 
vormen binnen een dergelijk onderzoek eon van de 
mogelijke methoden. Daarmee wordt de dader in 
feite een van de beleidsvoorbereiders en zo hoort het. 
Bij het uitstippelen en uitvoeren van criminaliteitspre-
ventief beleid heeft men de dader tot nu toe veel te 
weinig aan het woord gelaten. 
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Noten 

' Een uitgebreide rapportage van 
het onderzoek (Van Bunk e.a., 
1991) - alsmede de separaat uitge-
brachte samenvatting - zijn 
verIcrijgbaar bij het Landelijk 
Bureau Voorkoming Misdrijven, 
Ministerie van Justitie, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag, 
telefoon 070 - 3706519. 
2  Een in dit opzicht interessant 
experiment werd in het begin van 
de jaren tachtig door een 
VM-functionaris in het noorden 
des lands uitgevoerd. Op basis van 
de aangiften woninginbraak stelde 
hij een top tien van inbraakwerk-
wijzen samen. Vervolgens 
mochten technisch rechercheurs 
de volgens hen bestaande top tien 
geven. Helaas bleek de aangifte-
werkelijkheid nauwelijks te sporen 
met de perceptie van wat er 
volgens de rechercheurs 
plaatsvond. 

Halverwege het onderzoek 
(1989), als de eerste presen-
teerbare resultaten er al liggen, 
komt men tot de conclusie dat 
'met resultaten komen die voor de 
preventie van het delict bruikbaar 
zijn' eigenlijk een veel te laag doel 
is. De resultaten moeten ook echt 
gebruikt worden. Dat betekent dat 
er ook een doorkoppeling moet 
plaatsvinden naar externe 
gebruikers die iets met de 
uitkomsten zouden moeten doen 
in hun beleid; bijvoorbeeld archi-
tecten, gemeenten, aannemers, 
politiesurveillance, enzovoort. Aan 
het MO-onderzoek wordt dan een 
extra module toegevoegd die in 
feite bestaat uit een marketingson-
derzoek onder de genoemde 
doelgroepen. Bij dit marketingson-
derzoek zijn de onderzoeksresul-
taten het 'te verkopen produkt'. 
De onderzoekers (deelnemende 
politiemensen en de externe 
onderzoekers) worden onder-
zoeksmarketeers en gaan de boer 

op om bij specifieke doelgroepen 
de gebruikerswensen en drempels 
te inventariseren. 
4  Of deze laatste methode 
werkbaar is, was toen nog een 
open vraag. Om die reden werd 
later ook een `Haalbaarheidson-
derzoek ter plekke gaan' 
gehouden bij honderd gematchte 
paren panden (vergeleken werden 
steeds het inbraakpand en een 
naastgelegen controlepand waar 
niet ingebroken was). 

Met uitzondering van de eerste 
interviews die bij wijze van test 
door de externe onderzoekers 
werden uitgevoerd. Medewerking 
is verleend door de regio's 
Zaanstad, Gelderland Noord, 
Noord-Holland Noord, Noord-
Holland Oost, Noord-Brabant 
West, Zeeland, Zuid-Holland 
Midden, Friesland, Groningen, 
Flevoland, Overijssel West, 
Gelderland Oost, Gelderland 
Zuid, Limburg Noord, Noord-
Brabant Oost. 

Overigens overheerst in kringen 
van deskundigen (politie, justitie, 
criminologen) de mening dat bijna 
elke woninginbreker wel een of 
meer keren gepakt wordt (bij 74 
van de 106 respondenten (70%) 
bleek dat ook inderdaad het 
geval). Op grond daarvan kan 
men met een slag om de arm de 
stelling verdedigen dat de groep 
gepakte inbrekers weinig zal 
verschillen van de totale groep 
woninginbrekers. 

Na afloop van de dataverza-
meling is met een aantal inter-
viewers in een groepsbijeenkomst 
nabesproken welke indrukken en 
eventuele extra informatie zij 
hadden gekregen. 
g Ten behoeve van de handleiding 
die geproduceerd wordt (Van 
Bunk en Van Overbeeke, 1992) 
vindt thans een evaluatie plaats 
onder een aantal politiefunctiona-
rissen die aan het daderonderzoek 
deelnamen. De hier weergegeven 

Woninginbrekers preventief verhoord 	 93 



opmerkingen vormen de eerste 
resultaten van deze evaluatie. 
9  Bij het pilot-onderzoek onder 38 
daders was de vragenlijst nog 
vrijwel geheel gericht op 
(technische) modus operandi. 
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Dat hangt ervan af... 

Jeugdigen oordelen over delicten 

dr. P.H. van der Lean* 

Inleiding 

Oordelen 'delinquente' jongeren anders over 
delicten dan 'gewone' jongeren? Valt hun morele 
oordeel ten aanzien van het overschrijden van 
bepaalde normen aanzienlijk gematigder uit dan dat 
van jongeren die niet of nauwelijks delicten plegen? 
En als dat zo is, hoe is dat dan te verklaren; wat zijn 
hun eventuele motieven voor het al dan niet moreel 

_afkeuren van het plegen van bepaalde delicten? 
Maakt het verschil uit voor het oordeel over een 
bepaald delict of zij dat delict zelf daadwerkelijk 
hebben gepleegd? Daarover gaat deze bijdrage. 
Bekeken wordt hoe een groep 'zware' jeugdige delin-
quenten oordeelt over een reeks specifieke delicten en 
in hoeverre dat oordeel afwijkt van het oordeel van 
een groep 'doorsnee' jongeren. 

Aangenomen mag worden dat het oordeel over een 
bepaald delict afhangt van een aantal factoren. Ten 
eerste zal het uitmaken of een jongere een bepaald 
delict daadwerkelijk zelf gepleegd heeft of niet. Ms 
dat het geval is dan zou het oordeel wel eens minder 
negatief kunnen uitvallen. Ten tweede zal ook het 
type delict een rol spelen en meer in het bijzonder de 
eventuele gevolgen van een delict. Daar waar sprake 
is van een rechtstreeks, ook voor de dader zichtbaar, 
persoonlijk verlies of schade (slachtofferschap), zal 
het oordeel wellicht negatiever uitvallen dan bij die 
delicten waarbij het slachtoffer onpersoonlijk en/of 
'ver weg' is gelegen. Tegen die achtergrond wordt er 
milder geoordeeld over vermogensdelicten dan over 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
Hij dankt Albert Klijn voor zijn commentaar op een eerdere 
versie van dit artikel en Ad Essers en Maurits Kruissink 
voor de bewerking van delen van het onderzoeksmateriaal. 
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geweldsdelicten en over vermogensdelicten waarbij 
geen geweld wordt gebruikt milder dan over vermo-
gensdelicten waarbij wel geweld wordt gebruikt. En 
geweldsdelicten tegen zaken worden vermoedelijk 
minder ernstig gevonden dan geweldsdelicten tegen 
personen. Ten derde zal er zoiets zijn als een 
algemene norm, die in specifieke gevallen vrijwel 
unaniem onderschreven wordt. Sommige zaken, 
bijvoorbeeld verkrachting, kunnen echt niet door de 
beugel. 

Hoe deze factoren onderling samenhangen, op 
elkaar inspelen, weten we niet. Wel weten we iets 
over mogelijke motieven voor het overschrijden van 
bepaalde, bij de pleger bekende, normen. Bekend is 
het werk van Sykes en Matza. Reeds in 1957 publi-
ceerden zij over normoverschrijdend gedrag en 
motieven voor dat gedrag. Zij spreken over neutrali-
seringstechnieken. Door sommige onderzoekers op 
het terrein van dader-slachtoffer bemiddeling ('victim 
offender reconciliation') wordt daarop voortgebor-
duurd bij het analyseren van hindernissen bij het 
totstandbrengen van overeenkomsten tussen dader en 
slachtoffer. Messmer (1991) onderscheidt bij daders 
zogenoemde rechtvaardigingen ('justifications'). Dat 
zijn redeneringen waarmee daders hun eigen gedrag 
vergoelijken en bagatelliseren. Hij noemt vier vormen 
van rechtvaardigingen: 'competing conflict version' 
(gesteld wordt dat aan het eigenlijke delict afkeurens-
waardig gedrag van de ander vooraf is gegaan; de 
schuld wordt bij de andere partij gelegd); 'competing 
norm concepts' (in de ogen van de dader heeft niet hij, 
maar het slachtoffer bepaalde normen overschreden); 
'competing evaluations of the consequences of deviant 
behavior' (de gevolgen van het delict worden gemini-
maliseerd); 'negative characterization' (negatieve 
karakterisering van de andere partij; de geloofwaar-
digheid van het slachtoffer wordt ter discussie 
gesteld). We zullen zien dat sommige van deze recht-
vaardigingen door jongeren worden genoemd als 
motivering voor het feit dat zij een delict in een 
bepaalde situatie niet zonder meer afkeuren. 

Overigens, de uitspraak van een jongere over een 
delict in termen van acceptabel of niet acceptabel 
zegt vooralsnog niets over het daadwerkelijk plegen 
van zo'n delict. Dat een jongere weinig problemen 
heeft met bijvoorbeeld diefstal of inbraak, betekent 
nog niet dat hij zich daaraan schuldig zal maken of 
misschien al schuldig heeft gemaakt. En ook het 
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omgekeerde kan natuurlijk het geval zijn: dat een 
jongere van mening is dat een bepaald delict niet 
door de beugel kan, garandeert nog niet dat hij dat 
delict nooit heeft gepleegd of nooit zal plegen. Zoals 
we nog zullen zien bestaat er weliswaar een zeker 
verband tussen het gepleegd hebben van een delict en 
het positieve of negatieve oordeel over dat delict, 
maar een voorspellende waarde kan er niet aan 
worden toegekend. 

De jongeren 

We beschikken over uitspraken van twee groepen 
jongeren: een groep jongeren die met de kinder-
rechter in aanraking is geweest, hierna de delinquente 
groep genoemd, en een steekproef uit de Nederlandse 
jeugd, aangeduid met doorsnee groep. 

Delinquente groep 

De delinquente groep bestaat uit 136, voor het 
merendeel 16- en 17-jarige jongeren, die in 1987 en 
1988 hebben deelgenomen aan het evaluatieon-
derzoek van de Kwartaalkursus. (Van der Laan, 
Essers, 1991) Het betreft vijftig jongeren die de 
Kwartaalkursus' hebben bezocht en 86 jongeren die 
gemiddeld 21/2 maand (75 dagen) gedetineerd zijn 
geweest, waarvan twee maanden in voorlopige 
hechtenis. De jongeren die naar de Kwartaalkursus 
werden gestuurd, verbleven daarvoor gemiddeld een 
maand (36 dagen) in voorlopige hechtenis. Voor het 
overgrote deel gaat het om jongens; er maken slechts 
vier meisjes deel uit van deze groep. Dat het om een 
delinquente groep gaat moge onder meer blij ken uit 
het feit dat 73% van de jongeren ten minste een keer 
eerder met justitie in aanraking is geweest en 68% 
twee of meer keren. De recidivisten hebben 
gemiddeld bijna vijf eerdere contacten met justitie 
achter de rug. En inmiddels weten we dat 80% van de 
jongeren ook na de Kwartaalkursus of vrijheidsstraf 
weer met justitie in aanraking is geweest. 2  De 
jongeren hebben zich in het jaar voorafgaand aan de 
Kwartaalkursus of vrijheidsstraf naar eigen zeggen 
schuldig gemaakt aan gemiddeld veertig delicten. 
Daarbij ging het om vier a vijf verschillende delict-
typen. In tabel 1 is voor een reeks van delicten aange- 
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Tabel 1: Delisten weereen jongeren zich in jeer voorafgaand aan 
Kwartaalkursus of vrijheidsstref schuldig hebben gemaakt 

Type delict 

Inbraak 	 96 	70,6 
Diefstal vervoermiddel • 	 88 	64,7 
Vechtpartijen 	 69 	50,7 
Haling 	 68 	50,0 
Wapenbezit 	 64 	47,1 
Winkeldiefstal 	 51 	37,5 
Beroving 	 44 	32,4 
Vernieling 	 37 	27,2 
Bedreiging 	 29 	21,3 
Drugshandel 	 27 	19,9 
Overval 	 21 	15,4 
Brandstichting 	 10 	7,4 
Verkrachting ' 	 3 	2,2 

• In de interviews aangeduid met 'met een meisje tegen haar zin naar bed 
clean" 

geven hoeveel van de 136 jongeren zich daaraan 
schuldig hebben gemaakt. 

Doorsnee groep 

De doorsnee groep bestaat uit een steekproef van 
242 15- tot 17-jarige jongens uit de Nederlandse 
jeugd. Het gaat om een deel 3  van een representatieve 
groep jongeren, die, ten behoeve van een 'self-report' 
onderzoek naar delinquentie, in het najaar van 1988 
in opdracht van het WODC door het Bureau Burke/ 
Interview zijn geenqueteerd. (Junger-Tas, Kruissink, 
1990) Overigens, ook van deze groep jongeren heeft 
een behoorlijk deel (35%) zich wel eens schuldig 
gemaakt aan strafbare feiten. Het gaat daarbij echter 
veelal om feiten van een ander kaliber dan hierboven 
genoemd. In de enquete is gevraagd naar winkel-
diefstal, vernieling, diefstal van een fiets, bedreiging, 
vechtpartijen, inbraak en heling. 4  Het is niet bekend 
hoeveel van deze jongeren wel eens met politie en/of 
met justitie in aanraking zijn geweest, maar vermoe-
delijk zeer weinig. Van een delinquente groep mag 
zeker niet gesproken worden. 

Wijze van oordelen 

In interviews met de jongeren uit de delinquente 
groep zijn vragen gesteld over hun familie-, woon- en 
leefomstandigheden. Ook is uitvoerig geInformeerd 
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naar hun delinquente gedrag in het verleden. 
Daarnaast is hen een lijst met delicten, dezelfde 
waarover al eerder was gepraat, voorgelegd met de 
vraag zich uit te spreken over deze delicten. De lijst 
komt overeen met de delicten in tabel 1. 

Nadrukkelijk werd vermeld dat het er niet om ging 
of zij die delicten zelf wel eens hadden gepleegd. We 
wilden slechts van hen horen, wat zij ervan vonden. 
Bij elk delict dienden zij een van de drie volgende 
mogelijkheden aan te kruisen: 
- 'erg; dat kan absoluut niet door de beugel'; 
- 'niet erg; geen problemen mee'; 
- 'dat hangt ervan af; onder bepaalde omstandig-
heden is dat wel of juist niet geoorloofd'. 

Werd het laatste aangekruist ('hangt ervan ar), dan 
werd hen gevraagd mondeling toe te lichten welke die 
omstandigheden dan waren. Daaruit blijkt overigens 
dat dit antwoord feitelijk neerkomt op 'erg', maar dat 
er volgens de jongeren verzachtende omstandigheden 
zijn. In bepaalde situaties is het plegen van een delict 
geoorloofd, of 'moeten ze we!'. In zijn algemeenheid 
wordt de norm echter onderschreven. Aan de 
doorsnee groep is een vrijwel identieke lijst 5  
voorgelegd, zij het dat het niet mogelijk was het 
'hangt ervan af' toe te lichten. 

Het oordeel 

In vier tabellen worden de oordelen van de 
jongeren naast elkaar gezet. De tabellen hebben 
betrekking op vier rubrieken: vermogensdelicten; 
geweldsdelicten tegen personen; geweldsdelicten 
tegen zaken; overig. Een vergelijking wordt gemaakt 
tussen de delinquente groep en de doorsnee groep. In 
een volgende paragraaf zullen we bekijken of het 
oordeel samenhangt met het al of niet zelf gepleegd 
hebben van een delict. 

Vermogensdelicten 

Onder vermogensdelicten rekenen we winkel-
diefstal, diefstal van vervoermidde1 6, inbraale, 
beroving en overval. In de aan de jongeren voorge-
legde omschrijvingen van delicten wordt bij zowel 
beroving als overval vermeld dat er sprake is van 
(dreiging met) gebruik van geweld. Het verschil 
tussen beide typen is gelegen in het object: een 
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Tebel 2: Oordeel over vermogensdelicten 

Delict 	 Oordeel 	Doorsnee 	Delinquente 
groep 	 groep 

n 	% 	 % n 

Winkeldiefstal 	erg 	 126 	52,1 	28 	20,6 
hangt ervan af 	81 	33,5 	22 	16,2 
niet erg 	 35 	14,5 	86 	63,2 

Diefstal 	 erg 	 213 	88,0 	41 	30,1 
vervoermiddel 	hangt ervan af 	23 	9,5 	21 	15,4 

niet erg 	 6 	2,5 	74 	54,4 

Inbraak 	 erg 	 207 	85,5 	53 	39,0 
hangt ervan af 	31 	12,8 	34 	25,0 
niet erg 	 4 	1,7 	49 	36,0 

Beroving 	 erg 	 214 	88,4 	98 	72,1 
hangt ervan af 	19 	7,9 	20 	14,7 
niet erg 	 9 	3,7 	18 	13,2 

Overval 	 erg 	 202 	83,5 	88 	64,7 
hangt ervan af 	29 	12,0 	17 	12,5 
niet erg 	 11 	4,5 	31 	22,8 

persoon in geval van beroving en een bedrijf of 
instelling in geval van overval. 

In tabel 2 zijn de oordelen over de vijf delicten 
opgenomen. Ten aanzien van alle delicten is er 
sprake van een groot, statistisch significant verschil 
(p <0,01) tussen de doorsnee groep en de delinquente 
groep. Van de doorsnee groep zijn veel meet jongeren 
van oordeel dat een bepaald vermogensdelict 'erg' is, 
niet door de beugel kan. Bij de delinquente groep 
hebben verhoudingsgewijs veel meet jongeren geen 
problemen met een bepaald vermogensdelict. 

Van de doorsnee groep kan gezegd worden dat 
alleen ten aanzien van winkeldiefstal het oordeel nog 
enigszins gematigd is. Vatten we echter het oordeel 
'hangt ervan at' op als overwegend negatief, omdat 
het alleen onder bepaalde situaties minder afIceurens-
waardig wordt gevonden 8  dan staat de doorsnee groep 
in zijn algemeenheid negatief tegenover vermogensde-
licten. 

Bij de delinquente groep is het beeld anders. De 
groep als geheel oordeelt gematigd over winkel-
diefstal en diefstal van vervoermiddelen. Dat is zeker 
niet het geval bij beroving en overval. Over het 
algemeen wordt dat afgekeurd. Inbraak neemt een 
tussenpositie in, ook als 'hangt ervan 	als een 
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Tabel 3: Oordeel over geweldsdelicten tegen personen 

Delict 	 Oordeel 	Doorsnee 	Delinquente 
groep 	 groep 

n 	% 	n 	% 

Vechtpartijen * 	erg 	 80 	33,1 	22 	16,2 
hangt ervan af 	123 	50,8 	86 	63,2 
niet erg 	 39 	16,1 	28 	20,6 

Bedreiging * 	erg 	 198 	81,8 	91 	66,9 
hangt ervan af 	38 	15,7 	30 	22,1 
niet erg 	 6 	2,5 	15 	11,0 

Verkrachting 	erg 	 228 	94,2 	130 	95,6 
hangt ervan af 	13 	5,4 	5 	3,7 
niet erg 	 1 	0,4 	1 	0,3 

• p<0,01 

overwegend negatief oordeel wordt opgevat. Tussen 
het oordeel over berovingen en dat over overvallen is 
sprake van enig verschil. Berovingen worden sterker 
afgekeurd dan overvallen. Het verschil moet wellicht 
worden toegeschreven aan het type slachtoffer van 
beide delicten. Bij de beroving betreft het primair een 
individu, bij een overval een (onpersoonlijke) 
instelling. De hoogte van het buitgemaakte 
geldbedrag, dat bij een overval gewoonlijk hoger is 
dan bij een beroving, speelt hierbij kennelijk geen 
doorslaggevende rot. (Bij de doorsnee groep zien we 
een soortgelijk verschil ten aanzien van inbraak. Aan 
deze jongeren is een oordeel gevraagd over inbraak in 
een woning en inbraak in een bedrijf. Over inbraak in 
een bedrijf wordt jets minder negatief geoordeeld dan 
over inbraak in een woning. Het type slachtoffer, 
personen of instellingen, verklaart vermoedelijk het 
verschil.) 

Geweldsdelicten tegen personen 

Onder geweldsdelicten tegen personen rekenen we 
drie delicten: vechtpartijen; bedreiging met geweld; 
verkrachting. In tabel 3 zijn de oordelen weergegeven. 

Verkrachting is voor zowel voor de jongeren uit de 
doorsnee groep als die uit de delinquente groep een 
daad die duidelijk niet door de beugel kan. Beide 
groepen oordelen op gelijke wijze. Voor de doorsnee 
groep geldt dat ook voor bedreiging. Bij de delin-
quente groep zijn er meer jongeren die zich omstan-
digheden kunnen voorstellen waaronder bedreiging 
geoorloofd is en ook meer jongeren die daarmee 
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label 4: Oordeel over geweldsdelicten tegen zaken 

Delict 	 Oordeel 	Doorsnee 	Delinquente 
groep 	 groep 

% 	 % n n 

Vernieling* 

Brandstichting 

• p<0,01 

erg 	 148 	61,4 	87 	64,0 
hangt ervan at 	79 	32,8 	24 	17,6 
niet erg 	 14 	5,8 	25 	18,4 

erg 	 171 	70,7 	109 	80,1 
hangt ervan at 	55 	22,7 	18 	13,2 
niet erg 	 16 	6,6 	9 	6,6 

helemaal geen problemen hebben. Bij vechtpartijen 
ligt dat anders. Gesteld zou kunnen worden dat beide 
groepen dat minder ernstig vinden, of in ieder geval 
zich bepaalde situaties kunnen voorstellen waarin 
vechtpartijen niet erg zijn. Overigens is het wel zo dat 
de delinquente groep nog aanzienlijk gematigder 
oordeelt dan de doorsnee groep. 

Geweldsdelicten tegen zaken 

Hierbij gaat het om twee typen: vernieling; brand-
stichting. De oordelen staan vermeld in tabel 4. Op 
het eerste gezicht lijkt het verschil in oordeel over 
vernieling tussen de delinquente groep en de doorsnee 
groep niet zo groot; de percentages jongeren die het 
oordeel 'erg' uitspreken zijn vrijwel even hoog. 
Beschouwen we het oordeel 'hangt ervan at' als 
overwegend negatief, dan wordt het begrijpelijk dat er 
toch sprake is van een statistisch significant verschil. 

Dat kan niet gezegd worden ten aanzien van brand-
stichting. Brandstichting is in dit opzicht verge-
lijkbaar met verkrachting en behoort kennelijk tot die 
categorie delicten waarbij sprake is van een unaniem 
onderschreven norm. 

Overige delicten 

Resteren nog drie delicten: heling; handel in drugs; 
verboden wapenbezit. In tabel 5 vindt u het overzicht. 
Ook bij deze delicten is er sprake van duidelijke 
verschillen (p <0,01) tussen de doorsnee groep en de 
delinquente groep. De delinquente groep heeft over het 
algemeen minder problemen met bepaald delinquent 
gedrag. Ten aanzien van heling en verboden wapen-
bezit zijn beide groep tamelijk gematigd. De 
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Tabel 5: Oordeel over overige delicten (in %) 

Delict 	 Oordeel 	Doorsnee 	Delinquente 
groep 	 groep 

n 	% 	n 	% 

Heling • 	 erg 	 105 	43,6 	34 	25,2 
hangt ervan af 	89 	36,9 	18 	13,3 
niet erg 	 47 	19,5 	83 	61,5 

Drugshandel 	erg 	 216 	89,3 	79 	58,1 
hangt ervan af 	19 	7,9 	17 	12,5 
niet erg 	 7 	2,9 	40 	29,4 

Wapenbezit 	erg 	 96 	39,7 	47 	34,6 
hangt ervan af 	100 	41,3 	35 	25,7 
niet erg 	 46 	19,0 	54 	39,7 

" Van een jongere uit delinquente groep geen oordeel bekend. 

doorsnee groep acht handel in drugs echter onaccep-
tabel. 

Ook als het oordeel `hangt ervan at' beschouwd 
wordt als een in eerste instantie negatief oordeel, is 
het totaal oordeel van de delinquente groep ten 
aanzien van heling en wapenbezit en in mindere mate 
ook ten aanzien van handel in drugs gematigd. 
Misschien hangt dit samen met het feit dat het hierbij 
niet zozeer om specifieke daden gaat, waarbij sprake 
is van slachtoffers, als wel om uitingsvormen of 
kenmerken van een bepaalde leefwijze of leefstijl. Het 
dragen van wapens hoort daar als het ware bij, 
zonder dat dat betekent dat die wapens ook werkelijk 
worden gebruikt. Ook het gebruik van drugs en het 
doorverkopen daarvan, alsmede het verhandelen van 
allerlei op dubieuze wijze verkregen goederen hoort 
daar voor sommige jongeren bij. De gedragingen zijn 
niet gericht tegen bepaalde personen of zaken. 

Oordeel en daderschap 

Voor het oordeel over een bepaald delict maakt het 
veel uit of een jongere dat delict zelf daadwerkelijk 
heeft gepleegd of niet. In zijn algemeenheid kan 
worden gesteld dat oordelen aanzienlijk gematigder 
uitvallen als jongeren dat delict ook zelf wel eens 
hebben gepleegd. Met name bij de delinquente groep 
treden grote verschillen op tussen jongeren die een 
delict wel en jongeren die datzelfde delict niet 
hebben gepleegd. In de tabellen 6 t/m 9 wordt voor 
de onderscheiden delictcategorieen aangegeven hoe 
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"rebel 6: ()ordeal delinquent° groep over vermogensdelicten, ander-
scheiden near wel of niet zelf gepleegd 

Delict 	 Oerdeel 	Plegers 	 Niet-plegers 

Winkeldiefstal 	erg 	 9 	17,6 	19 	22,4 
hangt ervan at 	9 	17,6 	13 	15,3 
niet erg 	 33 	64,7 	53 	62,4 

Diefstal- 	 erg 	 20 	22,7 	21 	43,8 
vervoermiddel 	hangt ervan at 	17 	19,3 	4 	8,3 

niet erg 	 51 	58,0 	23 	47,9 

Inbraar 	 erg 	 28 	29,2 	25 	62,5 
hangt ervan af 	27 	28,1 	7 	17,5 
niet erg 	41 	42,7 	8 	20,0 

Beroving- 	 erg 	 25 	56,8 	73 	79,3 
hangt ervan at 	9 	20,5 	11 	12,0 
niet erg 	 10 	22,7 	8 	8,7 

°verve!** 	 erg 	 8 	38,1 	80 	69,6 
hangt ervan at 	5 	23,8 	12 	10,4 
niet erg 	 8 	38,1 	23 	20,0 

p0,0 1  
•• p <0,05 

jongeren oordelen over een delict als zij dat delict 
zelf wel eens hebben gepleegd ('plegers') of niet 
('niet-plegers'). De gegevens hebben uitsluitend 
betrekking op de delinquente groep. In tabel 6 gaat het 
om vermogensdelicten. 

Afgezien van het oordeel over winkeldiefstal is er 
steeds sprake van een statistisch significant verschil 
tussen de jongeren die een delict wel zelf hebben 
gepleegd en zij die dat niet hebben gedaan. Voor de 
groepen als geheel valt het oordeel van de 'plegers' 
veel milder uit. 

In vergelijking met hun oordeel over berovingen en 
overvallen is het oordeel van de 'plegers' over 
inbraak zeer gematigd. Enerzijds hangt dit wellicht 
samen met het feit dat inbraak het meest gepleegde 
delict is bij de groep als geheel (het is bij wijze van 
spreken hun belangrijkste bron van inkomsten) en 
anderzijds met de al eerder genoemde kwestie van 
eventueel gebruik van geweld. Als er mogelijk sprake 
is van geweld valt het oordeel negatiever uit, ook bij 
jongeren die een dergelijk delict wel zelf hebben 
gepleegd. Daarnaast zien we ook een verschil tussen 
het oordeel over berovingen en het oordeel over 
overvallen. Ook bier zal, naar we aannemen, de 
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Tabel 7: Oordeel delinquente groep over geweldsdelicten tegen 
personen, onderscheiden naar wel of niet zelf gepleegd 

Delict 	 Oordeel 	Plegers 	 Niet-plegers 
n 	% 	n 	% 

Vechtpartijen 	erg 	 7 	10,1 	15 	22,4 
hangt ervan af 	44 	63,8 	42 	62,7 
niet erg 	39 	16,1 	28 	20,6 

Bedreiging" 	erg 	 13 	44,8 	78 	72,9 
hangt ervan af 	12 	41,4 	18 	16,8 
niet erg 	 4 	13,8 	11 	10,3 

Verkrachting" 	erg 	 2 	66,7 	128 	96,2 
hangt ervan af 	1 	33,3 	4 	3,0 
niet erg 	 — 	— 	1 	0,8 

• p<0,01 
• p<0,05 

'zichtbaarheid' van het slachtoffer een rol van 
betekening spelen. Overigens, het oordeel van de 
'niet-plegers' in de delinquente groep is nog steeds 
gematigder dan het oordeel van de doorsnee groep (zie 
tabel 2), maar de verschillen zijn wel kleiner 
geworden. 

Bij de geweldsdelicten tegen personen (tabel 7 is 
het beeld anders. Weliswaar zegt van de jongeren die 
een bepaald delict zelf hebben gepleegd, een kleiner 
aantal dat het desbetreffende delict niet door de 
beugel kan en een groter aantal dat zij er geen 
problemen mee hebben, maar de verschillen zijn 
duidelijk kleiner en niet steeds statistisch significant. 
Kennelijk worden ten aanzien van geweldsdelicten 
tegen personen stringentere normen gehanteerd, ook 
als men zich zelf aan dergelijke delicten heeft 
schuldig gemaakt. De gegevens omtrent verkrachting 
moeten daarbij met de nodige voorzichtigheid 
benaderd worden, omdat slechts drie jongeren zich 
hieraan schuldig hebben gemaakt. In percentages 
uitgedrukt is het beeld dan vertekend. De oordelen 
van de 'niet-plegers' komen vrijwel overeen met die 
van de doorsnee groep (zie tabel 3). 
In tabel 8 gaat het om de geweldsdelicten tegen 
zaken. Zowel bij vernielingen als bij brandstichting is 
er sprake van een duidelijk verschil (<0,01) tussen 
'plegers' en 'niet-plegers'. De 'niet-plegers' oordelen 
op vrijwel soortgelijke wijze als de doorsnee groep (zie 
tabel 4). 

Tenslotte zijn in tabel 9 de overige delicten 
opgenomen. Er zijn duidelijke verschillen tussen de 
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Tab& 8: Oordeel delinquents groep over geweldsdelicten tegen zaken, 
onderscheiden near wel of niet zelf gepleegd 

Delict 	 Oordeel 	Plegers 	 Niet-plegers 

Vernieling 

Brandstichting 

erg 	 15 	40,5 	72 	72,7 
hangt ervan af 	11 	29,7 	13 	13,1 
niet erg 	 11 	29.7 	14 	14,1 

erg 	 4 	40,0 	105 	83,3 
hangt ervan at 	5 	50,0 	13 	10,3 
niet erg 	 1 	10,0 	8 	6,3 

-rebel 9: Oordeel delinquent° groep over avenge delicten, onderscheiden 
near wel of niet zelf gepleegd 

Delict 	 Oordeel 	Plegers 	 Niet-plegers 

Holing"' 	 erg 	 12 	17,6 	22 	32.8 
hangt ervan af 	11 	16,2 	7 	10,4 
niet erg 	45 	66.2 	38 	56,7 

Drugshandel" 	erg 	 9 	33,3 	70 	64,2 
hangt ervan at 	5 	18,5 	12 	11,0 
niet erg 	 13 	48,1 	27 	24,8 

Wapenbezir 	erg 	 10 	15,6 	37 	' 51,4 
hangt ervan at 	19 	29,7 	16 	22,2 
niet erg 	35 	54,7 	19 	26,4 

p<0,01 
p<0,05 
Van eon jongere goon oordeel bekend. 

'plegers' en 'niet-plegers', zij het dat ten aanzien van 
heling het verschil niet statistisch significant is. 
Het oordeel van de 'niet-plegers' komt vrijwel 
overeen met dat van de doorsnee groep. Bij de 
doorsnee groep is een soortgelijke tendens te zien als 
bij de delinguente groep. Dat wil zeggen dat de 
'plegers' onder hen gematigder of milder oordelen 
dan de 'niet-plegers'. Het gaat echter zeker niet op 
voor alle delicten. Het zijn vooral de minder ernstige 
delicttypen als winkeldiefstal, vechtpartijen, heling, 
diefstal van een (brom)fiets 9, vemieling, brand-
stichting en verboden wapenbezit, waarbij verschillen 
kunnen worden vastgesteld. De jongeren die zich aan 
strafbare feiten schuldig hebben gemaakt, oordelen 
gematigder; zij vinden het vaker niet zo erg. Bij 
ernstige delicten als bedreiging, verkrachting, inbraak, 
beroving, overval en handel in drugs treden daaren-
tegen geen verschillen op. Dit zou wet eens kunnen 
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samenhangen met het feit, dat die jongeren van de 
doorsnee groep die we als 'plegers' aanmerken, wel 
strafbare feiten hebben gepleegd, maar vrijwel zonder 
uitzondering betreft dat niet al te ernstige feiten. Op 
het punt van ernstige delicten wijken zij niet af van 
de andere jongeren in de doorsnee groep; niet voor 
wat betreft het plegen ervan, noch voor wat betreft 
hun oordeel daarover. 

De omstandigheden 

Zeker zo interessant als het absolute oordeel van 
jongeren over bepaalde delicten is hun toelichting 
daarbij. Met name als er volgens hen omstandigheden 
denkbaar zijn, waaronder een bepaald delict wel of 
juist niet door de beugel kan, vertelt het ons jets over 
hun beweegredenen jets te doen of juist na te laten. 
In de interviews met de jongeren uit de delinquente 
groep is gevraagd naar die omstandigheden. 

Bij vermogensdelicten wordt verhoudingsgewijs 
weinig naar bepaalde omstandigheden verwezen; een 
delict is geoorloofd of niet geoorloofd. Als echter het 
oordeel 'hangt ervan ar wordt uitgesproken, dan 
wordt nogal eens gewezen op de waarde van de 
gestolen goederen. Is die waarde laag, dan is het 
minder erg. Dat geldt bijvoorbeeld voor diefstal van 
snoep uit winkels, of voor diefstal van een fiets; dat 
laatste is minder erg dan diefstal van een motorfiets 
of een auto. In dit verband is het vermeldenswaard 
dat de jongeren uit de delinquente groep bij diefstal 
van een vervoermiddel niet zelden uitsluitend dachten 
aan motorfietsen of auto's. Het stelen van fietsen was 
voor sommigen zo gewoon of een daad van zo'n 
geringe ernst (een vorm van openbaar vervoer), dat 
het niet onmiddellijk bij hen opkwam dergelijke 
feiten te noemen. 

Bij inbraak wordt door sommigen onderscheid 
gemaakt naar inbraak in een woning of inbraak in 
een bedrijf. Het eerste is duidelijk erger dan het 
laatste, mogelijk omdat het meer `prive' is, meer 
inbreuk doet op de privacy van particuliere personen. 
Een soortgelijk verschil in oordeel zagen we at bij de 
doorsnee groep. Ten aanzien van beroving wordt een 
soortgelijk onderscheid gemaakt. Een oud vrouwtje 
beroof je niet, maar bij een geldloper ligt dat anders. 
De geldloper wordt minder als een particulier en 
meer als een anonieme (vertegenwoordiger van een) 
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instelling gezien dan het oude vrouwtje. Deze toelich-
tingen ondersteunen de eerder genoemde veronder-
stelling dat het voor een oordeel uitmaakt of er 
sprake is van zichtbare, individuele slachtoffers met 
daarbij kans op lichamelijk letsel. 

Ten aanzien van geweldsdelicten tegen personen zijn 
diverse toelichtingen gegeven. Misschien weinig 
verrassend is de toelichting bij vechtpartijen. In 
bepaalde situaties zijn die zonder meer acceptabel. 
Bijvoorbeeld als je wordt aangevallen, of als je vriend 
wordt aangevallen; je dient je dan te verdedigen. 
Bedreiging met een wapen is 'aanvaardbaar' als in 
geval van een beroving het slachtoffer niet onmid-
dellijk zijn geld afgeeft. Of als bepaalde mensen, die 
voor je werken (bij de handel in drugs bijvoorbeeld), 
zich niet aan de afspraken houden. In zulke gevallen 
'moet je wel'. Verkrachting wordt, zoals gezegd, 
vrijwel universeel afgewezen. Toch was er nog een 
jongen, die meende dat het anders lag bij je eigen 
vriendin. Als die geen zin heeft in een vrijpartij, dan 
zal ze maar zin moeten maken. 

Bij geweldsdelicten tegen zaken vallen soortgelijke 
verklaringen te horen als bij de vermogensdelicten. 
Zo is vernieling van kleine, relatief weinig kostbare 
zaken minder erg dan van grote, dure objecten. Ook 
is wel gezegd dat het minder erg is als jongere 
kinderen dat doen; dat hoort bij de leeftijd en gaat op 
den duur wel weer over. Ten aanzien van brand-
stichting maakt met name de omvang van de veroor-
zaakte brand verschil en of er risico's voor personen 
aan verbonden zijn. Zeker het laatste maakt het 
uiteraard erger. 

Ook bij de overige delicten speelt de waarde van jets 
een belangrijke rol. Heling is niet erg als het gaat om 
voorwerpen van relatief geringe omvang. lets soort-
gelijks is het geval bij verboden wapenbezit: messen 
zijn geen probleem, maar als het gaat om in potentie 
schadelijker wapens en/of wapens die minder 
makkelijk verkrijgbaar zijn, dan zijn de jongeren 
minder tolerant. Ook wordt onderscheid gemaakt 
naar het in bezit hebben van wapens en het gebruik 
ervan. Het op zak dragen van wapens is geen 
probleem, zeker als je er geen gebruik van maakt. Bij 
handel in drugs wordt wel onderscheid gemaakt naar 
hard drugs en soft drugs, waarbij de eerste groep 
minder acceptabel wordt gevonden. Verder wordt 
onderscheid gemaakt naar handel voor eigen gebruik 
en handel die verder gaat. In handel voor eigen 
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gebruik wordt niet zo'n probleem gezien. En tenslotte 
moet natuurlijk niet verkocht worden aan jongere 
kinderen. 

Ter afsluiting 

Jongeren oordelen verschillend over delicten. Hun 
oordeel hangt af van een aantal factoren. In zijn 
algemeenheid kan echter gesteld worden dat de 
doorsnee Nederlandse jeugd een weinig tolerante 
houding heeft tegenover het plegen van delicten. De 
meeste delicten worden gekwalificeerd als 'erg'; zij 
zijn niet geoorloofd, kunnen niet door de beugel. 
Slechts winkeldiefstal, vechtpartijen, vernielingen, 
heling en verboden wapenbezit kunnen bij sommige 
jongeren op enig begrip rekenen, maar het algemene 
oordeel blijft negatief. 

Delinquente jongeren, dat wit zeggen jongeren die 
een of meer keren met justitie in aanraking zijn 
geweest, oordelen eveneens overwegend negatief over 
delicten. Maar zij oordelen toch anders dan 
'doorsnee' jongeren. Verhoudingsgewijs meer 
jongeren met een justitieel verleden kwalificeren 
delicten als 'niet erg', als zaken waarmee zij geen 
problemen hebben. Dat geldt voor alle delicttypen 
met uitzondering van verkrachting en brandstichting. 
Het is echter niet zo dat deze jongeren allemaal op de 
zelfde wijze oordelen. Er zijn verschillen tussen de 
jongeren onderling en ook verschillen ten aanzien van 
bepaalde typen delicten. 

Drie factoren spelen een rot. Het oordeel over een 
bepaald delict hangt in belangrijke mate af van het 
feit of dat delict door iemand zelf is gepleegd. 
Jongeren die een delict zelf hebben gepleegd 
oordelen daarover aanzienlijk gematigder dan 
jongeren die zich daaraan niet schuldig hebben 
gemaakt. Eigen betrokkenheid is derhalve een zeer 
belangrijke factor. Maar eigen betrokkenheid is niet 
allesbepalend. Ook het type delict speelt een 
belangrijke rot. Met name delicten waarbij geweld 
tegen personen wordt gebruikt of gedreigd wordt met 
geweld worden negatiever beoordeeld dan delicten 
waarbij dat niet het geval is. Dat gebeurt niet alleen 
door jongeren die dergelijke delicten niet zelf hebben 
gepleegd, maar ook door jongeren die zich wet aan 
dergelijke geweldsdelicten schuldig hebben gemaakt. 
Ten aanzien van delicten waarbij geen geweld tegen 
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personen wordt gebruikt wordt eveneens onderscheid 
gemaakt. Het oordeel over vermogensdelicten en 
geweldsdelicten tegen zaken (vernielingen) hangt 
samen met het soort slachtoffer. Is het slachtoffer 
'onpersoonlijk' - een bedrijf of een instelling 
waarmee geen directe band bestaat, dan is het 
oordeel milder dan wanneer het slachtoffer een 
individueel persoon betreft. 

Een derde belangrijke factor bij het oordeel over 
delicten wordt gevormd door de omstandigheden, de 
situatie waarin het delict plaatsvindt. Er zijn situaties 
denkbaar, althans volgens de jongeren, waarin het 
plegen van een delict niet zo erg is. Deze omstandig-
heden vertonen veel gelijkenis met de door Messmer 
genoemde 'justifications'. Wanneer de schade gering 
is, als er geen letstel wordt toegebracht, als jij of jouw 
vriend wordt aangevallen, als anderen niet doen wat 
je zegt, als jouw belangen geschaad worden, dat zijn 
allemaal situaties die opgevat (kunnen) worden als 
verzachtende omstandigheden. In de ogen van de 
daders maken zij het plegen van een delict minder 
erg, of zelfs noodzakelijk. Overigens, ook jongeren 
die geen delicten hebben gepleegd kunnen zich zulke 
omstandigheden voorstellen waardoor een delict 
minder erg is. 

Een gematigd oordeel van een jeugdige dader over 
een bepaald delict en de door hem genoemde 
omstandigheden waaronder het plegen van een delict 
niet zo erg is, kunnen worden opgevat als een vorm 
van bagatelliseren van het eigen gedrag. De schuld 
wordt niet bij zichzelf, maar bij anderen of de 
omstandigheden gelegd. Zo bekeken is er eerst het 
gedrag en dan pas het oordeel. Maar misschien is het 
omgekeerde ook wel juist: een gematigd oordeel gaat 
vooraf aan het delictgedrag. Vanwege dat gematigde 
oordeel wordt gemakkelijker overgegaan tot het 
daadwerkelijk plegen ervan. De in deze bijdrage 
gepresenteerde gegevens geven daarover echter geen 
uitsluitsel. Hoe de relatie tussen oordeel over delicten 
en het plegen van delicten er precies uitziet en in 
welke richting die gaat (wat komt er eerst), dient 
nader te worden onderzocht. Hier ging het om niet 
meer, maar ook niet minder dan een eerste 
verkenning van deze relatie. 
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Noten 

' De Kwartaalcursus is een 
intensief dagprogramma van drie 
maanden in Amsterdam voor 
jeugdige delinquenten. De 
Kwartaalkursus wordt bij wijze 
van alternatieve sanctie toegepast 
in plaats van een (voorgenomen) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
2  Zij het vaak minder snel, minder 
frequent en soms ook wegens 
minder ernstige delicten dan 
voorheen. 

Op punt van leeftijd en geslacht 
overeenkomend met de delin-
quente groep. 
4  In de enquete is ook gevraagd 
naar zwartrijden, maar dat is hier 
buiten beschouwing gelaten. 

Twee delicttypen zijn gesplitst. 
Diefstal van vervoermiddel werd 
diefstal van fiets/brommer en 
diefstal van auto. Inbraak werd 
inbraak in woning en inbraak in 
bedrijf. 
6  Voor de doorsnee groep: diefstal 
van auto. 

Voiar de doorsnee groep: inbraak 
in woning. 
8  Winkeldiefstal wordt bijvoor-
beeld minder erg gevonden als het 
om kleine dingen (snoep, schrijf-
waren) gaat, of als niet de kleine 
middenstander maar het grootwin-
kelbedrijf het slachtoffer is. 
9  Ten aanzien van autodiefstal 
kan geen verschil worden.vastge-
steld. 
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Een kwestie van vertrouwen 

Daderonderzoek in gevangenissen 

drs. R.H.J.M. Staring en drs. J. Kroese* 

Inleiding 

Buiten moet je ze met een loep gaan zoeken. Buiten 
moet je vrienden zoeken, criminele vrienden. Je bent blij 
als je er eentje krijgt. Maar als je gepakt bent, en je 
word: in de gevangenis gezet: daar pas zijn de vrienden. 
Hier is het fees:. Het feest is niet buiten; het feest wordt 
hier opgebouwd. De goede slagen die worden gemaakt, 
en de goeie din gen die worden gepakt buiten, zijn vaak 
van jongens die elkaar bin nen Thebbenj leren kennen, 
afspraken hebben gemaakt. 	Op een gegeven 
moment kom je precies uit waar je moet wezen, heb je 
de juiste jongens. (fragment interview) 

In deze passage maakt een jonge overvaller 
duidelijk welke functie de gevangenis voor mensen 
met criminele aspiraties kan hebben. Evenzo kan de 
wetenschapper die onderzoek wil doen naar plegers 
van delicten hiervan profiteren. De gevangenis is niet 
alleen voor de misdadiger maar ook voor de onder-
zoeker een nuttige concentratie van daders en een 
'pool' van kennis. 

Onderzoek naar het 'weet- en waarderingsbezit' van 
daders impliceert dat de onderzoeker in contact moet 
komen met de criminelen waarin hij is geinteresseerd. 
Wanneer hij buiten de gevangenis probeert contacten 
te leggen, ziet hij zich net als onze jonge overvaller 
geplaatst voor een groot aantal problemen. De in de 
antropologie veelvuldig toegepaste methode van de 
participerende observatie stelt de onderzoeker in staat 
het vertrouwen van zijn respondenten te winnen. 

* Beide auteurs zijn verbonden aan het Sociologisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zij danken 
Lodewijk Brunt, Bart Beenen, Frank van Gernert en 
Selahattin Zorlu voor bun bruikbare kritiek op eerdere 
versies van dit artikel. 
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Deze etnografische methode heeft zijn waarde 
bewezen bij onderzoek naar deviante groepen in wat 
Polsky hun 'natuurlijke' omgeving noemt (Whyte, 
1943; Yablonsky, 1962; Polsky, 1967; Spradley, 1970; 
Inciardi, 1977; Taylor, 1984; Van Gernert, 1988) en 
bij het beschrijven van de gevangeniscultuur 
(Grapendaal, 1987; Fleisher, 1989). Hoewel geenszins 
onmogelijk, is het zeker niet eenvoudig om contacten 
te leggen in een wereld waarin buitenstaanders 
wantrouwend en soms vijandig tegemoet worden 
getreden. 

De onderzoeker die zich bezig houdt met daderon-
-derzoek in de - gevangenis wordt eveneens met 
argwaan geconfronteerd. Om deze reden lijkt een 
etnografische onderzoeksmethode ook binnen de 
gevangenis geboden. Deze methode kan het 
wantrouwen deels overwinnen maar brengt ook een 
aantal moeilijkheden met zich mee, problemen die 
deels inherent zijn aan deze werkwijze en deels voort-
vloeien uit de specifieke setting waarin de onder-
zoeker zich begeeft. 

Een etnografisch onderzoek naar de leef- en 
denkwereld van criminelen, uitgevoerd in de gevan-
genis, lijkt daarnaast een contradictio in terminis. 
Indien men in de gevangenis onderzoek wil doen naar 
daders en hun activiteiten buiten deze omgeving, kan 
men zich afvragen wat dan nog de bruikbaarheid is 
van een etnografische onderzoeksmethode. 

Daderonderzoek 

In november 1985 werd in Duitsland een 
symposium georganiseerd onder de naam Natzung 
der Sicht des niters far die Verbrechensbekampfung. • 
In zijn openingsreferaat sprak Hans Heiner Kane 
(1986) zijn verbazing uit over het feit dat men niet 
eerder op het idee kwam om de kennis van plegers 
van delicten in criminologische studies te betrekken. 
Studies waarin de kennis van daders op enigerlei 
wijze aan de orde komt, zijn zeldzaam en lijden 
vrijwel alle aan een lage representativiteit. Volgens 
Kiihne is dit het gevolg van een te kleine onderzoeks-
groep, of te wijten aan het ontbreken van controle-
technieken. 

Kiihne verwacht veel van de nauwgezette onder- 
vraging van daders. Zo ziet hij een grondiger crimino- 
logische theorievorming in het verschiet, als dit type 
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onderzoek ter hand wordt genomen. Kennisneming 
van de beslissingsvariabelen bij de daders voor en 
tijdens de uitvoering van een delict kan ons inzicht in 
de gronden voor crimineel gedrag van mensen 
vergroten. Daarnaast kan deze kennis leiden tot meer 
doeltreffende preventie en repressie, doordat de door 
delinquenten gemaakte keuzes in verschillende 
situaties beter bekend worden. 

Daarentegen zijn aan dit type onderzoek ook 
nadelen verbonden. Mime noemt een drietal 
moeilijkheden die optreden wanneer men probeert 
het perspectief van de daders in de beschouwing te 
betrekken: 
- de eisen die gesteld worden aan de interviewer; 
- de vermoedelijke onmacht van de meeste daders om 
met een zekere verbale kundigheid en voldoende 
afstand over zichzelf te vertellen; 
- het subjectieve karakter van de op deze wijze 
verkregen data. 

Ons inziens is het eerste hierboven vermelde 
bezwaar te ondervangen door de interviews met de 
daders te late,n uitvoeren door iemand die ervaring 
heeft met kwalitatief onderzoek. Met betrekking tot 
het tweede bezwaar, de geringe afstand die de dader 
heeft tot zichzelf en zijn daad, kan worden opgemerkt 
dat het niet aan de dader is om voldoende afstand te 
nemen en voldoende te abstraheren, maar dat dit de 
taak van de onderzoeker is. De laatste door Kijhne 
gesignaleerde moeilijkheid bij dergelijk onderzoek 
wordt door hem, terecht, gezien als de belangrijkste: 
'Der herkommliche ICriminelle ist zumeist bereit, 
zumindest dem Wissenschaftler gegentiber, von dem 
er keine polizeiliche Verwendung seiner Aussagen zu 
semen Lasten beftirchten muss, genauere Auskiinfte 
zu geben, was freilich Kontrolltechniken bzgl. der 
subjectiven Richtigkeit seiner Auskiinfte keinesfalls 
fiberfltissig macht.' (Kiihne, 1986, pp. 11-12) 

Kiihne signaleert hier twee belangwekkende zaken. 
De gemiddelde dader laat tegen de onderzoeker meer 
los dan tegen de ambtenaren van politie en Justitie, 
die zijn verklaringen immers tegen hem kunnen 
gebruiken. Maar men mag niet volstaan met het 
optekenen van de uitspraken van daders; er moeten 
controletechnieken worden gebruikt om de betrouw-
baarheid van de op deze wijze verzamelde data te 
toetsen. 

De noodzaak om daders te interviewen indien men 
meer inzicht wit krijgen in bijvoorbeeld hun 
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motieven, wordt ook gesignaleerd door Newman: 
'Many factors of sociological significance, such as 
self conception, levels of aspirations, attitudes and 
motives of offenders, can be measured only by 
carefully structured interviewing.' (Newman, 1958, p. 
127) Hij propageert gestructureerde interviews en 
gaat uit van de (Amerikaanse) situatie waarin gedeti-
neerden gesommeerd worden om aan interviews mee 
te werken. Niet alleen is het afdwingen van 
medewerking van gedetineerden in Nederland 
onmogelijk, tevens lijkt ons een andere, meer 
etnografische onderzoeksmethode beter, indien men 
betrouwbare en valide onderzoeksresultaten nastreeft. 

Etnografie, het proces van optekenen en interpre-
teren van de levenswijze van andere mensen, behelst 
dat men zo volledig mogelijk deelneemt aan het 
dagelijks leven van een 'community', wijk, of groep. 
'Het perspectief van de participerende waarneming 
brengt (...) de onderzoeker in langdurig, intensief en 
gevarieerd contact met andere mensen en hun opvat-
tingen.' (Blok, 1977, pp. 15-16) Polsky (1969) en 
Spradley (1977) pleiten voor dit perspectief als het er 
om gaat misdadigers te bestuderen. Om fenomenen 
als criminaliteit te kunnen begrijpen, moet begonnen 
worden met het beschrijven van de betekenis die de 
daders daaraan geven. (Spradley 1977, p. 14) 

Polsky (1971, pp. 120-122) maakt zich sterk voor 
onderzoek naar criminelen in hun eigen natuurlijke 
omgeving. Het bestuderen van gedetineerde crimi-
nelen staat voor hem gelijk aan het bestuderen van 
dieren in kooien en kan niet leiden tot resultaten van 
betekenis. Dit idee bleef niet onweersproken. Agar 
vergeleek de resultaten die hij verkreeg door te praten 
met verslaafden in een afkickcentrum met die welke 
hij kreeg door verslaafden op straat te interviewen. 
Deze vergelij king bleek geen noemenswaardige 
verschillen op te leveren; beide studies gaven een 
adequaat en grotendeels eenduidig beeld van de 
heroIneverslaafde en zijn straatleven. Shover (1972) 
bestudeerde inbrekers en vond evenmin verschillen 
tussen de resultaten van zijn interviews binnen en 
buiten de gevangenis. Akerstrom (1985) oppert dat de 
vertekening die de gevangenissetting met zich mee 
kan brengen, kleiner zal zijn bij thema's als 
levenswijze, werk, enzovoort, dan bij onderwerpen als 
opvattingen over straf en detentie. 

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat ook 
etnografisch onderzoek uitgevoerd in een voor daders 
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'onnatuurlijke' omgeving, waardevolle resultaten kan 
opleveren. Dit betekent uiteraard niet dat aanvullend 
etnografisch onderzoek in een natuurlijke setting 
overbodig zou zijn. Agar (1977, p. 149) constateert dat 
het romantische beeld van het straatleven zoals 
geschetst door zijn informanten in het afkickcentrum, 
gecorrigeerd werd door de herolneverslaafden op 
straat te observeren. 

Indien participerende observatie in een natuurlijke 
omgeving tot de mogelijkheden behoort, verdient dit 
dan ook de voorkeur. De gelegenheid de onderzoeks-
groep te observeren kan een belangrijke aanvulling 
zijn op het door gesprekken verkregen materiaal. 
Participerend observeren is bij veel criminele groepen 
echter niet goed mogelijk, of op zijn minst aan 
juridische en ethische grenzen gebonden. Aanwezig 
zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van een 
gewapende overval is voor de onderzoeker 
onmogelijk. Bovendien moet worden opgemerkt dat 
etnografische beschrijvingen van criminelen en hun 
levenswijzen in een natuurlijke omgeving meestal ook 
gebaseerd zijn op (in)formele gesprekken met respon-
denten en niet op observaties van bijgewoonde 
criminele activiteiten (cf. Weppner 1977, p. 36). 

Voor het verkrijgen van waardevolle gegevens is de 
al dan niet natuurlijke omgeving waarin het 
etnografisch onderzoek wordt uitgevoerd, minder van 
belang dan Polsky suggereert. Van grotere betekenis 
zijn de relaties die de onderzoeker aangaat met zijn 
respondenten. 'Traditional ethnographic biases have 
led us to stress natural context as a key feature of our 
approach. In fact, the key feature is not the research 
setting, but the type of relationship that is established 
between social scientist and informant.' (Agar, 1977, 
p. 145). 

Een kenmerk van etnografisch veldwerk is volgens 
Agar (1977, pp. 145-147) de symmetrische relatie die 
ontstaat tussen de onderzoeker en de respondenten. 
Deze mm of meer gelijkwaardige relatie geeft de 
respondent ruimte om aan te geven wat voor hem 
betekenisvol is. Om een dergelijke relatie tussen de 
onderzoeker en de respondent tot stand te brengen, 
moeten beiden veelvuldig en intensief met elkaar in 
contact komen. Een gesloten omgeving als de gevan-
genis biedt de mogelijkheid vele contacten aan te 
gaan en deie uit te bouwen tot relaties waarin 
vertrouwen op de voorgrond staat. 
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Tabel 1: Respondenten, overvallers en gedetineerden per gevangenis 

Gevangenis 	Respondenten 	Overvallers 	Gedetineerden 

Zutphen 	 10 	 40 	 88 
de Marwei 	 11 	 49 	 240 
Esserheem 	 7 	 28 	 140 
Bankenbosch 	12 	 25 	 240 
Norgerhaven 	4 	 17 	 138 

Totaal 	 44 	 159 	 846 

Veldwerk 

Het veldwerk in gevangenissen maakte deel uit van 
een onderzoek naar motieven en keuzes van 
overvallers' en werd uitgevoerd in vijf inrichtingen 
voor langgestraften. Gedurende de veertien maanden 
die dit veldwerk in beslag nam, voerden wij 
gesprekken met 44 overvallers. In tabel 1 is een 
overzicht opgenomen van de totale populatie van 
gedetineerden van waaruit de respondenten werden 
gerecruteerd. 2  

Om de resultaten van de gesprekken met de gedeti-
neerde overvallers te kunnen controleren, werd aller-
eerst gelet op de interne consistentie van hetgeen de 
respondent vertelde. Daarnaast werd van alle respon-
denten het uittreksel uit het justitiele documentatiere-
gister opgevraagd, teneinde uitspraken van de 
overvallers over hun criminele carriere te vergelijken 
met wat hierover bekend is bij Justitie. De Centrale 
Recherche Informatiedienst analyseerde de 
processen-verbaal die betrekking hadden op de 
overvallen ten gevolge waarvan onze respondenten 
gedetineerd waren. Ter aanvulling werden tevens 
gesprekken gevoerd met rechercheurs die uit hoofde 
van hun functie veel met overvallers van doen 
hebben. 

In dit veldwerk is een aantal fasen te onder-
scheiden: introductie, contacten leggen, 'scoren' en 
interviewen. Deze fasen zijn weliswaar analytisch te 
onderscheiden maar in de praktijk !open ze in elkaar 
over. Zo duurt de fase waarin de contacten worden 
gelegd vaak tot aan het einde van de veldwerkperiode 
in de desbetreffende gevangenis. 
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Introductie 

De onderzoeker die zich in de gevangenis begeeft, 
krijgt daar onvermijdelijk te maken met verschillende 
groeperingen met tegengestelde belangen. Ook indien 
zijn interesse uitgaat naar de daar gedetineerde 
mensen, zal hij in zijn pogingen betekenisvolle 
contacten te leggen, stuiten op bureaucratische 
barrieres. 

Om te beginnen moet de onderzoeker natuurlijk 
binnen kunnen komen. Daartoe heeft hij toestemming 
van het Ministerie van Justitie nodig, dat de in het 
onderzoeksplan.beschreven werkwijze op ethische 
aspecten beoordeelt. Om het onderzoek in een 
inrichting uit te kunnen voeren, zal de onderzoeker 
de directie van de relevantie van het project moeten 
overtuigen. 3  Dit bleek geenszins de grootste hindernis 
te zijn; de meeste directeuren gaven at snel 
toestemming. 

Men zal echter ook de overige stafleden moeten 
overtuigen van de relevantie van het onderzoek. De 
persoon die de functie van 'hoofd bejegening' vervult, 
zal eisen dat de privacy en andere belangen van de 
gedetineerden niet worden geschaad door de onder-
zoeker. Bewaarders en werkmeesters hebben een 
aanvankelijke scepsis die gevoed wordt door de angst 
dat de aanwezigheid van de onderzoeker de normale 
gang van zaken zal verstoren. Gezien hun beheers-
functie hechten ze er groot belang aan dat de aan de 
basis van het gevangenisregime staande routine en 
regelmaat gehandhaafd blijven (cf. Letkemann, 1973, 
p. 168). De onderzoeker zal zijn bedoelingen met het 
onderzoek en de gebruikte werkwijze moeten 
toelichten en afspraken moeten maken omtrent de 
wijze waarop hij zich in de inrichting wil en kan 
gedragen. Het verdient daarom de voorkeur dat de 
onderzoeker, voor hij zich daadwerkelijk in de 
inrichting begeeft, de vergaderingen van de diverse 
personeelsgeledingen bezoekt. 

Allereerst echter dienen alle gedetineerden en alle 
personeelsleden in de inrichting op de hoogte te 
worden gebracht. We maakten daartoe folders voor 
beide groeperingen, met, naast onze foto's, een tekst 
waarin zo goed mogelijk werd duidelijk gemaakt wie 
we waren en wat we daar kwamen doen. Het is van 
groot belang dat alle gedetineerden tegelijkertijd zo'n 
folder krijgen. Geruchten ontstaan dan wanneer er 
een gebrek aan informatie is. (Shibutani, 1966) In een 
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gevangenis steken geruchten zeer snel de kop op, 
geruchten die vrijwel altijd schadelijk zijn voor de 
positie van de onderzoeker. Wanneer men er zorg 
voor draagt dat alle gedetineerden tegelijkertijd 
ingelicht worden, neemt men de voedingsbodem voor 
geruchten grotendeels weg. Dit betekent niet dat 
schadelijke geruchten in latere stadia niet alsnog de 
kop kunnen opsteken. 

Deze week een crisis gehad. Het werd ons steeds 
duidelijker dat er een gerucht de ronde deed dat we van 
de rijksrecherche zouden zijn. Een week geleden stond 
in de krant dat Just itie, als reactie op het recente 
schandaal over corrupte bewaarders, een onderzoek zou 
laten uitvoeren door twee (undercover?) rechercheurs 
van de rijksrecherche in een aantal inrichtingen voor 
langgestrafien. Geen wonder dat sommige gedeti-
neerden dit koppelden aan onze aanwezigheid in de 
bajes. Het gerucht werd steeds sterker, getuige de 
manier waarop 'gekke Fred' ons op een morgen 
begroette: 'zo, dus jullie zijn van de politie?' (Fragment. 
dagboek onderzoeker) 

Een dergelijk gerucht is lastig te bestrijden. We 
besloten niet te reageren op de door groepjes gedeti-
neerden van een afstand geuite aantijgingen. Wanneer 
we rechtstreeks hierover werden aangesproken, 
probeerden we het idee te ontkrachten door het te 
ridiculiseren. 

Julian, een van de opinion leaders onder de gedeti-
neerden, gaf ons een compliment over de wijze waarop 
we met het gerucht dat we van de ryksrecherche zouden 
zijn, zijn omgesprongen. Hy had geamuseerd toegezien 
hoe we dat aanpakten. 'Als jullie nerveus waren 
geworden, dan waren jullie voor de gedetineerden politie 
gebleven, of je het nu bent of niet'. Onze schijnbaar 
ontspannen houding en ons meewarig glimlachen bleken 
de goede aanpak te zijn. (Fragment dagboek onder-
zoeker) 

De onderzoeker zal steeds op het ontstaan van 
geruchten bedacht moeten zijn en de stemming 
moeten blijven peilen. 

Tijdens de vergaderingen van de verschillende 
geledingen van het personeel dient een aantal zaken 
duidelijk gemaakt te worden. We merkten dat het 
belangrijk was van te voren melden dat onze 
aandacht in eerste en laatste instantie uitging naar de 
gedetineerden. De relatie tussen gedetineerden en 
bewarend personeel kan meer of minder 'hard' zijn 
(zie ook Grapendaal, 1987, pp. 46-47, 50-51, 55-56), 
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maar altijd blijven het groeperingen met tegengestelde 
belangen. We kozen daarom bewust voor een 
opstelling waarbij we bewaarders zo veel mogelijk 
negeerden. Deze keuze, en de gronden daarvoor, 
moeten vooraf duidelijk gemaakt worden aan het 
personeel, om misverstanden en ergernis te 
voorkomen. Daarnaast bleek ons dat sommige 
bewaarders het idee huldigden dat we stiekem een 
onderzoek deden naar het functioneren van de 
inrichting. Ook deze notie moet met klem weerlegd 
worden. Voorts vroegen we het personeel om de 
gedetineerden die hen vragen stelden over het 
onderzoek, naar ons door te verwijzen. 

Nadat alle gedetineerden het introductie-foldertje 
hadden gekregen, maakten we afspraken met de 
gedetineerden-commissie (gedeco). Hierin hebben 
vaak de sociaal sterkere gedetineerden van de 
verschillende afdelingen zitting. Ze vervullen veelal 
een rot als 'opinion leader' op hun afdeling. Tijdens 
de gedeco-vergadering vertelden we over inhoudelijke 
en methodische aspecten van het onderzoek. De 
onderzoeker doet er goed aan vooraf alle mogelijke 
vragen te voorzien en antwoorden paraat te hebben. 
Vooral vragen over de opdrachtgever, het doel van 
het onderzoek en de eventuele negatieve conse-
quenties voor de gedetineerden kan hij dan tegemoet 
zien. Belangrijk is dat hij zeltbewust en zonder lang 
nadenken antwoorden produceert. In veel gevallen is 
het feit dat hij een antwoord heeft belangrijker dan de 
precieze inhoud daarvan. De gedeco-leden konden in 
de tijd die verstreek tussen de vergadering en het 
moment waarop we naar de afdeling kwamen om 
dingen toe te lichten, vragen van medegedetineerden 
op hun afdeling over het onderzoek al deels beant-
woorden. Tijdens de eerste gedeco-vergadering, in de 
jeugdgevangenis in Zutphen, werden we geconfron-
teerd met een kwestie die gedurende de hele 
veldwerkperiode problematisch zou blijven. Wetend 
dat 'Justitie' voor de meeste gedetineerden een 
scheldwoord is, besloten we dat woord zo weinig ' 
mogelijk te gebruiken. Slechts wanneer gedetineerden 
daar rechtstreeks naar vroegen, gaven we aan dat het 
WODC, de naam die op onze introductie folders 
stond, het onderzoeksbureau van het Ministerie van 
Justitie is. 

Zo snel mogelijk na de gedeco-vergadering 
maakten wij met de kamerwachten van iedere 
afdeling afspraken over een introductie praatje op de 
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afdeling. Iedere gevangenis heeft plekken die gelden 
als gedetineerden-domein, plaatsen waar het 
personeel weinig komt en waar de gedetineerden even 
onder elkaar kunnen zijn. Veelal zijn dat de 
'huiskamers' van de afdelingen. Het inschakelen van 
de kamerwacht voorkomt dat de onderzoeker zich, tot 
verbazing en soms irritatie van de gedetineerden, 
onaangekondigd indringt in wat zij zien als him plek. 
De kamerwachten zijn, gezien de positie die ze 
hebben, geneigd de onderzoeker ter wille te zijn en 
zich min of meer als gastheer te gedragen. 

De introductie praatjes per afdeling verlopen niet 
altijd even voorspoedig. De onderzoeker moet 
opgewassen zijn tegen desinteresse en spot en moet 
concurreren met de televisie en het biljart. Lang niet 
altijd kregen we de aandacht van alle daar aanwezige 
gedetineerden, maar meestal lukte het een aantal 
ganteresseerden om ons heen te verzamelen. Ook at 
leken deze introductiepraatjes in eerste instantie vaak 
weinig succesvol, feit is dat het door de gedeti-
neerden veelal als 'moedig' werd ervaren dat we ons 
blootstelden aan deze voor de onderzoeker aanvan-
kelijk bedreigende situatie. Belangrijker was dat we 
daarna getolereerd werden in de huiskamers en dat 
vanaf dat moment alle ruimtes van de inrichting voor 
ons openstonden voor het leggen en uitbouwen van 
contacten met gedetineerden. 

Contacten leggen 

Deze fase van het veldwerk wordt gekenmerkt door 
het veelvuldig aanwezig zijn in de gevangenis, waarbij 
zoveel mogelijk contacten met verschillende gedeti-
neerden moeten worden aangegaan. Van belang is dat 
de onderzoeker wordt waargenomen door de gedeti-
neerden en hun nieuwsgierigheid wekt. Zij mogen 
zich echter door de werkwijze en de aanwezigheid 
van de onderzoeker niet bedreigd voelen. Tenslotte is 
het uitermate belangrijk dat de onderzoeker zichzelf 
blijft en niet probeert te reageren of te handelen als 
ware hij een gedetineerde. Deze te ver doorgevoerde 
vorm van 'going native' (in taalgebruik, uiterlijk en 
gedrag) resulteert eerder in bevreemding dan accep-
tatie (zie ook Whyte, 1981, p. 304; Hannerz, 1969, pp. 
206-207; Polsky, 1971, pp. 122-123). 

Het is niet noodzakelijk of zelfs maar verstandig in 
deze periode ongevraagd het onderzoek en de bedoe-
lingen daarvan uit te leggen; dit kan later, als er 

Daderonderzoek in gevangenissen 	 121 



eenmaal wat contacten met gedetineerden zijn. Komt 
het initiatief echter van de zijde van de gedetineerde 
dan is het van belang hierop in te gaan. In deze fase 
gaat het er vooral om dat de gedetineerden in de 
gelegenheid gesteld worden de onderzoeker te peilen, 
af te tasten en eventueel te testen en dat de onder-
zoeker gelegenheid heeft eerste contacten met gedeti-
neerden aan te gaan. 

Voor de onderzoeker wordt de periode na de eerste 
introductie gekenmerkt door een zekere ongelijkwaar-
digheid ten opzichte van de gedetineerden. Deze 
ongelijkwaardigheid uit zich op drie verschillende 
manieren: de onbekendheid van de onderzoeker met 
de structuur van de gevangenis, de relatieve 
onbekendheid van de onderzoeker met het leven en 
de regels in de inrichting en tenslotte de 
onbekendheid van de onderzoeker met de gevange-
nispopulatie. 

Het eerste punt van ongelijkheid, de onbekendheid 
van de onderzoeker met de ruimtelijke structuur van 
de gevangenis, moet zo snel mogelijk ondervangen 
worden. Niet alleen omdat de onderzoeker zijn weg 
moet kunnen vinden, maar vooral omdat deze 
structuur een rot speelt in de wijze waarop het 
veldwerk verloopt. In elke gevangenis zijn plekken 
die bezocht worden door grote aantallen gedeti-
neerden: de bibliotheek, de sport- en fitnessruimtes, 
de binnenplaats, personeelsvertrekken, huiskamers en 
ontspanningsruimtes. Sommige plekken behoren toe 
aan het personeel, andere ruimtes zijn meer het 
domein van gedetineerden. Het is voor de onder-
zoeker belangrijk zo snel mogelijk de verschillende 
ontmoetingsplekken te lokaliseren en hierbij te 
bepalen wat de status van deze ruimtes voor de 
gedetineerden is. Aangezien de onderzoeker zich 
allereerst een positie dient te verwerven tussen de 
gedetineerden, zijn de plekken welke liggen op 
neutraal terrein het meest geschikt om de eerste 
contacten met de gedetineerden aan te gaan. Plaatsen 
die door gedetineerden als hun territorium worden 
gezien, zijn hiervoor in eerste instantie onbruikbaar. 
De plekken waar het personeel zich gewoonlijk 
ophoudt, zijn en blijven onbruikbaar om serieuze 
contacten met gedetineerden aan te gaan. 

Niet elke gevangenis heeft dezelfde opbouw. Zo 
heeft de Marwei in Leeuwarden niet ten gemeen-
schappelijke binnenplaats waar gedetineerden elkaar 
kunnen treffen. Deze inrichting, die opgebouwd is uit 
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een aantal onafhankelijke vleugels die op hun beurt 
weer onderverdeeld zijn in ringen, heeft op elke ring 
een bar waar allerlei niet-alcoholische drankjes en 
etenswaren door gedetineerden kunnen worden 
gekocht. Deze ruimtes zijn bij uitstek geschikt om het 
contact met de gedetineerden te zoeken. Het is wet 
zaak in het oog te houden welke gedetineerden waar 
komen. Vaak zijn bepaalde plekken voorbehouden 
aan bepaalde groepen gedetineerden. Zo was de bar 
op een van de ringen in de Marwei voor iedereen 
toegankelijk, maar in de praktijk bleek dat slechts een 
select groepje van blanken en Surinamers zich hier 
ophield. Een groep Zuidamerikanen bezocht de bar 
enkel voor het kopen van consumpties en vertrok 
daarna om zich op de ring te amuseren. 

In elke gevangenis bestaat een min of meer strikte 
scheiding tussen personeel en gedetineerden (zie ook 
Grapendaal, 1987). Beide partijen zullen proberen de 
onderzoeker in een van de twee groepen te plaatsen. 
Voor de onderzoeker is het echter van 'belang tot geen 
van beide kampen te worden gerekend, wel in het 
minst tot dat van het personeel. Voor gedetineerden 
en personeel moet zo snel mogelijk duidelijk zijn dat 
de onderzoeker een aparte status heeft. Dit zal tot 
uitdrukking moeten komen in de wijze waarop hij 
zich opstelt en gedraagt ten opzichte van beide 
groeperingen. 

Bewarend personeel wordt door de gedetineerden 
over het algemeen gezien als de tegenpartij. Een van 
onze respondenten benoemde het vrijwillig veelvuldig 
in contact treden van gedetineerden met de 
bewaarders als 'heulen met de Duitsers'. De onder-
zoeker zal daarom het contact met het personeel, met 
name het bewarend personeel, tot een minimum 
moeten beperken. Hij doet er goed aan de onvermij-
delijke contacten met personeelsleden controleerbaar 
te maken voor gedetineerden. In concreto betekent 
dit dat conversaties met bewaarders zoveel mogelijk 
plaatsvinden op gehoorsafstand van gedetineerden. 

De drie eerder gesignaleerde aspecten van 
ongelijkheid zullen voor een groot deel gelijktij dig 
overwonnen kunnen worden door eenvoudigweg veel 
in de inrichting aanwezig te zijn. In het begin van 
deze fase, wanneer de onderzoeker de structuur van 
de gevangenis probeert te doorgronden, zullen de 
eerste contacten met gedetineerden plaatsvinden en 
wordt hij automatisch geconfronteerd met het gevan-
genisregime. 
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Het initiatief tot contact kan genomen worden door 
de onderzoeker of de gedetineerde. De eerste 
contacten zijn van belang, omdat ze een ingang 
vormen tot de rest van de gedetineerdenpopulatie. Er 
leeft, zeker in eerste instantie, een grote nieuwsgie-
righeid onder gedetineerden naar de persoon van de 
onderzoeker en naar de reden van zijn aanwezigheid. 
Allerlei vragen over het waarom, het nut en de 
validiteit van het onderzoek worden juist in deze fase 
'en masse' gesteld. Deze vragen varieren van 'aren't 
you a little bit young to write a book about robbers?' 
en 'willen jullie zelf soms de perfecte overval zetten?' 
tot 'hoe hebben jullie toestemming gekregen om 
hierbinnen onderzoek te doen, niemand komt hierin'. 
De teneur van deze vragen varieert van vriendelijk 
bedoeld, belangstellend tot aanvallend. 

Rond vier uur kwam de beroemde gedetineerde Julian 
naar buiten met een boek in zijn hand. He ging zitten 
op het terrasje by het zwembad en keek voortdurend 
men richting op. Na korte tijd stond hij op en ik wist 
dat by naar me toe zou komen. 	'Ben jij niet Hit van 
die onderzoekers?' 'Ja dat klopt."Waarom hebben Julie 
er niet bijgezet dat het WODC van Justitie is? Dat vind 
ik onethisch.' Terwijl hij dat zei begon by zich zichtbaar 
kwaad te maken en wilde hij boos doorlopen. lk eiste 
een kans om dingen uit te leggen. Hij kwam naast me 
op het bankje zitten en luisterde nauwgezet naar mijn 
verhaal. (Fragment dagboek onderzoeker) 

Het is zaak voortdurend op vragen en opmerkingen 
van gedetineerden in te gaan. Het is aan de onder-
zoeker om te beoordelen welke vragen een bedreiging 
kunnen vormen voor het welslagen van het 
onderzoek. Naast een inhoudelijke interesse in het 
onderzoek van de zijde van de gedetineerden is het 
stellen van vragen voor sommigen onder hen tevens 
een manier de nieuwkomer (on)bewust te testen op 
zijn geloofwaardigheid. Daarnaast zijn er nog andere 
manieren waarop de onderzoeker gedurende zijn 
verblijf in de gevangenis getest wordt. We zullen hier 
later nog op terug komen. 

Een tweede mogelijkheid is dat de onderzoeker als 
initiatiefnemer optreedt. Bijzonder geschikt zijn in dit 
verband de verschillende, voor gedetineerden georga-
niseerde activiteiten. Gedacht kan worden aan 
deelname aan arbeid, spelletjes als kaarten en 
biljarten, muziek maken en sport. Door het relatief 
ontspannen karakter van de recreatieve activiteiten 
zijn deze bij uitstek geschikt voor de onderzoeker om 
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zich te introduceren bij groepen gedetineerden. 
Het rechtstreeks aanspreken van individuen of 

groepjes gedetineerden, heeft in dit stadium van het 
veldwerk het serieuze nadeel dat de onderzoeker de 
reactie van de gedetineerde niet goed kan 
voorspellen. Ter illustratie hiervan kan het volgende 
incident dienen. 

Dinsdag ook voor de eerste keer geconfronteerd met 
een uiterst onvriendelijk persoon, zoals we dat vaker in 
Leeuwarden tegenkwamen. Hij was bezig de Tour de 
France te bekijken in de huiskamer van zijn afdeling. Ik 
vroeg aan hem of ik er even bij mocht komen zitten. 
'Wat zeg je?', 'Of ik er even by mag komen zitten'. 'Nee, 
nee, zeker niet' was zijn resolute antwoord. Ik was 
nogal verbouwereerd, deed een paar stappen terug, want 
ik wilde me ook niet onmiddellijk laten kennen. Ben 
terug gelopen en heb by het mededelingenbord staan 
kijken zonder het daadwerkelijk te lezen. (Fragment 
dagboek onderzoeker) 

Dit soort vervelende incidenten komen met name in 
de beginperiode van het veldwerk voor en zijn voor 
een groot deel te wijten aan de onbekendheid van de 
gevangenispopulatie met de onderzoeker. 

Op het moment dat de onderzoeker het gevoel heeft 
dat er 'rapportm is bereikt, kunnen die eerste 
connecties de basis vormen voor een groot aantal 
verdere contacten. Met hulp van deze personen is het 
mogelijk verder in diverse subgroepjes geIntroduceerd 
te worden. Langzamerhand leert de onderzoeker een 
groot deel van de bevolking kennen en, zeker zo 
belangrijk, zij leren de onderzoeker kennen. Het blijft 
gedurende de gehele veldwerkperiode van belang, 
indien hiernaar gevraagd wordt, het onderzoek en het 
nut hiervan zo goed mogelijk uit te leggen. Niet 
alleen aan overvallers, maar ook aan personen die 
voor andere delicten gedetineerd zijn. Het is 
meerdere malen voorgekomen dat een gedetineerde 
die in een eerder stadium allerlei vragen stelde over 
het onderzoek en er zich uitermate kritisch tegenover 
opstelde, in een latere fase juist de beste pleitbezorger 
voor het onderzoek bleek te zijn. 

...bijna altijd krijg je hulp van een van de mensen uit 
die groep die het beter begrepen heefi en dan voor je 
aanvult. 'Wat valt er nu te zeggen over een overval? 
Over een goede overval ben je binnen een minuut uitge-
kletse. 'Nee, wat hij (de onderzoeker) bedoelt is bijvoor-
beeld ook de voorbereiding, de vlucht maar ook hoe je 
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je voelt tijdens de overval.' (Fragment dagboek onder-
zoeker) 

Het grote voordeel van dit soort hulp is dat het 
onderzoek uitgelegd wordt door een gedetineerde, 
een uitleg die in veel gevallen sneller geaccepteerd 
wordt (zie ook Johnson, 1975, p. 56). 

Een ander voordeel doet zich gelden als het 
veldwerk in meerdere inrichtingen plaatsvindt. 
Gedetineerden die de onderzoeker in andere gevange-
nissen hebben leren kennen, en nadien overgeplaatst 
zijn, kunnen hem snel en op een goede manier intro-
duceren bij zijn nieuwe mede-gedetineerden. 
Illustratief is hierbij de volgende passage uit het 
dagboek: De cel rat bomvol, Hans, twee BeIgen, Jonkie 
en nog twee gedetineerden. Jonkie introduceerde my 
prachtig: 'ah Gerrit uit Zutphen, ik ken hem nog uit 
Zutphen. Daar kwam by vaak y my op cel voor inter-
views met overvallers. Ik heb hem mooi aan het lontje 
gehouden en voordat de interviews konden beginnen ben 
ik ontsnapt'. (...) H# haalde zijn zelf gefabriceerde 
waterpijp te voorschijn. De kamer stond blauw van de 
rook en de parkiet op de gordynrail was waarschijnlijk 
oak zo stoned als een garnaal. (...) Er blijken twee 
overvalIers by te zitten die my vragen over het 
onderzoek begin nen te stellen. 

Jonkie heeft ons uiteindelijk een respondent 
bezorgd. 

De gedetineerden zijn verdeeld in verschillende 
informele groepen waarbij groepsvorming vaak op 
basis van etnische loyaliteit ontstaat. ,  Dit is enerzijds 
een voordeel voor de onderzoeker; een structurele 
negatieve houding van bepaalde gedetineerden 
betekent niet dat het onderzoek in gevaar komt. 
Anderzijds is het ook nadelig, omdat er steeds 
opnieuw groepen of individuen zijn die benaderd of 
overtuigd moeten worden van het nut van het 
onderzoek. De onderzoeker, eenmaal geaccepteerd 
binnen een (sub)groepje gedetineerden, zal opnieuw 
naar buiten toe moeten treden om zijn netwerk te 
vergroten. 

'Ik dacht dat flake met overvallers wilden praten', was 
het commentaar van een Nederlander nodal ik een uur 
over wapens met een andere gedetineerde van zijn 
afdeling had gesproken. Toen ik hem vroeg of hij zich 
hierover verbaasde, antwoordde by met 'die zit hier voor 
kinderen, daar moet je niet mee praten.' (Fragment 
dagboek onderzoeker) 

Het is van groot belang, zoals al eerder werd aange- 
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geven, in deze fase van het onderzoek zoveel mogelijk 
contacten met verschillende gedetineerden aan te 
gaan. Bovenstaand incident wijst op het precaire 
karakter van dit nobele streven. Het is niet alleen 
belangrijk met zoveel mogelijk gedetineerden te 
praten, maar dit eveneens met de juiste personen te 
doen. Bovenstaande hangt ten nauwste samen met de 
plek die een individu in de hierarchie van gedeti-
neerden inneemt. Deze plaats wordt door een aantal 
factoren bepaald waarbij het delict waarvoor de 
persoon vast zit, de meest belangrijke is. Plegers van 
zedendelicten genieten geen aanzien; overvallers 
daarentegen staan relatief hoog op de 'ladder'. 

In dit stadium, maar ook in latere periodes van het 
veldwerk, zal de onderzoeker door de gedetineerden 
op allerlei manieren getest worden. De testen die 
behoren tot het initiatieproces die nieuw binnenko-
mende gedetineerden doorlopen (zie ook Grapendaal, 
1987, pp. 65-67) worden ook gebruikt om de onder-
zoeker op de proef te stellen. Zo toonde een gedeti-
neerde ons zijn getatoeeerde achterwerk, gooide men 
bij een van de onderzoekers heimelijk suiker in zijn 
tas en 'stal' men van de andere een leren jas met de 
toevoeging 'het barst hier van de criminelen, pas op 
je spullen'. Deze, en de verbale grappen als 'ik zit 
hier voor kinderkutjes', hebben niet alleen amuse-
mentswaarde voor de gedetineerden, ze zijn er ook op 
gericht om te kijken hoe de onderzoeker reageert. Als 
hij deze grappen met een korreltje suiker neemt, zal 
aan deze vorm van testen snel een eind komen. 

Een andere test is het zogenaamde 'spervuur' van 
vragen, waarbij meerdere gedetineerden om de beurt 
in een hoog tempo allerlei vragen op de onderzoeker 
afvuren, zonder dat deze de gelegenheid krijgt hier 
een echt antwoord op te formuleren. Kern van de 
zaak hierbij is dat hij zich staande weet te houden en 
zich niet laat overrompelen. Na enige tijd zullen 
enkele gedetineerden de groep verlaten, en blijven 
personen over die echt genteresseerd zijn in het 
waarom van de aanwezigheid van de onderzoeker. 

Daarnaast vormt de onderzoeker een mogelijke 
toegang tot schaarse goederen als drank en drugs. 
Zeker in de beginfase van het veldwerk zal hij 
benaderd worden met de vraag deze zaken de gevan-
genis binnen te smokkelen. Aangezien er voor de 
meeste gedetineerden talloze manieren zijn om aan 
drugs en drank te komen, moet dit verzoek meer 
gezien worden als een poging van de gedetineerde om 
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vast te stellen hoe standvastig de onderzoeker is. Het 
winnen van vertrouwen is afhankelijk van een goede 
introductie en het voorzichtig op- en uitbouwen van 
een netwerk van contacten. Agar merkt, ons inziens 
terecht, op dat het belang van een goede introductie 
ook weer niet overdreven moet worden: 'My own 
feeling is to agree with people like William Whyte 
and Rosallie Wax who conclude that people judged 
them on how they conducted themselves on a day to 
day basis rather than on official explanations they 
offered.' (1980, p. 60) 

In zijn dagelijkse interacties met gedetineerden 
krijgt de onderzoeker soms de mogelijkheid te 
bewijzen dat hij hun vertrouwen waard is. Het motto 
'actions speak louder than words' bleek zeker ook in 
de gevangenis van toepassing. 

Gisteren mijn eerste interview gehouden met Kacan. 
Het ging vrij stroef; hij was er niet altijd bij bet rokken. 
Hij was erg bezig met het feit dat hij maandag het land 
uitgezet zou worden. (...) Vanmiddag zaten we (ander-
zoekers) te eten in een overdekt terras in het centrum. 
Opeens meen ik tussen de passan ten Kacan te 
ontdekken. Even later komt hij terug en tot onze grote 
verbazing blijkt hij het inderdaad te zijn. Hy wil in 
eerste instantie naar binnen komen, maar ziet ons 
zitten. lk zwaai naar hem en hij legt een vinger op zijn 
rnond ten teken dat we nil moeten zijn. Om half vier 
ben ik naar de bajes gegaan en toen bleek dat er vier 
gedetineerden waren ontsnapt. Naast Kacan een zekere 
Chet, die in de eel naast Kacan zat. Jonkie, die zijn 
medewerking aan het onderzoek al had toegezegd, is 
helaas ook vertrokken. En verder Charlie. (...) Hans 
vroeg mU tijdens het interview dat ik de volgende dag 
met hem had of ik win dater een paar over de muur 
waren gegaan. 'Ja', zei ik, 'die hebben we gisteren in het 
centrum zien lopen'. 'Heb je niet naar de bajes gebeld?', 
vroeg hij onmiddellijk. Wee, natuurlijk niet', waarop 
Hans antwoordde met 'okee clan!' (Fragment dagboek 
onderzoeker) 

Deze zich bij toeval aandienende situaties moeten 
door de onderzoeker worden benut; ze bieden uitste-
kende mogelijkheden tot het winnen van vertrouwen 
(zie ook Inciardi, 1977, p. 69). 

Op het moment dat de onderzoeker zich voor het 
grootste deel vrijelijk in de inrichting kan begeven, 
het merendeel van de gedetineerden bekend is met de 
onderzoeker en de onderzoeker met de gevangenispo-
pulatie, komt langzamerhand het volgende stadium 
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van het veldwerk nabij. In deze nieuwe fase zal er 
door de onderzoeker op een meer actieve manier 
geprobeerd moeten worden gedetineerden te werven 
voor deelname aan het onderzoek. 

`Scoren' 

In de gevangenis kunnen respondenten op verschil-
lende manieren worden geworven. Om respondenten 
te 'scoren', moet de onderzoeker eerst weten welke 
gedetineerden tot de groep van potentiele respon-
denten behoren. Een voor de hand liggende manier 
om bier achter te komen, is deze informatie op te 
zoeken in de gevangenisadministratie. We besloten 
om alleen persoonskaarten in te zien van de gedeti-
neerden die zich bereid hadden verklaard mee te 
werken. We noteerden naam, geboortedatum en 
delict, en konden controleren of die persoon ook 
daadwerkelijk voor een overval zat. Onze keuze om 
zonder deze voorkennis te werken, houdt verband 
met het idee dat de onderzoeker beter 'blanco' met 
zijn zoeken naar contacten kan beginnen. Ms de 
onderzoeker vooraf weet welke gedetineerden tot de 
groep van potentiele respondenten behoren, bestaat 
de kans dat hij zich onbewust teveel op deze mensen 
gaat richten en andere mogelijkheden tot nuttige 
contacten laat liggen. 

Een ander nadeel zou zijn dat we, als de gedeti-
neerden bleek dat we deze kennis hadden, een `justi-
tieluchtje' zouden krijgen. Toen we in de jeugdgevan-
genis in Zutphen de introductiefoldertjes stonden uit 
te delen op de ringen, reageerde een gedetineerde die 
niet doorhad dat iedereen zo'n folder kreeg, met 'hoe 
weten jullie dat ik voor een overval zit?' Hij schrok 
en was verbolgen. Het bleek ook niet noodzakelijk 
vooraf te weten wie de overvallers waren. Meestal 
werd dat gaandeweg het veldwerk vanzelf duidelijk. 
Hierbij doet zich het hebben van een uitgebreid 
netwerk van contacten gelden. Veel gedetineerden 
wezen ons ongevraagd op potentiele respondenten. 
'Ben je al bij mijn buurman geweest? Die zit ook voor 
een overval. Ga daar maar eens mee praten', aldus 
een gedetineerde bij wie we op cel een kop koffie 
dronken. 

Het kwam regelmatig voor dat overvallers zich na 
ons introductiepraatje op de afdeling direct opgaven 
als respondent. De meeste andere potentiele respon-
denten wilden, voor ze zich als overvaller kenbaar 
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maakten, eerst de mogelijkheid hebben om ons en 
onze bedoelingen te peilen. In elke inrichting hadden 
we na enkele weken een globaal beeld van de daar 
verblijvende overvallerspopulatie. 

Wanneer we dat algemene overzicht eenmaal 
hadden, moesten we per overvaller bepalen of het 
moment was aangebroken dat we hem konden vragen 
zijn medewerking te verlenen. Dit vragen om 
medewerking moest zeker niet te vroeg gebeuren, 
omdat dan steevast een afinfijzing volgde. Een gedeti-
neerde die eenmaal 'nee' had gezegd, was daarna in 
de meeste gevallen niet meer van zijn besluit af te 
brengen. Door deze overwegingen waren we ook wel 
eens aan de late kant met het vragen of iemand mee 
wilde werken, getuige de uitspraak 'he, he, ik dacht 
dat jullie me nooit zouden vragen'. 

Een gedetineerde heeft meerdere redenen om zijn 
medewerking te ontzeggen. an van de codes die 
criminelen hanteren, is dat je 'niet praat'. Zelfs 
binnen het criminele circuit spreekt men slechts met 
weinigen over de eigen criminele activiteiten. Het was 
onze opgave om bij zoveel mogelijk potentiele 
respondenten voldoende vertrouwen te winnen om de 
zwijgnorm te doorbreken. De sociale controle is groot 
in gevangenissen. We zorgden er dan ook voor dat we 
alleen waren met een potentiele respondent op het 
moment dat we zijn medewerking vroegen. 

Voorts omkleedde menigeen zijn weigering met de 
reden dat hij 'niet wilde meehelpen met het verpesten 
van de eigen markt'. De angst bestond dat de infor-
matie zou worden gebruikt door politie en justitie, 
met als mogelijke consequenties een verhevigde 
repressie en een betere beveiliging van de t objecten. 
Wanneer men hoorde welke onderwerpen tijdens de 
interviews zoal ter sprake zouden komen, was dat 
vaak een reden om terughoudend te zijn. Medewer-
king werd ook geweigerd door overvallers die bij de 
rechtszitting, al dan niet terecht, volhielden 
onschuldig te zijn. Naar de mening van Weer andere 
gedetineerden had het onderzoek geen enkel nut voor 
de gedetineerden. 

Daarnaast speelden meer persoonlijk getinte 
motieven om te weigeren een rol. Voor sommige 
overvallers zou het opnieuw en uitgebreid oprakelen 
van de gebeurtenissen een onwelkome emotionele 
belasting betekenen. Vooral gedetineerden die zich 
hadden voorgenomen een 'straight' leven te gaan 
leiden na afloop van de detentie, gaven dit op als 
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reden om niet mee te werken. Weer anderen toonden 
slechts desinteresse, of hebben we in de contact-fase 
niet persoonlijk bereikt. 

In alle inrichtingen vonden we uiteindelijk 
ongeveer een kwart van de overvallers bereid om mee 
te werken. Een van de redenen om wel mee te doen 
hield verband met het feit dat we in elke gevangenis 
toestemming kregen om de interviews te houden 
onder arbeidstijd. Omdat we het, in samenspraak met 
de respondenten, zo ritselden dat ze voor elk 
interview een halve werkdag 'vrij' hadden, konden ze 
een aantal keren op de afdeling blijven, terwijl hun 
lotgenoten moesten werken. Voor het overige hadden 
we ze weinig te bieden, zij het dat sommigen onze 
interesse en aandacht erg aantrekkelijk vonden (zie 
ook Johnson, 1975, pp. 86-87). Menig overvaller 
wilde juist graag praten over zichzelf, z'n gedachten 
en z'n activiteiten, soms uit een gevoel van trots (zie 
ook Polsky, 1971, pp. 130-131), soms om voor zichzelf 
dingen duidelijker te krijgen. 

Het belangrijkste aspect in de overwegingen van de 
overvallers om al dan niet mee te werken was echter 
vertrouwen. Als we het vertrouwen hadden 
gewonnen, was het mogelijk twijfelende, of aanvan-
kelijk weigerende overvallers over de streep trekken. 
Het volgende incident illustreert dit. De Marwei in 
Leeuwarden werd ten tijde van onze veldwerkperiode 
gekenmerkt door een vaak grimmige en vijandige 
sfeer. Door menig gedetineerde werden we vriendelijk 
behandeld, maar het aantal gedetineerden dat ons 
met overgave testte, of geIrriteerd op onze aanwe-
zigheid reageerde, was relatief groot. Vooral een 
Colombiaanse gedetineerde maakte ons het leven 
zuur door scheldpartijen en stemmingmakerij. 

Bedreigd door de Colombiaan. Ik stond geleund over 
de ring op driehoog. Opeens stond ie naast me. Hij 
stompte me en begon aan zijn gebruikelijke retirade. 
'What the fuck are you doing here?', enz. Ik weer 
uitleggen: geen politie of justitie, onderzoek naar 
overvallers, boek. 'Fuck your book!'. Mijn verdere uitleg 
maakte geen enkele indruk; het lijkt niet eens tot hem 
door te dringen. Hy dreigde me van de ring af te 
gooien, naar beneden, als hij me nog een keer op de 
afdeling zou zien. 'You can tell the 'bewaarders', I have 
only one life, I don't care'. Daarna liep hij weg. Ik ben 
nog demonstratief een half uur gebleven, me onder-
tussen het hoofd brekend over de vraag hoe we dit nu 
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weer moesten aanpakken. (Fragment dagboek onder-
zoeker) 

Om niet het gevaar te lopen door de gedetineerden 
in het kamp van de bewaarders te worden geplaatst, 
en om de gedetineerde in kwestie geen moeilijkheden 
te bezorgen, besloten we, ook na overleg achteraf, 
deze gebeurtenis niet te melden aan het bewarend 
personeel. We namen de bedreiging serieus en dit zou 
betekenen dat een hele afdeling voor ons ontoegan-
kelijk zou worden. We besloten dit probleem voor te 
leggen aan de twee gedeco-leden van de afdeling. 
Eon van hen was Frans, een overvaller die het wel 
eens voor ons opnam, maar die niet wilde meewerken 
aan het onderzoek. We lieten op een moment dat alle 
gedetineerden op die afdeling 'achter de deur' zaten, 
de twee gedeco-leden 'uitsluiten' en legden ons 
probleem aan hen voor. Tijdens dit overleg vroeg 
Frans 'hebben jullie de bewaarders echt niks gezegd?' 
Twee dagen later gaf hij zich op als respondent. 

Deze anekdote onderstreept nog eens het belang 
van vertrouwen. Tevens moet worden vermeld dat 
Frans een uitstekend respondent bleek, wat bijna 
altijd het geval was als we een overvaller na veel 
moeite alsnog bereid vonden mee te werken. Meestal 
handelde het dan om overvallers die een hogere 
plaats in de criminele wereld innamen. We 
probeerden ook via reeds geinterviewde overvallers 
andere respondenten te werven. Dit bleek weinig 
effectief. Sommige respondenten wilden voor de 
andere gedetineerden niet weten dat ze met ons 
praatten. Dal zij voldoende vertrouwen in ons 
stelden, betekende natuurlijk niet dat alle overige 
gedetineerden dat ook deden. 

Een klein aantal respondenten verloren we al voor 
het eerste interview. In het bovenstaande werd al 
duidelijk dat het voorkwam dat iemand zei te willen 
meedoen en nog voor het eerste interview de 
inrichting ontvluchtte. Dit was bij twee respondenten 
het geval. Vaker verloren we respondenten doordat ze 
werden overgeplaatst, of niet meer terugkeerden van 
hun verlof. Voor de onderzoeker is het verlies van een 
respondent, na een langdurig en soms moeizaam 
proces van werving, een bron van frustratie. De 
motieven voor afzegging zijn talrijk. Op het moment 
dat een gedetineerde te kennen geeft mee te willen 
doen, is het daarom van belang zo snel mogelijk het 
eerste interview af te nemen. 
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Interviewen 

Wij kozen voor meerdere ongestructureerde inter-
views per respondent, waarbij de duur van de 
gesprekken varieerde van anderhalf tot drie uur. Er 
zijn minimaal twee gesprekken per respondent 
gevoerd en afhankelijk van de kennis van de 
respondent inzake het onderwerp werden daar 
meerdere interviews aan vastgeknoopt. De interviews 
werden op een samen met de respondent afgesproken 
plek en tijdstip uitgevoerd. De interviewplek moet 
aan bepaalde eisen voldoen: de respondent moet zich 
er op zijn gemak voelen en het moet een pick zijn 
waar de interviews ongestoord kunnen verlopen. 
Veelal vonden de interviews plaats op eel, soms in de 
apart-bezoekkamer of een andere leegstaande ruimte. 

De onderzoeker moet zorg dragen voor een 
ontspannen sfeer tijdens de interviews. Het initiatief 
tot het aansnijden van bepaalde onderwerpen kan 
tij dens het eerste interview het best aan de 
respondent worden gelaten. Vaak is het pas in latere 
interviews mogelijk om dieper op bepaalde zaken in 
te gaan. Ook over gevoelige onderwerpen als 
toegepast geweld, gemaakte fouten en de gepleegde 
delicten waarvoor men niet is gepakt, kon meestal pas 
in latere interviews worden gesproken. Het is noodza-
kelijk de spelregels van het interview vooraf uit te 
leggen. We vertelden de respondent dat hij te alien 
tijde kon stoppen met de interviews, niet verplicht 
was tot het geven van antwoorden en dat dit ook 
verkozen diende te worden boven het verzinnen van 
antwoorden inzake delicate onderwerpen. Bij de 
onderzoeker rust de verplichting om vertrouwelijk 
met het materiaal om te gaan en de respondent te 
garanderen dat hij door deelname aan het onderzoek 
geen persoonlijk nadeel zal ondervinden. Boven-
staande spelregels zijn in het kort neergelegd in de 
zogenaamde vrijwilligheidsverklaring welke door de 
respondent als ook de onderzoeker ingevuld en 
ondertekend dienen te worden. 6  

Wij besloten de gesprekken, uiteraard na overleg 
met de respondent, op band vast te leggen. Het 
gebruik van een recorder werd tijdens het veldwerk in 
drie gevallen door de respondent verboden. Deze 
weigeringen vallen deels te verklaren door de grote 
moeite die deze respondenten hadden met een 
formele interviewsituatie. Het maken van aanteke-
ningen in het bijzijn van deze respondenten was vaak 
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even moeilijk. Een respondent weigerde opname van 
de gesprekken omdat hij het gesproken woord in 
vergelijking met het geschreven woord 'harder' vond. 
Het ontkennen van deelname aan het onderzoek voor 
andere gedetineerden of eventuele mededaders speelt 
hier eveneens een rol. 

Bij de meeste respondenten stuitte het gebruik van 
een band-recorder op geen enkele weerstand. Wel 
kwam het voor dat gedurende de interviews de 
recorder werd stopgezet. Meestal gebeurde dit als het 
gespreksonderwerp van zeer vertrouwelijke aard was, 
of het onderwerp door de respondent niet zonder het 
gebruik van namen te verduidelijken was. Om geen 
waardevolle informatie mis te lopen, zal de onder-
zoeker vooraf op de mogelijkheid van het tijdelijk 
uitzetten van de recorder moeten wijzen. 

De formele interviewsituatie heeft voor sommige 
gedetineerden grote nadelen. Een klein aantal respon-
denten vindt dat door het hanteren van een formele 
interviewsituatie teveel de nadruk op hun deelname 
aan het onderzoek wordt gelegd. 

...hij wil alleen informeel, bijna stiekem, met me 
praten. Het is hem bijna al te veel als ik af en toe een 
woord opschrijf in mijn onooglijk kleine notitieblokje... 
lk vroeg hem wanneer het door hem beloofde, exclusieve 
gesprek nu zou plaatsvinden. 'We zitten nu toch ook te 
kletsen en je kotnt toch ook nog vaker?' was zijn 
commentaar. 1k voel niets voor een apart gesprek en zo 
hoor je toch ook wat je wilt horen?' (Fragment dagboek 
onderzoeker) 

De sociale controle is groot en een goede naam ben 
je als gedetineerde sneller kwijt dan rijk. Interviewen 
onder werktijd werd om die reden door sommigen 
geweigerd. Het enige concrete voordeel voor de 
gedetineerden, niet werken maar we! 'verdienen', 
werd door deze respondenten juist als bezwaarlijk 
ervaren. Een gedetineerde wordt zelden of nooit uit 
een arbeidsplek gehaald. Een dergelijke uitzonderlijke 
gebeurtenis zal achteraf aan andere gedetineerden 
uitgelegd moeten worden. We hebben dit later 
opgelost door de interviews onmiddellijk na aanvang 
van het werk te plannen. De respondent werd in dat 
geval niet van zijn arbeidszaal gehaald, maar verbleef 
tot aan het interview op cel. Een andere mogelijkheid 
is het houden van informele interviews op tijden 
waarbij er niet wordt gewerkt. De meeste respon-
denten, echter, hadden geen bezwaar tegen de 
formele interviewsituatie. 
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Naast de meer organisatorische moeilijkheden en 
het creeren van de juiste interviewsfeer kunnen de 
gesprekken zowel voor de respondent als de onder-
zoeker inhoudelijk zwaar zijn. Dit heeft te maken met 
het onderwerp en het veelal emotionele karakter van 
deze verhalen. 

(Onderzoeker): Vind je het niet vervelend om daar 
weer over te praten? (Respondent): Ja, dit had jou ook 
kunnen overkomen net zoals ik erin gerold ben, maar 
als je een gevestigd gezin hebt dan overkomt je zoiets 
niet (...) Ik heb ook zat gezegd denk ik, ik denk ook niet 
dat ik vannacht goed slaap, het brengt toch een hoop 
los in me. (0): Ik zou graag nog een keer met je willen 
praten maar vandaag lukt my dat niet meer, ik heb het 
gehad. (R): Ja, dat is goed, ik denk dat je dit ook niet 
verwacht had, je ziet me ook wel draaien op de stoel, ik 
heb er ook niet bepaald vrede mee. Ik ben blij dat ik het 
kwijt ben, omdat ik weet dat het misschien best wel eens 
nuttig kan zijn. Dat het gebruikt wordt in de positieve 
zin maar echt happy voel ik my er ook niet bij. Maar ik 
heb het gevoel dat ik het kwijt kan en dat het niet nega-
tief is, niemand komt erachter. (Fragment interview) 

Het is at eerder vermeld dat juist deze emotionele 
betrokkenheid van de gedetineerde bij zijn daden 
vaak een reden is om deelname aan het onderzoek te 
weigeren. Daarnaast wordt de professionele distantie 
van de onderzoeker af - en toe op de proef gesteld. 
Sommige respondenten roepen bij de onderzoeker 
een meer dan gebruikelijke sympathie op. Dit kan 
resulteren in een grote emotionele betrokkenheid bij 
het verhaal van de respondent. Wanneer de verhou-
ding tussen onderzoeker en respondent deze vorm 
aanneemt, levert dit vaak goed interviewmateriaal op, 
maar dit kan tegelijkertijd een emotionele belasting 
voor de onderzoeker betekenen. Wanneer de onder-
zoeker constateert dat de onderzoeksvragen beant-
woord zijn en de respondent zich begint te herhalen, 
wordt het tijd de interviewcyclus af te sluiten. 

Ms uiteindelijk alle interviews zijn afgesloten en , 
geen nieuwe respondenten kunnen worden gevonden, 
breekt het einde van het veldwerk in een inrichting 
aan. Aangezien de onderzoeker als gast in de gevan-
genis aanwezig is, behoort hij als gast te vertrekken. 
Hij zal afscheid moeten nemen van de gedetineerden 
die hebben meegewerkt aan het onderzoek en van 
hen die om de een of andere reden een speciale 
functie tijdens het veldwerk hebben vervuld. De 
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overige gedetineerden en het personeel hebben we 
bedankt door middel van een folder. 

Besluit 

In vergelijking met de 'natuurlijke' omgeving biedt 
de gevangenis de onderzoeker die daders wil inter-
viewen de mogelijkheid relatief eenvoudig in contact 
te komen en te blijven met grote aantallen potentiele 
respondenten. Daarentegen zijn aan deze onderzoeks-
arena ook moeilijkheden verbonden. De aanwe-
zigheid van verschillende belangengroepen dwingt de 
onderzoeker tot behoedzaam laveren. Hij zal door 
gedetineerden op verschillende manieren worden 
getest, zich van dag tot dag op de juiste wijze moeten 
presenteren en steeds bedacht moeten zijn op het 
ontstaan van geruchten. Kfihne gaf aan dat er eisen 
gesteld moeten worden aan de onderzoeker die 
plegers van delicten wil interviewen. Dit gaat des te 
meer op voor de onderzoeker die de etnografische 
onderzoeksmethode toepast in de gevangenis. De 
algemene, voor etnografisch veldwerk vereiste karak-
tereigenschappen als flexibiliteit en aanpassingsver- 
mogen zijn zeker ook in de gevangenis van belang. 

De ogenschijnlijke contradictie van etnografisch 
veldwerk in een 'onnatuurlijke' omgeving wordt 
minder paradoxaal als men bedenkt dat bij onderzoek 
naar criminelen niet zozeer de onderzoeksomgeving 
als wel de relatie tussen onderzoeker en respondent 
van belang is. Centraal in de door ons gehanteerde 
onderzoeksmethode staan het veelvuldig aanwezig 
zijn in de inrichting en het zorgvuldig opbouwen van 
een netwerk van informele contacten. Het toepassen 
van de etnografische onderzoeksmethode bij daderon-
derzoek in gevangenissen is dus niet primair gericht 
op het verzamelen van data maar staat veel meer in 
dienst van het winnen van vertrouwen: 

it vertrouwen is niet alleen noodzakelijk voor het 
werven van respondenten maar, nog belangrijker, om 
de kwaliteit van het interviewmateriaal te verhogen. 
'There is a widespread consensus among fieldre-
searchers that the rapport or trust between the 
observer and the members is an essential ingredient 
for the production of valid, objective observations.' 
(Johnson, 1975, p. 84) 

De eerder beschreven controlemechanismen stellen 
de onderzoeker in staat de betrouwbaarheid van het 
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materiaal voor een deel te toetsen. 8  De keuze voor het 
daderperspectief brengt met zich mee dat de onder-
zoeker de beschikking krijgt over meer en ander-
soortig materiaal dan dat waarover politie en Justitie 
beschikken. Ook gegevens over gepleegde delicten 
waarvoor de dader niet is opgepakt, kunnen om voor 
de hand liggende redenen niet worden gestaafd. 
Controle van het wel te verifieren materiaal geeft 
echter een indicatie voor de betrouwbaarheid van de 
overige uitspraken van een respondent. 

Berreman stelt dat er altijd sprake is van 
'impression management' door de etnograaf. 'Als een 
vorm van sociale interactie bergt participerende 
waarneming altijd 'impression management' in zich. 
Om die reden brengt het als onderzoekstechniek 
onvermijdelijk enige vorm van geheimhouding en 
hypocrisie met zich mee' (geciteerd in Blok, 1977, 
pp. 22-23). 

Ook het hier beschreven veldwerk stelde ons voor 
problemen van openheid en verhulling. We hebben 
getracht zo weinig mogelijk zaken voor onze onder-
zoekspopulatie te verzwijgen. Volstrekte openheid 
over de achtergrond en de doelstellingen van het 
onderzoek kan echter betekenen dat de informatie die 
de onderzoeker krijgt van een andere en waarschijn-
lijk mindere kwaliteit is. Aan de basis van ieders 
onderzoeksethiek moet de overtuiging liggen dat 
respondenten door deelname aan het onderzoek op 
geen enkele manier persoonlijk geschaad mogen 
worden. Deze notie is uiteraard niet alleen van 
toepassing op de interactie tussen de onderzoeker en 
zijn respondenten, maar tevens op de rapportage die 
hierop volgt. 

Ja dat is toch link. Kijk, als het terug te voeren valt 
(...) naar my, en jij zou (dat) er in zetten, dan denk ik 
dat je de spijker aardig mis slaat. Ik laat het aan je 
eigen intelligentie over wat je wegschrapt van het 
gesprek en wat niet. Je weet donders goed wat 
belangrijk voor je is. Kijk, het feit dat ik dit vrijwillig 
vertel, zonder enige verplichting en druk van link of 
rechts, [zegt genoeg]. Ik schat je zo hoog in, dat jij er 
maar mee doen moet wat jij denkt dat goed is. Ik laat 
dat echt aan jou over. (Fragment interview) 

Noten 

' Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
in een samenwerkingsverband van 

het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie en de 
Vakgroep Sociologie van de 
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Universiteit van Amsterdam. 
2  We hebben in elke inrichting 
ongeveer een kwart van de op dat 
moment gedetineerde overvallers 
geinterviewd. Penitentiaire 
Inrichting Bankenbosch vormde 
hierop een gunstige uitzondering; 
daar werd bijna de helft van de op 
dat moment aanwezige overvallers 
bereid gevonden aan het 
onderzoek mee te werken. Het 
delict overval komt als zodanig 
niet in het Wetboek van Strafrecht 
voor, maar valt onder artikel-
nummers 312 (diefstal met 
geweld) en/of 317 (afpersing). In 
de tabel is het aantal overvallers 
per gevangenis gebaseerd op het 
aantal persoonskaarten in de 
gevangenisadministratie waarop 
bovenstaande artikelnummers 
voorkwamen. 
3  Tijdens dit gesprek zal de ander-
zoeker een maximale bewegings-
vrijheid in de inrichting moeten 
bedingen. 

Een sociologisch woordenboek 
geeft de volgende omschrijving 
van 'rapport': 'As used in 
sociology and cultural anthro-
pology, a sympathetic and harmo-
nious relationship between an 
investigator and his subject or 
subjects. To achieve rapport the 
investigator usually tries to gain 
the confidence of his subjects by 
showing them that his investi-
gation is not going to cause their 
harm. (...) The researcher in 
addition tries to show his respon-
dents that the information gained 
will be used to improve under-
standing of the respondents' 
community or group (...)' 
(Theodorson & Theodorson, 
1979). 

Volgens Grapendaal kunnen 
naast een gedeelde culturele 
achtergrond ook druggebruik, de 
gevangenisstructuur, de ontslag-
datum en sympathie meespelen in 
de totstandkoming van 

(sub)groepen (1987, pp. 43-45, 
48-49, 51-54). 
6  Deze vrijwilligheidsverklaring 
belemmerde in geen enkel geval 
de deelname aan het onderzoek. 
Het door Grapendaal geconsta-
teerde probleem inzake deze 
verklaring (1987, p. 96) kan deels 
ondervangen worden door de 
verklaring ook door de onder-
zoeker te laten ondertekenen. 
Deze verplicht zich daarmee tot 
het strikt vertrouwelijk behan-
delen van de door de respondent 
verstrekte informatie. De 
verklaring werd in tweevoud 
opgemaakt: een exemplaar voor 
de respondent en een voor de 
onderzoeker. 

De onderzoeker zit niet met zijn 
respondenten op een eiland. Het 
wederzijdse, vaak moeizaam 
opgebouwde vertrouwen kan in 
gevaar worden gebracht door 
mensen die de goede bedoelingen 
en de integriteit van de onder-
zoeker in twijfel trekken. Dit 
onderzoek was na afloop van de 
veldwerkperiode onderwerp van 
een krantebericht waarin een 
slecht geinformeerd journalist ons 
en het onderzoek in een kwaad 
daglicht stelde. Waarmee maar 
weer eens de waarde wordt aange-
toond van Malinowski's uitspraak 
dat 'most of the danger for the 
field worker comes not from the 
cannibals and head-hunters but 
from the colonial officials'. 
(Polsky, 1971, p. 145) 

Toepassen van de controleme-
chanismen had tot gevolg dat we 
Oen dader als respondent moesten 
laten vallen. Bij de andere respon-
denten blijkt er vrijwel geen 
discrepantie te bestaan tussen het 
interviewmateriaal en gegevens uit 
andere bronnen. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 17, 
nr. 9, 1991) is Talking offenders. 

The Chicago-school revisited 
P. van Soomeren 
The Chicago-school (1920-1940) introduced 

'listening to offenders' as a genuine research strategy. 
Researchers and practitioners like Shaw, McKay, 
Burgess, McDonald and Bubacz, combined methods 
and strategies which guided every stage of policy 
making: strategic (what is the problem/where to 
start?): quantitative statistical research on the spatial 
distribution of youth delinquency; tactical (which 
action should be taken?): in depth qualitative 
research on the root causes by which youth drifted 
into crime; operational (how to implement the 
action?): an active participation of researchers in the 
implementation of crime prevention projects. The 
integration between different types of research and 
between research and policy as practised by the 
Chicago-school still stands out as an example in our 
'modern' times. Nowadays the segregation between 
research and policy and between different types of 
research is often too strict. 
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Drug users' voices; drug use and crime as elements 
of a deviant career 
J.M. Nelen, Ed. Leuw en M. Grapendaal 
Despite the empirical evidence that the use of illicit 

drugs and crime are related, the nature of this 
relationship remains elusive. The most popular 
theoretical position is that drug use causes crime. 
This causal explanation disregards sociological and 
social-psychological functions of both drug use and 
crime. Both social phenomena are mutually 
reinforcing expressions of deviance. The functions of 
crime and drug use are bound to change as a drug 
career progresses. The development of such a career 
removes only partly the differences in life style, 
preceding the first experiments with hard drugs. Drug 
users with a criminal background continue the 
deviant life style longer than all the other types. 
'Respectable youngsters' on the other hand never get 
involved in (serious) criminality. Crime never had any 
special meaning to them. 

Looking at theft from cars; opportunity or planning? 
R.B.P. Hesseling and F.H.M. van Gemert 
Is theft from cars a crime induced by opportunity 

or a crime that takes place after a certain planning? 
To answer this question 33 active offenders, caught 
by the Municipal Police of Arnhem, were inter- 
viewed. They had been stealing from cars for a con-
siderable period of time (on average two years). The 
results show that only in a few cases, theft from cars 
is induced by an opportunity. The majority of 
offenders, however, take the decision to offend before 
they actually commit the crime. The (acute) need for 
money is the main motive. Further, peer group 
pressure plays an important role too. After the 
decision to offend is taken, the offenders search for 
'good' areas. In general, these are places with an 
abundance of cars (e.g. parking-lots situated nearby 
public facilities). The addicted offenders search 
mainly on foot, a large amount of the other offenders 
uses a car. When a suitable car is found, the offenders 
use various techniques and instruments, carried with 
them, to break and enter the car. Finally, all offenders 
know in advance where to sell the stolen objects. This 
last finding also supports the main conclusion that 
theft from cars is a planned offence. 
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Mugging in Amsterdam; some offenders on risks, 
lucrativity and prestige 
G. Vogel 
Mugging in Amsterdam is a comlex phenomenon. 

There are various types of muggings with different 
categories of offenders and victims. Besides, the 
frequency of muggings is unevenly spread over 
Amsterdam. Opportunity factors seem to play an 
important role, but many questions remain unans-
wered. To get a grip on the phenomenon it is 
necessary to do research among muggers and to let 
offenders talk about their activities and perceptions. 
In that way we get a better insight in the predisposi-
tions muggers have and in the decisions they make in 
various situations. That knowledge can lead to a 
better anticipation by the police and the judiciary. In 
the short run as well as in the long run. 

The preventive interrogation of burglars 
A. van Bunk, R. van Overbeeke and P. van Soomeren 
In 1987 the National Crime Prevention Bureau 

started a research project on burglary in dwellings. 
Besides fact finding on burglary the main objective 
was to develop methods and techniques that can be 
used by the police to do local research on burglary (a 
'do it yourself research kit'). One part of the project 
consisted of interviewing apprehended burglars (by 
crime prevention officers). Following a pilot phase (38 
interviews) an extensive questionaire was developed 
including topics like background factors, initial in-
volvement, desistance from burglary, selection of 
time, neighbourhood, site, dwelling, entrance and 
tools, fencing and attitudes towards burglary, society, 
work, etc. A total of 106 interviews was completed. 

It depends...; juveniles judging on crime 
P.H. van der Laan 
Delinquent youths, that is to say juveniles with a 

judicial past, judge differently on crime. This is 
shown by comparing judgements on 13 offenses of 
136 delinquent juveniles, aged 16 and 17. Although in 
general the opinion of delinquent juveniles on 
committing offenses is rather negative, they judge 
more leniently than non-delinquent juveniles do. The 
only exceptions being rape and arson: these two 
offenses are unanimously rejected. Three factors seem 
to affect the juveniles' judgements. First, juveniles 
judge far more leniently on offenses they have 

Summaries 	 143 



committed themselves. Second, the type of offenses 
makes a difference. On the one hand, offenses in 
which violence against a person is used, are judged 
more negatively than others. On the other hand, 
offenses where there is no 'human' victim, and where 
no direct relation exists between offender and victim, 
are considered less condemnable. Third, there are 
circumstances (justifications) under which offenses 
are more or less accepted. For instance, when little 
damage is caused, or no personal injuries are 
inflicted, or when the offense committed was a 
response to fights or threats started by others. 

Confidential matters; research amongst prison 
inmates 
R.H.J.M. Staring and J. Kroese 
In order to fully understand crime, it is necessary to 

study the offender's perspective. This implies contact 
between the social scientist and the criminals 
concerned. Both in the criminal's 'natural' 
environment, and in the prison, the researcher faces 
the task of overcoming suspicion and obstruction. 
Participant observation, widely used in cultural 
anthropology, has often proved to be a suitable 
research method to surmount distrust. However, 
studying everyday life of criminals through partic-
ipant observation in prison seems to be a contradictio 
in terminis. Nevertheless, this research method was 
used to study robbers' motives and styles of work 
during a 14 month fieldworkperiod in five prisons. 
This article focuses on the possibilities and difficulties 
of participant observation amongst inmates. It is 
concluded that this research method is necessary, 
perhaps not so much to obtain data but rather as a 
way of establishing rapport. In researching crime, the 
validity of the data is less determined by the research-
setting than by the type of relationship between the 
fieldworker and his informants. 
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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 aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 
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Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Blankenburg, E. 
Ende der Toleranz? 
Neue Kriminalpolitik, 33e jrg., 
nr. 2, 1991, pp. 10-12 

Op 30 maart 1990 vermeldden 
grote krantekoppen dat in Europa 
Nederland het land met de 
grootste criminaliteit was. Hoewel 
deze berichten hierna ook in de 
media werden gerelativeerd, 
waren zij toch voor de Staatssecre-
taris van Justitie aanleiding om 
mee te delen de strafrechtspolitiek 
te zullen verscherpen, de politie 
beter te zullen co6rdineren en het 
strafproces efficienter te zullen 
maken. De christelijk-socialis-
tische coalitie zette daarmee het 
beleid van de christelijkconserva-
tieve coalitie voort. Deze nam in 
de jaren tachtig afstand van de 
tolerantiepolitiek uit de jaren 
zeventig. De nadruk kwam te 
liggen zowel op preventie en 
sociale controle als op repressie 
door het vergroten van de politie-
macht, automatisering bij politie 
en 0.M., vereenvoudiging van de 
procedures en het bouwen van 
nieuwe gevangenissen. Het lijkt 
alsof dit 'no-nonsense' beleid 
duidelijke vruchten afwerpt: in de 
jaren zeventig, toen alles 'mocht', 
was een vijfvoudige stijging van 
de criminaliteit te zien; in de jaren 
tachtig wordt deze stijging een 
halt toegeroepen. Deze causale 
schijn bedriegt echter: zo neemt 
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bijvoorbeeld de omvang van de 
leeftijdsgroep met de grootste 
deviantie (16-24 jaar) af. Ook de 
'verwerkingscapaciteie van justitie 
groeit, sinds het O.M. bij 
misdrijven een transactie kan 
bieden. Voorts wordt gewezen op 
de Lex Mulder. Wel is de auteur 
van mening dat realisering van de 
abolitionistische droom, 
afschaffing van gevangenissen of 
zelfs het strafrecht, in Nederland 
verder weg is dan tien jaar 
geleden. 

2 
Boutellier, J.C.J. 
Prostitution, criminal law and 
morality in the Netherlands 
Crime, law and social change, 
I5e jrg., nr. 3, 1991, pp. 201-211 

In zijn artikel analyseert de auteur 
de ontwikkelingen in de moraliteit 
die hebben geleid tot verande- 
ringen in de prostitutiewetgeving 
in Nederland. In de tweede helft 
van de vorige eeuw sloten 
feministen, christelijke puriteinen 
en socialisten zich aaneen tot de 
abolitionisten, die het debat 
aangingen met de zogeheten 
hygienisten. Conform de ideeen 
van de abolitionisten was de 
wetswijziging van 1911 gericht op 
het uitbannen van de prostitutie 
zonder de schuld te leggen bij de 
prostituees die als slachtoffers 
werden gezien. In de hiernavol-
gende periode voerden morele 
argumenten niet !anger de 
boventoon, technocratische 
overwegingen wonnen daaren-
tegen aan betekenis. Met het 
feminisme van de jaren zeventig 
werd prostitutie weer op de 
morele agenda geplaatst. In de 
feministische theorievorming 
overheersten toen twee gezichts-
punten. De structuralistische visie 
ging uit van prostitutie als een 
soort spiegel van een patriarchale 
maatschappij. Het subjectivis-
tische gezichtspunt stelde de 

ervaringen van de prostituee 
centraal, prostitutie is dan een 
door de betrokkene vrij gekozen 
en legitieme vorm van arbeid. Tot 
slot plaatst de auteur de 
samenhang tussen prostitutie en 
moraliteit in een breder kader van 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Tegenwoordig moet moraliteit 
gezien worden als een bemid-
deling tussen individuele 
ervaringen en de staatsbureau-
cratie. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Drewniak, R. 
Sind Frauen die besseren 
Richter? 
Kriminologisches Journal, 23e 
jrg., nr. 2, 1991, pp. 112-124 

Gingen de debatten aan het begin 
van deze eeuw nog over de vraag, 
of vrouwen, gezien hun grotere 
emotionaliteit en geringer 
vermogen tot abstraheren, wel 
over het noodzakelijke vermogen 
tot juridisch oordelen zouden 
beschikken, thans domineert de 
gedachte dat met het toenemen 
van het aantal vrouwen in de 
rechterlijke macht vernieuwingen, 
in het bijzonder op het gebied van 
het strafrecht, zijn te verwachten. 
Deze prognoses gaan uit van de 
veronderstelling dat vrouwelijke 
strafrechters zich in hun oriente-
ringen van hun mannelijke 
collega's onderscheiden. De vraag 
is of dat zo is. Te bezien valt aller-
eerst, of de stijging van het aantal 
vrouwelijke rechters gelijke tred 
houdt met de stijging van het 
aantal vrouwelijke strafrechters. 
Ook is onduidelijk, waaruit deze 
vernieuwingen concreet zouden 
moeten bestaan. Gesteld wordt 
dat 'andere' orienteringen van 
vrouwelijke strafrechters een 
'ander& behandeling van daders 
tot gevolg zullen hebben, waarbij 
de gedachte aan mildere straffen 
zich opdringt. De auteur conclu- 



deert dat er nog veel vragen 
overblijven die beantwoord 
zouden moeten worden alvorens 
de consequenties voor het straf-
recht van een groter percentage 
vrouwelijke rechters kunnen 
worden beoordeeld. Eigenlijk zou 
een debat gevoerd moeten worden 
van juridisch-politieke aard en 
niet een discussie over de sekse 
van rechters. 
Met literatuuropgave. 

4 
O'Donovan, K. 
Defences for battered women who 
kill 
Journal of law and society, 18e 
jrg., nr. 2, 1991, pp. 219-240 

Het (straf)recht en de rechts-
praktijk stoelen op definities en 
gedragswijzen van mannen. Naar 
aanleiding van deze stelling 
onderzoekt de auteur andere 
mogelijkheden, eventueel door 
wetswijziging. Een geschikt 
onderwerp hiervoor is: rrioord 
door vrouwen van de hen mishan-
delende echtgenoot. Zij geeft aan 
wat tot nu toe in de geschiedenis 
deze vrouwen meestal ten laste 
werd gelegd en hoe de verde-
diging luidde. Noodgedwongen 
waren deze meestal in termen van 
de huidige wetgeving en werd 
daarmee de vrouwen tekort 
gedaan. Verandering van 
wetgeving, zodat ook aan de 
ervaringswereld van de vrouw 
recht wordt gedaan, is volgens de 
auteur zo moeilijk omdat voor 
wetgeving universaliteit en objec-
tieve maatstaven vereist zijn. Aan 
de geldigheid van deze concepten 
wordt echter in de post-moderne 
samenleving steeds meer 
getwijfeld, dus wat is de waarde 
ervan? De universaliteit van 
gehanteerde definities en 
begrippen blijft volgens haar 
twijfelachtig zolang zij zijn 
opgesteld door slechts een groep 
in de samenleving en als zodanig 

slechts een indicatie zijn van 
macht of machteloosheid. 
Met literatuuropgave. 

5 
Steinke, W. 
Andere Dimensionen; eine 
Bestandsaufnahme zum 
Aufspiiren und Abschopfen von 
Verbrechungsgewinnen 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 5, 
1991, pp. 297-300 

Het behalen van een zo groot 
mogelijke winst is de hoofd-
drijfveer van de illegale drugs-
handel en andere verschijnings-
vormen van georganiseerde crimi-
naliteit. Sterker nog: de ronduit 
krankzinnige winsten zijn de 
eigenlijke oorzaak van de enorme 
stijging van deze criminaliteits-
vormen. Immers, de op criminele 
wijze verkregen winsten worden 
veelvormig als investeringsbasis 
voor nieuwe illegale praktijken 
gebruikt. Een behoorlijke winstaf-
roming zou de oplossing zijn. De 
bondsregering doet echter al jaren 
moeilijk over de daartoe vereiste 
wetgeving. 

6 
Tousignant, C. 
La sociolinguistique au secours 
des juristes 
Criminologie, 24e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 105-120 

In Canada en de VS verlenen 
linguIsten steeds vaker hun dienst 
als getuige-deskundige aan de 
rechter. De auteur legt uit welke 
functie zij kunnen vervullen. De 
socio-linguIst kan het verband 
duidelijk maken tussen de socio-
economische achtergrond van 
iemand die een verklaring aflegt 
en zijn uitspraken en kan daarmee 
de waarde van deze uitspraken 
aangeven. Een analyse van 
enerzijds gegevens als leeftijd, 
sekse, opleiding en milieu en 
anderzijds de verbalisaties kan 
bijvoorbeeld uitwijzen of een 
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verklaring juist of vals is. Ook kan 
kennis van de diverse connotaties 
van bepaalde zegswijzen bij 
verschillende bevolkingsgroepen 
de betekenis ervan voor de rechter 
of de jury verhelderen. De auteur 
ondersteunt zijn betoog met enige 
voorbeelden. 
Met literatuuropgave. 

7 
Weiss, D. 
Die Frage nach dem Warum; zur 
vielseitiger Bedeutung des 
Tatmotivs 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 5, 
1991, pp. 305-308 

In de literatuur ten behoeve van 
de opleiding van de politie wordt 
slechts sporadisch aandacht 
besteed aan het motief. Toch is de 
vraag naar het waarom van de 
daad een essentiele factor in de 
criminalistiek. De beantwoording 
van deze vraag is niet alleen van 
belang bij het zoeken naar de 
dader, maar ook bij alle fasen van 
het vooronderzoek, aangezien bij 
elke nieuwe richting die men 
uitgaat ook het antwoord op de 
vraag naar het waarom vereist is. 
Zonder motief is een handeling 
zinloos. In dit artikel geeft de 
auteur beknopt weer hoe men het 
motief zou kunnen reconstrueren. 
Als zwaartepunten worden onder 
andere genoemd de persoon-
lijkheid van de dader, zijn sociale 
en economische achtergronden, de 
woonomgeving en tijdstructuren. 
Met literatuuropgave. 

8 
Slort, P.A., A.W.M. van der 
Heyden 
MAMA; misdaadanalyse middels 
automatisering; nieuwe loot aan 
de recherche-boom 
Algemeen politieblad, 140e jrg., 
nr. 11, 1991, pp. 6-11 

Misdaadanalyse bestaat in 
Nederland vier jaar. Tenminste, 
indien gerekend wordt vanaf het 
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moment dat een Nederlandse 
delegatie een werkbezoek bracht 
aan New Scotland Yard in 
Londen en vervolgens misdaad-
analyse als nieuw fenomeen in de 
Nederlandse politiewereld intro-
duceerde. Deze delegatie bestond 
uit vertegenwoordigers van de 
Centrale Recherche Informatie-
dienst en de gemeentepolitie 
Amsterdam. Dezelfde organisaties 
hebben nu opnieuw de handen 
ineen geslagen voor de ontwik-
keling van nieuwe geautomati-
seerde hulpmiddelen voor 
misdaadanalyse: het 
MAMA-project: Misdaad Analyse 
Middels Automatisering. Gepro-
beerd worth om analyse-metho-
dieken te automatiseren die 
momenteel nog nauwelijks worden 
toegepast (criminaliteitsbeelda-
nalyse, delictsanalyse en profiel-
analyse). 

9 
Winkel, F.W., A. Vrij 
Fear of crime and mass media 
crime reports testing similarity 
hypotheses 
International review of vic-
timology, le jrg., nr. 3, 1990, pp. 
251-265 

Het is een van de taken van de 
massamedia het publiek te infor-
meren over het ontdekken van 
criminele daden en het opsporen 
en vervolgen van de daders. De 
auteurs van dit artikel onder-
zoeken de effecten van dergelijke 
verslaggeving op de angst voor 
criminaliteit van het publiek. 
Allereerst geven ze een kort 
overzicht van theorieen met 
betrekking tot de relatie tussen 
angst en verslaggeving van crimi-
naliteit. In deze literatuur worden 
zowel positieve (angstvermeer-
dering) als negatieve (angstver-
mindering) relaties gevonden. Ook 
wordt er soms geconcludeerd dat 
er in het geheel geen relatie 
bestaat. Zich baserend op dit 



literatuuronderzoek stellen de 
auteurs vijf hypotheses op, die zij 
d.m.v. een experiment testen. Aan 
267 vrouwelijke voorbijgangers in 
het winkelcentrum van de 
Bijlmermeer werd gevraagd 
anoniem een vragenlijst in te 
vullen. In de verschillende versies 
van de vragenlijst werden de 
experimentele manipulaties 
opgenomen. Uit de resultaten 
blijkt dat het hier gaat om 
complexe relaties. Angstvermeer-
dering ten gevolge van verslag-
geving in de massamedia houdt 
verband met de mate waarin de 
lezer/kijker/luisteraar zich iden-
tificeert met het slachtoffer, met de 
mate waarin men de eigen 
woonomgeving kan vergelijken 
met die waarin het misdrijf 
plaatsvond en de mate waarin de 
beschreven misdaadvorm 
overeenkomt met het misdrijf 
waarvoor men bang is. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

10 
IngeIse, P. 
Dading in plaats van strafrecht 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 24, 1991, pp. 963-967 

In ongeveer de helft van de straf-
zaken die daarvoor waren uitge-
zocht kon in een experiment in 
Amsterdam een overeenkomst 
tussen verdachte en benadeelde 
worden gesloten. Ten behoeve van 
het experiment werd een project-
bureau met drie full-time 
medewerkers in het leven 
geroepen. Dit bureau selecteerde 
in de loop van het experiment 208 
dossiers waarin een of meer 
benadeelden voorkwamen uit de 
voorraad voor dagvaarding 
gereedliggende politierechter-
zaken. Verdachten en benadeelden 
werden elk in contact gebracht 
met een advocaat. Daarna volgden 

de onderhandelingen. De auteur, 
lid van de begeleidingsgroep, geeft 
de resultaten en tevens de 
voordelen weer van deze civiel-
rechtelijke afhandeling. 
Met literatuuropgave. 

11 
Klik, P., P.J. van Koppen 
De democratie van de jurytheorie 
en praktijk in de Verenigde 
Staten 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 19, 1991, pp. 767-778 

Belicht wordt de juryrechtspraak 
in de Verenigde Staten, waarbij de 
auteurs zich beperken tot de 
zogenaamde petit jury, die voor 
een bepaalde rechtszaak wordt 
samengesteld. Naast de petit jury 
bestaat ook de grand jury die een 
rol speelt in het eerste stadium 
van het strafproces als besloten 
moet worden of tot vervolging zal 
worden overgegaan. In dit artikel 
ligt de nadruk op het grondwet-
telijke karakter van het recht op 
een jury, de wettelijke garanties 
voor onbevooroordeeldheid van 
de potentiele juryleden en de 
effectiviteit hiervan, de rol van 
partijen bij de juryselectie in hun 
eigen rechtszaak en de hulp die 
psychologen hierbij bieden. 
Tenslotte wordt op de diverse 
punten een korte vergelijking 
gemaakt met de rechtspraak in 
Nederland. 
Met literatuuropgave. 

12 
Cameron of Lochbroom, Lord 
Future trends in sentencing 
policy; the satisfaction of the 
individual victim within a system 
of public prosecution 
International review of vic-
timology, le jrg., nr. 4, 1991, pp. 
315-334 

De ontwikkeling van het 
burgerlijk recht en het strafrecht 
in Schotland wordt geschetst waar 
speciale aandacht wordt gegeven 
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aan de plaats en de rol van het 
slachtoffer. Zoals overal was er 
vroeger geen onderscheid tussen 
deze twee rechtsgebieden. De 
'assythment' nam in Schotland 
een belangrijke plaats in: een 
afkoopsom die de dader op last 
van de openbare aanklager moest 
betalen aan het slachtoffer. Met de 
scheiding tussen civic!- en straf-
recht kwam genoegdoening aan 
het slachtoffer steeds meer in het 
nauw. Daarom werd in 1980 
compensatie aan het slachtoffer 
als onderdeel van de strafpro-
cedure mogelijk gemaakt. Een 
speciaal lid van het O.M. heefl de 
discretionaire bevoegdheid deze 
procedure op gang te brengen. Tot 
nu toe lijkt deze procedure echter 
nog niet erg aan zijn doel te 
beantwoorden. Een andere 
mogelijkheid is dat dit speciale lid 
van het O.M. een regeling met de 
dader treft dat deze de toege-
brachte schade zal herstellen, 
waarmee een strafprocedure kan 
worden voorkomen. Deze regeling 
heeft zich in de loop van de 
geschiedenis ontwikkeld. 
Daardoor is de essentiele vraag 
hoever de vermenging van civic!-
en strafrecht mag gaan niet 
formeel beantwoord. 
Met literatuuropgave. 

13 
McGarrell, E.F. 
Differential effects of juvenile 
justice reform on incarceration 
rates of the States 
Crime and delinquency, 37e 
jrg., nr. 2, 1991, pp. 262-280 

Sinds de jaren zestig is er in de 
Verenigde Staten sprake van grote 
beleidsveranderingen t.a.v. het 
jeugdrechtssysteem. Er gingen 
stemmen op voor vervangende 
strafmaatregelen die opname in 
gevangenissen overbodig zouden 
maken. Maar aan de andere kant 
werden er ook pleidooien 
gehouden voor afschaffing van 
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behandeling door de kinderrechter 
en voor behandeling van jeugd-
zaken volgens de rechtspraak voor 
volwassenen. De auteur geeft een 
vergelijkende analyse tussen de 
vijftig staten en beschrijft de grote 
verschillen voor wat betreft het 
opsluiten in (jeugd)gevangenissen 
vanaf het midden van de jaren 
zeventig tot 1987. Het blijkt dat de 
mate van verandering afhankelijk 
is van een groat aantal politieke, 
sociaal-structurele en bureaucra-
tische factoren. Deze factoren 
(zoals criminaliteitscijfers; 
werkloosheid en schoolverzuim; 
etnische heterogeniteit; politieke 
cultuur) hebben in de verschil-
lende staten tot verschillende 
politieke keuzen geleid. Het effect 
van deze factoren op de toename 
van het aantal veroordelingen tot 
gevangenisstraf werd d.m.v. multi-
variabele regressie-analyse onder-
zocht. Het staatsbeleid blijkt niet 
zozeer bepaald te worden door 
criminaliteitscijfers, politieke 
keuzen blijken meer invloed te 
hebben. Op bun heart worden 
deze, in elk geval gedeeltelijk, 
ingegeven door politieke traditie, 
sociale structuur en kenmerken 
van het correctioneel systeem. 
Met literatuuropgave. 

14 
Olsen, D. 
The changing structure of the 
Soviet criminal justice syitem 
C.J. international, 7e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 13-23 

In de Sovjet Unie hebben zowel 
de Militsia, de KGB als de Procu-
ratie opsporingsbevoegdheid. Bij 
het begin van de perestroika heeft 
Gorbachov al een plan gelanceerd 
voor een drastische reorganisatie 
van het (straf)rechtelijk systeem, 
maar dit is nog (lang) niet in 
uitvoering. De militsia zou een 
meer centrale plaats krijgen. Zij 
zag de veranderingen hoopvol 
tegemoet omdat zij zich 



voorbereid achtte op haar taak. 
Maar als centrale autoriteit in 
zowel straf- als burgerrechtelijke 
conflicten en ook nog in raciale en 
andere massale botsingen, wordt 
zij door de burgerij gevreesd en 
gehaat. Het idee dat de politie 
deel uitmaakt en ten dienste staat 
van de bevolking is in de Sovjet 
Unie nog lang niet doorge-
drongen. De militsia zou zich 
echter volgens de auteur veel meer 
zo moeten opstellen, wil zij haar 
plaats in en het respect van de 
samenleving krijgen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Ouimet, M., E.J. Coyle 
Fear of crime and sentencing 
punitiveness; comparing the 
general public and court practi-
tioners 
Canadian journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
149-162 

In hoeverre de angst voor crimina-
liteit van invloed is op de puniti-
viteit bij het opleggen van een 
strafrechtelijke sanctie is op twee 
manieren onderzocht. In de eerste 
plaats is door middel van publiek 
opinie-onderzoek onder bewoners 
van Montreal nagegaan hoe bang 
men was voor criminaliteit en tot 
welke straffen men in vier fictieve 
strafzaken zou beslissen. In de 
tweede plaats is een enquete 
gehouden onder 235 functiona-
rissen uit de strafrechtspraktijk, 
zoals reclasseringsambtenaren, 
officieren van justitie en rechters. 
Aan hen is gevraagd hoe angstig 
naar eigen inzicht de bevolking 
van Montreal was om slachtoffer 
te worden van een misdrijf. Ook 
zijn vragen voorgelegd over de 
straffen die men zou opleggen in 
de vier bovengenoemde fictieve 
strafzaken. Tegen de verwachting 
in bleek dat onder de doorsnee-
bevolking van Montreal geen 
verband bestond tussen de angst 

voor criminaliteit en punitiviteit. 
Een dergelijk verband was er wel 
bij de functionarissen uit de straf-
rechtspraktijk. Vooral bij lichte 
misdrijven bleek men strenger te 
willen straffen naarmate men de 
angst onder de bevolking hoger 
taxeerde. Bij ernstige misdrijven 
ontbrak dit verband. 
Met literatuuropgave. 

16 
Reijntjes, J.M. 
Rondom DNA; over opsporing en 
bewijsvoering 
Themis rechtsgeleerd magazijn, 
nr. 6, 1991, pp. 267-284 

Het is een van de paradoxen van 
de strafrechtspleging dat de 
delicten waarvan wij het vurigst 
wensen dat zij worden bestraft, 
levens- en zware zedendelicten, in 
hun frequentie het minst door 
bestraffing worden beInvloed. 
Desondanks leidt deze wens vaak 
tot uitbreiding van het arsenaal 
der opsporings- en bewijsmid-
delen: o.a. het menselijk DNA. 
Soms rijst de vraag, of de nieuwe 
techniek niet te ingrijpend is, 
gezien het doel dat zij kan dienen. 
Maar vaker zal blijken dat de 
discussie niet behoort te gaan over 
de vraag of zij moet worden 
ingevoerd, maar onder welke 
voorwaarden dat zal gebeuren. Dit 
is het kader waarin het debat moet 
worden geplaatst over de toelaat-
baarheid van bijvoorbeeld narco-
analyse, hypnose, rontgenon-
derzoek, het gebruik van richtmi-
crofoons en (andere) afluisterap-
paratuur, infiltratie, de DNA-test 
en (op iets ander niveau) psychia-
trisch onderzoek van getuigen. De 
auteur snijdt een aantal onder-
werpen aan (relatie opsporing en 
bewijsvoering, vrijwilligheid, 
DNA) en stelt deze bloot aan een 
discussie. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologie 

17 
D.F. Greenberg 
Modeling criminal careers 
Criminology, 29e jrg., nr. I, 
1991, pp. 17-46 

In de criminologische literatuur 
zijn er m.b.t. beroepscriminelen 
twee onderzoekstradities te onder-
scheiden. De een is verbonden 
met Alfred Blumstein, wiens 
benadering sterk is bekritiseerd 
door Hirschi en Gottfredson. 
Volgens de auteur kunnen de 
theoretische geschillen het best 
benaderd worden met een stochas-
tisch model. Hij gaat hierbij uit 
van drie vooronderstellingen die 
in grote lijnen die van Hirschi en 
Gottfredson volgen. Ten eerste: 
individuen hebben een gemid-
delde overtredingsgraad, lambda, 
die constant is in de tijd. Ten 
tweede: criminele gebeurtenissen 
vinden onafhankelijk van elkaar 
plaats en bij toeval. Deze beide 
assumpties leveren een Poisson-
verdeling op die de waarschijn-
lijkheid beschrijft waarmee een 
individu crimineel gedrag 
vertoont. Deze verdeling voorspelt 
echter teveel individuen met 
weinig arrestaties en te weinig 
individuen met veel arrestaties. 
Vandaar de derde vooronder-
stelling: de verdeling van lambda 
kan beschreven worden met een 
gammafunctie. De auteur toont 
vervolgens met cijfermateriaal 
betreffende een aantal grote 
steden aan dat een bepaalde 
gammafunctie, de Pareto-
verdeling, in staat is de verdeling 
van beroepscriminelen op accep-
tabele wijze te beschrijven. 
Vervolgens gaat de auteur in op 
de relatie tussen misdaad en 
demografische variabelen en de 
aard van de leeftijd/misdaad 
relatie. Volgens hem zijn enkele 
van de door beide partijen gehan- 

teerde argumenten ongeldig. 
Met literatuuropgave. 
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18 
Hollinger, R.C. 
Neutralizing in the workplace; an 
empirical analysis of property 
theft and production deviance 
Deviant behavior, 12e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 169-202 

Onder neutralisatietechnieken 
verstaat de auteur de door de 
delinquent gehanteerde rechtvaar-
digingen voor regelovertredend 
gedrag. In het onderzoek gaat het 
om vier van dergelijke rationali-
saties: ontkenning van het slacht-
offer, d.w.z. deze heeft de schade 
aan zichzelf te wijten; weigeren in 
te zien dat het slachtoffer kwaad is 
aangedaan, omdat dit onrecht 
toch gemakkelijk te herstellen zou 
zijn; de dader werpt zijn veroor-
delers voor de voeten dat zij nog 
erger zijn dan hij zelf en verwijt 
hen hypocrisie; de dader loochent 
zijn afwijkend gedrag door 
zichzelf te bewieroken: hij is 
moreel superieur en heeft reeds 
vele goede daden verricht. De 
onderzoeksvraag luidt nu in welke 
mate deze rationalisaties een 
verklaring kunnen bieden voor 
afwijkend gedrag. De auteur 
verengt deze deviantie tot twee 
categorieen: diefstal op het werk 
en contraproductieve activiteiten. 
Respondenten (N=9175) waren 
werknemers uit Amerikaanse 
industriele en dienstverlenende 
sectoren. De auteur maakte 
gebruik van self-report vragen-
lijsten en schaaltechnieken. Het 
onderzoek toonde de invloed aan 
van de eerste twee van bovenge-
noemde rationalisaties. 
'Ontkenning van aangedaan 
kwaad' speelde bij ouderen (ouder 
dan 25 jaar) een significant grotere 
rol dan bij jongeren. 
Met literatuuropgave. 



19 
Jefferson, T., J. Shapland 
Justice petiole, criminologie et 
production de l'ordre; les 
tendances de la recherche et la 
politique criminelle depuis 1980 
en Grande-Bretagne 
Deviance et societe, 15e jrg., nr. 
2, 1991, pp. 187-221 

Gedurende de afgelopen tien jaar 
zijn er in Groot-Brittannie veel 
artikelen, rapporten en onder-
zoeksresultaten op strafrechtelijk 
en criminologisch gebied gepubli-
ceerd. Ook zagen veel nieuwe 
tijdschriften het licht (Policing and 
Society, Criminal Behaviour and 
Mental Health, the Journal of 
Forensic Psychiatry, the Interna-
tional Review of Victimology en 
andere). In dit artikel wordt een 
overzicht gegeven van deze 
literatuur en de tendensen op het 
gebied van het strafrecht en de 
criminologie gedurende het 
afgelopen decennium. 
Met literatuuropgave. 

20 
Junger, M. 
The measurement of sexual 
harassment; comparison of the 
results of three different instru-
ments 
International review of victi-
mology, le jrg., nr. 3, 1990, pp. 
231-249 

Slachtofferstudies zijn van belang 
om meer informatie te verzamelen 
over criminaliteit. De methodo-
logie daarbij levert echter vaak 
nog problemen op met verschillen 
in uitkomsten als gevolg. In 
verband daarmee onderzocht de 
auteur de werking van drie 
meetinstrumenten, gebruikt bij 
onderzoek naar ongewenste 
intimiteiten, nl. het mondelinge 
interview en de schriftelijke 
vragenlijst van de tweejaarlijkse 
nationale slachtoffer enquete 
(1981, 1983) en de schriftelijke 
enquetelijst van een Leidse studie 

(1983). Uit de resultaten van het 
nationale onderzoek bleek dat de 
schriftelijke enquete met meer 
specifieke vragen hogere victimisa-
tiecijfers opleverde, maar dat het 
minder ernstige incidenten betrof 
dan bij de mondelinge interviews. 
Er bleek geen samenhang te zijn 
tussen sociodemografische 
factoren en verschillen in uitkomst 
tussen beide onderzoeksmethoden. 
De Leidse studie leverde over het 
algemeen meer informatie op. 
Verband tussen victimisatie en 
educatie werd wel in de nationale 
enquete gevonden, maar niet in de 
Leidse studie. Vermoedelijk speelt 
het labelingproces bij een oordeel 
over criminaliteit in dit onderzoek 
een minder grote rol o.a. door het 
gebruik van voorbeelden en het 
stellen van specifieke vragen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Junk, N.C., R. Winn 
Gender and homicide; a compa-
rison of men and women who kill 
Violence and victims, 5e jrg., nr. 
4, 1990, pp. 227-242 

Volgens klassieke opvattingen 
doden mannen en vrouwen 
overeenkomstig bestaande rolpa-
tronen. Sinds de vrouwenbe-
weging veronderstelt men echter 
een meer op elkaar gelijkend 
patroon bij beide seksen. Door 
recent onderzoek wordt deze 
bevrijdingshypothese weer in 
twijfel getrokken. Geweld van de 
vrouw is het gevolg van haar 
ongelijke positie en berust meer 
op zelfverdediging. Om deze 
laatste hypothese te kunnen testen 
werd onderzoek gedaan onder een 
groep van 108 mannen en 50 
vrouwen, veroordeeld wegens 
moord (1979-1984, VS), waarvan 
een groot deel zwart of Spaans 
was en voornamelijk afkomstig uit 
de lagere sociaal-economische 
klasse. Uit het onderzoek blijkt 
dat vrouwen in vergelijking met 
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mannen meer thuis moorden; dat 
zij met hun slachtoffer doorgaans 
een intieme relatie hebben; het in 
een conflictsituatie gebeurt, 
waarbij de man met het geweld 
begonnen is; er een al langere 
conflictgeschiedenis aan vooraf-
gegaan is en het misdrijf minder 
gepland is. De auteurs conclu-
deren dat het plegen van moord 
door de vrouw en de wijze waarop 
dat gebeurt niet in verband staan 
met de bevrijdingshypothese, maar 
wel met verschillen in geslacht en 
het zelfverdedigingsmodel. Zij 
wijzen daarbij op het belang van 
meer aandacht voor het 
voorkomen van huiselijk geweld. 
Met literatuuropgave. 

22 
Kolman, A.S., C. Wasserman 
Theft groups for women; a cry for 
help 
Federal probation, 55e jrg., or. 
I, 1991, pp. 48-54 

Volgens de literatuur stelen 
vrouwelijke winkeldieven niet uit 
economische noodzaak, maar 
meer vanwege psycho-sociale 
problemen en als noodkreet om 
hulp. Groepstherapie wordt als de 
aangewezen behandeling 
beschouwd. Om meer inzicht te 
krijgen in deze materie werd 
onderzoek gedaan onder 164 
vrouwen die als alternatieve straf 
voor winkeldiefstal verplicht 
deelnamen aan een speciaal 
groepstherapeutisch programma 
van zeven weken (1985, 1986). De 
deelnemers waren gemiddeld 
dertig jaar. Van hen was 79% 
blank, 63% had werk en 34% was 
gehuwd. De meesten behoorden 
tot de lagere inkomensklasse en 
hadden geen of een gering 
crimineel verleden. Uit de resul-
taten van het onderzoek bleek dat 
men zowel voor als na de 
counseling positief stond LON. 

deelname aan de therapie. De 
counseling droeg bij tot vergroting 
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van inzicht in de achtergronden 
van het gedrag waarbij schuldge-
voelens en frustraties een rol 
bleken te spelen. De criminaliteit, 
die toch al gering was nam verder 
af na de behandeling. De auteurs 
concluderen, dat deelname aan dit 
soon therapieen een positief effect 
kan hebben op het gedrag van 
betrokkenen. 

23 
Liska, A.E., B.D. Warner 
Functions of crime; a paradoxical 
process 
American journal of sociology, 
96e jrg., nr. 6, 1991, pp. 
1441-1463 

Functionalisten uit de "Durkhei-
miaanse' school menen dat crimi-
naliteit de maatschappelijke 
cohesie versterkt, waardoor de 
criminaliteit vervolgens weer 
afneemt. Recentere theoretici 
leggen andere relaties tussen 
maatschappelijke interactie en 
criminaliteit. Zo is er een theorie 
die stelt dat door criminaliteit de 
angst om slachtoffer te worden 
van een misdrijf toeneemt, 
waardoor de sociale interactie 
afneemt en dus automatisch ook 
de maatschappelijke cohesie 
vermindert. Volgens een andere 
theorie vermindert een afgenomen 
sociale interactie de gelegenheid 
dat misdrijven worden gepleegd, 
waardoor de criminaliteit 
neerwaarts wordt beinvloed. De 
auteur combineert beide theorieen 
in een model waarbij criminaliteit 
de angst in de samenleving 
versterkt waardoor de sociale 
interactie afneemt. Door deze 
verminderde sociale interactie 
wordt vervolgens de criminaliteit 
weer negatief beInvloed. Het 
model is getoetst met behulp van 
statistische gegevens over 26 grote 
Amerikaanse steden. Daarbij zijn 
de mate van sociale interactie, het 
niveau van de angst om slacht-
offer te worden van een misdrijf 



en de omvang van de criminaliteit 
als variabelen gehanteerd. De 
gebruikte gegevens waren 
ontleend aan een landelijke slacht-
offerstudie uit 1973 en 1974. Het 
model werd ondubbelzinnig 
ondersteund. In zijn uitkomsten 
lijkt dit model sterk op het 
oorspronkelijke 'Durkheimiaanse' 
model, zij het dat de processen 
waarlangs deze effecten worden 
bereikt tegengesteld zijn. 
Met literatuuropgave. 

24 
Punch, M. 
In the underworld; an interview 
with a Dutch safe-breaker 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
121-139 

Gesprekken met mensen uit de 
onderwereld kunnen van belang 
zijn bij de studie van criminaliteit. 
In dit artikel wordt een voorbeeld 
gegeven van zo'n gesprek. De 
onderwereld wordt tegenwoordig 
vooral gekenmerkt door het 
bestaan van misdaadsyndicaten. 
Tot de jaren zeventig echter had 
de onderwereld een ander 
karakter: kleinschaliger, weinig 
geweld, de winst was betrekkelijk 
hoog en het risico laag. De auteur 
interviewde een bekende Haagse 
'meesterkraker' uit de 'klassieke 
onderwereld'. Deze intelligente 
crimineel met enkele traumatische 
jeugd-ervaringen, uit een geres-
pecteerde familie, begon zijn 
criminele carriere op zijn 26e jaar. 
Veel geld verdienen, spanning en 
vrijheid was zijn ideaal. Hij 
onderwees zichzelf inbraaktech-
nieken, werkte met een eigen 
team, nam weinig risico, gebruikte 
geen geweld en benadeelde alleen 
de rijken. Hij heeft rancunes t.o.v. 
de maatschappij, m.n. door als 
negatief beleefde ervaringen met 
justitie en tijdens zijn detentie, en 
heeft gezagsproblemen. Volgens 
de auteur is men in Nederland 

minder geneigd tot veldonderzoek. 
Hoewel de onderwereld veranderd 
is en aan participatie problemen 
verbonden zijn (ethiek, gevaar, 
legitimiteit en kans op besmetting) 
is het volgens de auteur toch van 
belang dat er meer rechtstreeks 
contact van onderzoekers met de 
onderwereld is. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

25 
Berecochea, J.E., J.B. Gibbs 
Inmate classification; a correc-
tional program that works? 
Evaluation review, 15e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 333-363 

In 1980 is in California een 
objectief selectiesysteem voor 
gedetineerden ingevoerd waarmee 
hun beheersrisico kon worden 
getaxeerd. Gedetineerden met een 
groter risico werden in zwaarder 
beveiligde gevangenissen 
geplaatst. Dit selectiesysteem is 
geevalueerd. De onderzoeksgroep 
bestond uit de ruim 16.000 gedeti-
neerden die van medio 1981 tot 
medio 1982 door middel van het 
nieuwe classificatiesysteem waren 
geplaatst. Nagegaan is in hoeverre 
deze gedetineerden disciplinaire 
problemen opleverden. Het bleek 
dat alle elementen van het classifi-
catieschema positief correleerden 
met misdraging in de gevangenis. 
Ook bleek dat als riskant geclassi-
ficeerde gedetineerden inderdaad 
grotere disciplinaire problemen 
opleverden. Tenslotte kon worden 
aangetoond dat de introductie van 
het nieuwe classificatiesysteem een 
neerwaarts effect heeft gehad op 
het aantal incidenten in peniten-
tiare inrichtingen in California. 
Kortom, het classificatiesysteem 
heeft aan zijn doel beantwoord. 
Een tweede doel van de studie 
was om het selectie-instrument zo 
aan te passen dat een grotere 
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proportie als zeer beheersriskant 
gekwalificeerde gedetineerden in 
minder beveiligde inrichtingen 
ken worden geplaatst zonder dat 
dit daar tot een toename van het 
aantal disciplinaire incidenten zou 
leiden. Door middel van twee 
natuurlijke experimenten, waarbij 
als beheersriskant geclassificeerde 
gedetineerden feitelijk in minder 
zware gevangenissen werden 
geplaatst, is het classificatie-
instrument op dit punt bijgesteld. 

26 
Bites, D. 

Deaths in custody in Britain and 
Australia 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
110-120 

Uit een vergelijking van statis-
tische gegevens bleek dat in de 
jaren tachtig het percentage sterf-
gevallen op politiebureaus en in 
gevangenissen in Australie 
tweemaal zo hoog was als in 
Engeland en Wales. Schotland 
had een iets hoger percentage dan 
Engeland en Wales, maar dat was 
lang niet zo hoog als het Austra-
lische percentage. Als uitsluitend 
de sterfgevallen op politiebureaus 
worden bezien, dan blijkt 
Schotland het hoogst te scoren, 
gevolgd door Australia. Opvallend 
is wet dat een relatief groot aantal 
doden op Australische politiebu-
reaus een gevolg was van suicide. 
Opvallend is verder dat in 1987 in 
beide landen het sterftecijfer in 
penitentiaire inrichtingen 
bijzonder hoog was. Waarom 
Australia een zo hoog sterftecijfer 
op politiebureaus heeft, is niet 
zonder meer duidelijk. Het kan 
zijn dat Australische ziekenhuizen 
minder bereid zijn om patienten 
met een alcoholvergiftiging of 
onhandelbare patienten op te 
nemen. Het is ook mogelijk dat 
Britse politiefunctionarissen beter 
getraind zijn in het identificeren 

van fysieke of psychische 
problemen bij arrestanten. 
Waarom het aantal sterfgevallen 
in Australische gevangenissen zo 
hoog is, is in het geheel niet 
verklaarbaar. 
Met literatuuropgave. 

156 	Justitiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 9, 1991 

27 
Cooke, D.J. ' 
Violence in prisons; the influence 
of regime factors 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
95-109 

De afgelopen jaren is het aantal 
gewelddadigheden door gedeti-
neerden in Britse gevangenissen 
sterk toegenomen. Dit blijkt over 
de hele linie het geval te zijn. Zo 
zijn er onder andere meer gevan-
genisopstanden geweest en meer 
gijzelingen van inrichtingsper-
soneel. Doorgaans wordt bij de 
verklaring van agressie binnen 
gevangenissen eenzijdig gewezen 
op de kenmerken van de gedeti-
neerden. Echter, situationele 
factoren zijn minstens zo 
belangrijk. De meest gewichtige 
factor daarbij is de kwaliteit van 
de communicatie tussen personeel 
en gedetineerden. Daarnaast zijn 
de ervaring, het opleidingsniveau 
en het moreel van het personeel 
van belang. Andere omgevingsfac-
toren die van invloed zijn op de 
mate van gewelddadigheid, zijn: 
de gelegenheid die gedetineerden 
hebben om bezoekers uit de vrije 
maatschappij te ontvangen, de 
mate van overbevolking van de 
inrichting, de afleiding door een 
interessant activiteitenprogramma, 
de zichtbare nadruk die wordt 
gelegd op de externe beveiliging 
en de eventuele bestuurlijke 
onzekerheid. Volgens de auteur is 
het beleidsmatig vruchtbaar deze 
factoren te beinvloeden teneinde 
het agressie-niveau in het Britse 
gevangeniswezen terug te dringen. 
Met literatuuropgave. 



28 
Rouse, J.J. 
Evaluation research on prison-
based drug treatment programs 
and some policy implications 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 1, 1991, 
pp. 29-44 

In 1986 gebruikte bijna twee derde 
van de Amerikaanse gedeti-
neerden voorafgaande aan de 
insluiting regelmatig drugs. 
Behandelingsprogramma's voor 
deze categorie gedetineerden zijn 
er sedert de tweede helft van de 
jaren zestig. In 1987 partici-
peerden 51.500 Amerikaanse 
gedetineerden in dergelijke 
programma's, d.i. 11% van de 
totale gedetineerdenpopulatie. Er 
zijn verschillende studies gedaan 
om zicht te krijgen op de mate 
waarin penitentiaire inrichtingen 
drugsbehandelingsprogramma's 
hebben ontwikkeld en op de 
kenmerken van die programma's. 
De voornaamste resultaten van 
deze studies worden beschreven. 
Er zijn ook verschillende 
evaluatie-onderzoeken gedaan 
waarbij het effect van specifieke 
penitentiaire drugsbehandelings-
programma's is vastgesteld. Het 
recidive-percentage was daarbij 
doorgaans het succes-criterium. 
De resultaten van de 
evaluatie-studies waren wisselend. 
Behalve behandelingspro-
gramma's voor gedetineerden zijn 
er ook programma's ontwikkeld 
voor ex-gedetineerden. Enkele van 
die programma's worden 
beschreven. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

29 
Bruinsma, F. 
De jeugdige zedendelinquent; 
diagnostiek op het politiebureau 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 46e jrg., nr. 6, 1991, 
pp. 623-634 

Om een seksueel gewelddadige 
ontwikkeling te voorkomen, acht 
men het in Amerika van belang de 
jeugdige zedendelinquent zo vroeg 
mogelijk te signaleren en te 
behandelen. Geinspireerd door 
Amerikaanse bevindingen werd in 
1988 in Utrecht het project 
'Zedendelinquente jongeren' 
gestart. De auteur doet bij 
jeugdigen, die wegens een zeden-
delict op het politiebureau voor 
verhoor worden vastgehouden, 
een orienterend 
forensisch-psychiatrisch en 
seksuologisch onderzoek. Dit 
resulteert in een taxatie van het 
delict en een voorlopig advies dat 
wordt besproken met de jongen 
(tot nu toe werd geen meisje 
wegens een zedendelict aange-
houden) en zijn ouders. De taxatie 
van het delict, waarbij onder 
andere wordt gelet op het feit of 
het delict alleen of in groeps-
verband is gepleegd, de mate van 
dwang of geweld die is gebruikt 
en eerdere politiecontacten, leidt 
tot een inschatting van het risico 
van recidive. Ook aan diagnostiek 
van de delinquent wordt aandacht 
besteed. Dit leidt tot een afweging 
van risico- en beschermende 
factoren. In twee jaar tijd onder- 
zocht de auteur 37 jeugdige zeden-
delinquenten. Hij beschrijft deze 
gevallen kort (de jongens, hun 
delicten, hun reacties op de 
delicten en enkele van hun 
demografische en achtergrondken-
merken). In ieder geval negen en 
vermoedelijk meer van deze 
jongens waren zelf slachtoffer van 
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seksueel misbruik geweest. Oak 
wordt aangegeven tot welke 
adviezen hij na onderzoek kwam. 

artikel wordt besloten met 
verwijzing naar een aantal 
knelpunten rand de behandeling 
van jonge zedendelinquenten, 
zoals de moeilijk te hanteren, 
maar in behandeling noodza-
kelijke combinatie van steun en 
confrontatie, de weinige inter-
naten die iets voor deze categorie 
jongeren willen doen, het (te) 
vrijwillige karakter van de 
ambulante hulpverlening en de 
ontberende kennis en vaardig-
heden bij de Nederlandse hulpver-
lening op dit terrein. 
Met literatuuropgave. 

30 
Carbino, R. 
Advocacy for foster families in 
the United States facing child 
abuse allegations; how social 
agencies and foster parents are 
responding to the problem 
Child welfare, 70e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 131-149 

Klachten over kindermishandeling 
en verwaarlozing betreffen oak 
geregeld pleeggezinsituaties. De 
reacties op dergelijke klachten zijn 
traumatisch voor de gezinnen die 
het betreft en de kans bestaat dat 
er onnodig schade wordt toege-
bracht aan gezinnen en dat er 
pleeggezinplaatsen door verloren 
gaan. De auteur doet verslag van 
de resultaten van een survey 
onder pleeggezincentrales die als 
doel had initiatieven te achter-
halen voor het bieden van steun 
aan pleeggezinnen waartegen 
klachten betreffende mishandeling 
warden geuit. Bij zeven van de 22 
instellingen die reageerden 
bestond er zo'n programma. Vier 
centrale thema's binnen die 
programma's zijn: het recht van 
pleegouders op informatie over 
een eventueel onderzoek in 
verband met klachten over 

31 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
Recidivism among high-risk 
youths; study of a cohort of 
juvenile detainees 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 2,1991, 
pp. 121-177 

Er wordt gerapporteerd over 
enkele resultaten uit een nog 
lopende longitudinale studie 
onder een cohort van 398 
jongeren die in Tampa, Florida 
(Verenigde Staten) gedetineerd 
werden tussen december 1986 en 
april 1987. Doel van het 
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mishandeling, ondersteuning van 
pleegouders, het verzorgen van 
procedures am pleegouders de 
kans te geven hun verhaal te 
vertellen en het verzorgen van 
procedures die pleegouders de 
kans geven te reageren op de 
(voorgestelde) actie die volgt op 
een onderzoek. Uit de surveys 
komen onder meer de volgende 
punten naar voren: er komt 
aandacht voor het probleem dat 
hierboven is beschreven; instel-
lingen zijn zich niet altijd bewust 
van de traumatische effecten die 
hun reacties op mishandelings-
klachten kunnen hebben; 
sommige respondenten zijn 
dermate gepreoccupeerd met 
kindermishandeling dat er geen 
ruimte is voor consideratie met de 
gevolgen van klachten voor het 
pleeggezin; de aard van het beleid 
van de instellingen (bijvoorbeeld 
zonder meer beeindigen van plaat-
singen) is vaak schadelijk yoor 
pleeggezin inclusief pleegkind; 
omissies in de beleidsstukken. Het 
artikel wordt besloten met een 
pleidooi voor meer erkenning van 
het probleem en daarop aangepast 
(ook schriftelijk) beleid, alsmede 
voor deskundigheidsbevordering 
van instellingsmedewerkers en 
pleegouders. 
Met literatuuropgave. 



onderzoek was te bepalen of 
alcohol- of druggebruik (gemeten 
via selfreport en urinetests), 
fysieke mishandeling, slachtoffer-
schap van seksuele delicten, of 
emotionele/psychologische 
problemen op het moment van 
binnenkomst, gerelateerd zijn aan 
recidive. Er worden enige statis-
tisch significante verbanden 
gevonden, maar het belang is 
gering: de verklaarde variantie ligt 
tussen de 10 en 22%. Het eerder 
gepleegd hebben van bepaalde 
delicten is de beste voorspeller 
voor het opnieuw plegen van 
dezelfde delicten. Andere 
conclusies luiden dat er aanwij-
zingen zijn voor een differentiele 
politie-aanpak van zwarte delin-
quenten, dat de EMIT-urinetest 
belangwekkende resultaten 
oplevert, dat veel van de minder-
jarigen behandeling behoeven 
voor hun alcohol- of druggebruik, 
maar dat zeer weinigen daar 
gedurende de follow-up voor 
behandeld worden. De recidive is 
hoog, vooral onder drugge-
bruikers. Er bestaan veelbelo-
vende, op sociale leertheorieen 
gebaseerde behandelingspro-
gramma's voor druggebruikers en 
de samenleving zou zich meer 
moeten inspannen om de desbe-
treffende jongeren te kunnen 
behandelen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Elterman, M.F., M.F. Ehrenberg 
Sexual abuse allegations in child 
custody disputes 
International journal of law and 
psychiatry, 14e jrg., nr. 3, 1991, 
pp. 269-286 

In deze bijdrage wordt de 
complexe problematiek rond 
aantijgingen betreffende seksueel 
misbruik in voogdijgeschillen aan 
de orde gesteld. Na een uiteen-
zetting over wel en niet gegronde 
aantijgingen, worden op grond 

van resultaten uit empirisch 
onderzoek en aanbevelingen van 
praktijkdeskundigen en literatuur 
over kinderseksualiteit twaalf 
indicatoren genoemd die een 
hypothese-genererende functie 
kunnen hebben in toekomstig 
empirisch onderzoek. De indica-
toren zijn gericht op het identifi-
ceren van factoren die differen-
tieren tussen wel en niet gegronde 
aantijgingen. Deze indicatoren 
betreffen: de algemene omstandig-
heden rond de aantijging; de 
openbaringen van het kind met 
betrekking tot de aantijging; 
details met betrekking tot het 
vermeende misbruik; details over 
(verplichting tot) geheimhouding; 
de al of niet leeftijdsadequate 
terminologie en zienswijze van het 
kind; de aanwezigheid van 
specifieke seksuele symptomen in 
het gedrag van het kind; kennis 
omtrent seksualiteit; de interactie 
tussen kind en beschuldigde 
ouder; de aanwezigheid van 
fysieke en andere symptomen van 
seksueel misbruik; kenmerken van 
de beschuldigde ouder; 
kenmerken van de beschuldigende 
ouder; de kwetsbaarheid van het 
kind. 
Met literatuuropgave. 

33 	• 
Lauritsen, J.L., R.J. Sampson, 
J.H. Laub 
The link between offending and 
victimization among adolescents 
Criminology, 29e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 265-292 

Twee in onderzoek verwaarloosde 
thema's, namelijk slachtofferschap 
van jongeren en jongvolwassenen 
en het verband tussen delinquent 
gedrag en slachtofferschap, 
werden in combinatie onderzocht 
door materiaal uit de National 
Youth Survey (NYS), een longitu-
dinaal onderzoek dat in de 
Verenigde Staten plaatsvindt, op 
dit punt te analyseren. Er worden 
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vier soorten slachtofferschap 
onderscheiden: van geweld, van 
beroving, van diefstal en van 
vandal isme. Delinquent gedrag 
blijkt de kans op slachtofferschap 
aanzienlijk te vergroten. 
Bovendien blijkt een significant 
aandeel van het risico op slachtof-
ferschap van verschillende 
demografische subgroepen (en met 
name mannen) het gevolg te zijn 
van het in grotere mate verwikkeld 
zijn in delinquente leefpatronen. 
De auteurs benadrukken dat het 
niet de bedoeling is de bevin-
dingen te gebruiken om de slacht-
offers te beschuldigen, maar dat 
het duidelijk is dat de kans op 
slachtofferschap van adolescenten 
deels kan worden verklaard door 
delinquent en deviant gedrag. 
Criminologische theorieen over 
slachtofferschap moeten hier 
rekening mee houden. 
Met literatuuropgave. 

34 
Madonna, P.C., S. van Scoyk 
e.a. 
Family interactions within incest 
and nonincest families 
The American journal of 
psychiatry, I48e jrg., nr. I, 1991, 
pp. 46-49 

De interactiepatronen binnen 
dertig gezinnen waar sprake is van 
incest zijn vergeleken met die van 
dertig gezinnen met andersoortige 
klinische problematiek. Video-
tapes van een interviewgedeelte 
waarin het gezin een taak krijgt 
opgedragen werden gescoord met 
behulp van de Beavers-
Timberlawn Family Evaluations 
Scale. De incestgezinnen waren op 
alle punten disfunctioneler, met 
uitzondering van de machtsver-
deling binnen het gezin. De 
verwachte dominantie-submissie 
machtsstructuren werden niet 
gevonden. De condusie luidt dat 
de disfunctionele patronen, die 
incestueus gedrag ondersteunen 
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en in stand houden, zijn: een 
rigide en irreele gezamenlijke 
opvatting over het functioneren 
van het gezin, disfunctionele 
coalities tussen de ouders, 
verwaarlozing door en geringe 
emotionele toegankelijkheid van 
de ouders, alsmede de onmoge-
lijkheid om autonomie te stimu-
leren in de gezinsleden. De 
auteurs besteden aandacht aan de 
beperkingen van de door hen 
verrichte studie, maar zijn van 
mening dat de resultaten het 
inzicht in het ontstaan en in stand 
blijven van incest binnen gezinnen 
vergroten. 
Met literatuuropgave. 

35 
Snyder, S. 
Movies and juvenile delinquency: 
an overview 
Adolescence, 26e jrg., nr. 101, 
1991, pp. 121-132 

Gezien het veelvuldig bioscoop-
bezoek van jongeren en de hoge 
mate van jeugdcriminaliteit is het 
logisch te veronderstellen dat 
zowel een groot aantal 
niet-delinquente als delinquente 
jongeren zeer regelmatig films 
zien. Het is zelfs mogelijk dat 
filmkijken van invloed is op de 
jeugdige delinquenten doordat ze 
erdoor worden opgehitst of 
doordat er sociale leerprocessen in 
werking treden. De auteur 
bespreekt verschillende onder-
zoeken waaruit deze relatie blijkt. 
lift beroept zich m.n. op 
onderzoek van Heath e.a., waarin 
variabelen als het realistisch-zijn 
van de film, een agressieve sociale 
omgeving, identificatie met agres-
sieve 'filmhelden' en de wijze 
waarop de gevolgen van agressief 
gedrag warden gepresenteerd, 
allemaal van invloed zijn op de 
relatie tussen film en geweld. De 
onderzoeker geeft vervolgens een 
groot aantal voorbeelden van films 
die ofwel aanleiding gaven tot 



delinquent gedrag, of die de 
druppel waren die de emmer deed 
overlopen voor jongeren om tot 
crimineel gedrag over te gaan. 
Daarentegen is het ook zo dat 
bepaalde sociale aspecten van 
films waarin crimineel gedrag 
vertoond wordt een positieve 
invloed kunnen hebben op delin-
quente jongeren. De auteur geeft 
een aantal suggesties voor 
toepassing van deze films bij 
sociale vaardigheidstraining voor 
deze groep jongeren. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

36 
Roest, F. 
Het belonen van informanten (I) 
Het tijdschrift voor de politie, 
53e jrg., nr. 6, 1991, pp. 275-279 

In het eerste deel van dit artikel 
staat het uitbetalen van tipgelden 
aan anonieme informanten 
centraal. De auteur heeft getracht 
op basis van recente publikaties 
en uitspraken een samenhangend 
beeld te schetsen van de proble-
matiek rond het vergaren van 
informatie tegen betaling. Hij 
signaleert dat aan het verschijnsel 
belonen van informanten nogal 
wat haken en ogen zitten, maar is 
niettemin van mening dat de 
recherche-tactische voordelen zeer 
wel opwegen tegen de nadelen, 
hoewel aantoonbare risico's 
verbonden zijn aan het kopen van 
informatie. Met betrekking tot het 
sluiten van deals met criminelen 
pleit de auteur voor het opzetten 
van een rechtsvergelijkende studie. 
Met literatuuropgave. 

37 
Schreiber, W. 
Polizeiliche Zusammenarbeit in 
einem Europa ohne Grenzen; 
Realit& und Perspektiven 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 6, 
1991, pp. 369-376 

De auteur toont zich niet optimis-
tisch over de definitieve 
uitwerking van basisovereen-
komsten tussen de Europese 
landen om de binnengrenzen af te 
schaffen en tot samenwerking 
tussen de nationale 
politie-instanties te komen. Zowel 
in het verdrag van Schengen als in 
andere multilaterale overeen-
komsten zijn hierover globale 
afspraken gemaakt, maar de 
nadere uitwerking laat op zich 
wachten. Een probleem is b.v. dat 
de landen met buitengrenzen, 
zoals Ierland, Groot-Brittannid, 
Denemarken en Griekenland juist 
niet vertegenwoordigd zijn in het 
Schengen-akkoord. Ook bestaat 
nog geen overeenstemming over 
de vraag of de binnengrenzen 
volledig moeten worden afgeschaft 
of voor bepaalde doeleinden 
moeten worden gehandhaafd, 
zoals voor het weren van 
ongewenste vreemdelingen. De 
auteur acht de nog te nemen 
hindernissen zo hoog dat ook in 
1992 de detailvragen nog niet 
zullen zijn opgelost. Een voordeel 
van de globale overeenkomsten en 
de samenwerking tot nu toe is wel 
dat in snel tempo veel multila-
teraal overleg is gevoerd en 
geInstitutionaliseerd op een aantal 
gebieden, zoals de terrorismebe-
strijding en het drugsbeleid. 
Met literatuuropgave. 
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Verslaving 

38 
Lee DI, LW. 
Colombia's cocaine syndicates 
Crime, law and social change, 
16e jrg., nr. 1, 1991, pp. 3-39 

In Columbia hebben de drugssyn-
dicaten grote politieke invloed: 
deels door geweld en intimidatie, 
deels door omkoperij en by. hun 
bijdragen aan politieke 
campagnes. Conventionele 
bestrijding van deze syndicaten is 
tot nu toe ineffectief gebleken en 
de bevolking is in verzet gekomen 
tegen de drugsoorlog. Daarom 
worden thans onconventionele 
strategieen beproefd, zoals het 

onderhandelen met de criminele 
top. Hoewel hieraan grote risico's 
zijn verbonden lijken de resultaten 
toch succes te hebben: de onder-
handelingen tussen de overheid en 
de drugsbaronnen leiden tot een 
ontwrichting van de 
cocaine-industrie op lange termijn. 
Volgens de auteur zouden ook de 
VS een rol moeten spelen in deze 
'samenwerking'. Zo zou het 
(gezichts)verlies van de vrijlating 
van SO a 100 hoge bazen uit de 
drugsindustrie opwegen tegen de 
vierhonderd ton of meer cocaine 
die jaarlijks Amerika binnen-
stroomt. Intussen zou een stevige 
sociale strategie moeten worden 
gevoerd t.b.v. de verbouwende 
boeren, gebruikers en andere 
betrokkenen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Mol, R., F. Trautmana 
The liberal image of the Dutch 
drug policy; Amsterdam is 
singing a different tune 
The international journal on 
drug policy, 2e jrg., nr. 5, 1991, 
pp. 16-20 

De auteurs zetten kanttekeningen 
bij de internationaal heersende 
gedachte dat het Nederlandse 

40 
Scott, P.D. 
Cocaine, the contras, and the 
United States; how the US. 
government has augmented 
America's drug crisis 
Crime, law and social change, 
16e jrg., nr. I, 1991, pp. 97131 

De Verenigde Staten bedenken 
telkens weer oplossingen voor het 
drugsprobleem gericht op de 
kanten 'vraag en aanbod'. De 
auteur daarentegen stelt dat een 
effectieve anti-drugsstrategie 
voornamelijk gericht zou moeten 
zijn op Washington zelf. En wel 
op haar inofficiele connecties met 
corrupte, 'anticommunistische', 
rechtse groepen in Derde Wereld 
landen, die nauw verbonden zijn 
met de drugshandel. Hij geeft 
allereerst een historisch overzicht 
van connecties met contra's sinds 
het aannemen van de 'Nationale 
Veiligheidswet' in 1947, waarin 
ruimte gelaten wordt voor 
dergelijke praktijken. Het blijkt 
dat politieke veranderingen, meer 
dan veranderingen in vraag en 
aanbod, van invloed zijn op de 
toevoer van drugs naar de 
Verenigde Staten. Vervolgens 
beschrijft hij zeer nauwgezet hoe 
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drugsbeleid tolerant, liberaal en 
pragmatisch is. Het pragmatisme 
wordt nog wel gehanteerd, maar 
dat resulteert de laatste tijd in een 
weer meer repressief beleid. Het 
streven naar normalisatie wordt 
verlaten, zeker in Amsterdam. De 
publieke overlast en het 
Aids-risico zijn bier mede debet 
aan. Ter illustratie wordt het 
Amsterdamse 'binnenstadverbod' 
beschreven en vermeld dat de 
mogelijkheden van de laagdrem-
pelige hulpverlening worden 
ingeperkt. Het overheidsbeleid 
hinkt volgens de auteurs op twee 
gedachten: enerzijds de normali-
satie en liberalisatie, anderzijds 
repressie en beperking. 



de_deuren wijd open werden gezet 
voor cocainesmokkelaars door de 
Amerikaanse steun aan m.n. de 
Nigaraguaanse contra's in de 
jaren tachtig. Ook onder Bush 
wordt op deze manier 'oorlog 
gevoerd' tegen drugs. De 
Hondurese drugslijnen worden 
niet aangepakt. En er worden 
nieuwe corrupte bondgenoten 
gevonden in Peru, Colombia en 
Bolivia. Waar Reagan de deuren 
opende voor smokkelaars uit 
Honduras zet Bush ze open voor 
drugshandelaren uit deze drie 
landen. De auteur noemt het feit 
dat cocaine zelf de vijand is 
geworden, meer dan de gevreesde 
communisten, Orwelliaans 
ironisch. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

41 
Brandi, S.G., F. Horvath 
Crime-victim evaluation of police 
investigative performance 
Journal of criminal justice, 19e 
jrg., nr. 3, 1991, pp. 293-305 

De politie is voor informatie over 
criminaliteit voor een groot deel 
afhankelijk van het publiek. Het is 
daarom van belang om hun 
mening over het politie-optreden 
te leren kennen. In verband 
hiermee werd via een postenquete 
onderzoek gedaan in een middel-
grote stad naar de tevredenheid 
over de politie onder een aantal 
slachtoffers van verschillende 
soorten misdrijven, nl. tegen de 
persoon (N=79) en ernstige 
(N= 165) en lichte (N= 192) 
vermogensdelicten. Uit het 
onderzoek blijkt dat opleiding, 
geslacht en inkomen niet van 
invloed zijn op de tevredenheid 
over het politie-optreden en 

• leeftijd slechts in geringe mate. 
Over het algemeen waren slacht-
offers meer tevreden bij een 

snellere reactie van de politie 
(vooral bij ernstiger misdrijven); 
bij een uitgebreide onderzoeksin-
spanning (vooral in geval van 
vermogens-criminaliteit); bij 
positief professionalisme (begrip, 
aandacht en competentie) (alle 
categorieen) en vervolgcontacten 
(vnl. bij ernstige vermogensde-
licten). De studie toont aan dat 
het van belang is om bij slachtof-
ferevaluatie-onderzoek meer 
rekening te houden met het soort 
misdrijf waarvan men slachtoffer 
geworden is en de verschillende 
aspecten van het politie-optreden 
dan met demografische factoren. 
Met literatuuropgave. 

42 
Fox, J.A., J. Levin 
Homicide against the elderly; a 
research note 
Criminology, 29e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 317-327 

Eerder onderzoek naar slachtof-
ferschap van bejaarden is beperkt 
in de zin dat slachtofferschap van 
moord veelal buiten beschouwing 
blijft. Bovendien is het aantal 
gevallen van slachtofferschap in 
deze onderzoeken te beperkt om 
diepgaande analyses te kunnen 
uitvoeren. Op grond van analyses 
van FBIrapporten betreffende alle 
moordzaken tussen 1976 en 1985, 
concluderen de auteurs dat 
bejaarden een veel kleinere kans 
lopen slachtoffer van moord te 
worden dan jongere mensen. Ook 
is hun kans kleiner om slachtoffer 
van roof te worden. Wel is het zo 
dat als zij wel slachtoffer van roof 
worden, de kans dat zij daarbij 
ook het leven verliezen veel groter 
is dan die van jongere mensen. 
Verder blijkt dat de kans slacht-
offer van moord te worden met 
het ouder worden afneemt, dat 
voor zwarte bejaarden de kans 
groter is en dat de daders van 
moord op bejaarden relatief vaak 
zwart en van het mannelijk 
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geslacht zijn. Bejaarden worden 
vaker dan jongere mensen om het 
leven gebracht door onbekenden 
en Cr gaan minder vaak ruzies aan 
de moord vooraf. 
Met literatuuropgave. 

43 
Landau, S.F., R.E. Freeman-
Longo 
Classifying victims; a proposed 
multidimensional victimological 
typology 
International review of victi-
mology, le jrg., nr. 3,1990, pp. 
267-286 

Naar de mening van de auteurs is 
er onvoldoende aandacht gegeven 
aan de theoretische aspecten van 
de victimologie. Zij analyseren 
eerst een aantal slachtoffertypolo-
gieen, en kwalificeren deze als 
eendimensionaal. Vanwege deze 
eenzijdigheid is de ontwikkeling 
van een multidimensionele classi-
ficatie noodzakelijk. De auteurs 
presenteren een dergelijke 
typologie met elf dimensies. 
Sommige van deze dimensies 
overschrijden de grenzen van de 
criminologie omdat de victimo-
logie ook ondergebracht kan 
worden in of raakvlakken heeft 
met andere wetenschappen. Elk 
van deze dimensies is onderver-
deeld in een aantal categorieen. 
De auteurs menen dat hun classi-
ficatiesysteem niet als gesloten en 
finaal moet worden opgevat. Het 
systeem kan gebruikt worden als 
methodologische richtlijn voor 
verdere studie. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van eriminaliteit 

Lezers die getnteresseerd 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- 
370 65 55 (J. de Waard). 

44 
Austin, D.M. 
Neighbomood attributes and 
crime prevention activity 
Criminal justice review, 16e jrg., 
nr. I, 1991, pp. 17-28 

In zijn artikel onderzoekt de 
auteur de samenhang tussen 
karakteristieken van de 
woonbuurt enerzijds en het 
deelnemen aan misdaadpreventie-
activiteiten door wijkorganisaties 
anderzijds. Na eerst een overzicht 
te hebben gegeven van de 
relevante onderzoeksliteratuur zet 
de auteur zijn onderzoeksopzet 
uiteen. De vier indicatoren voor 
buurtkenmerken zijn: het 
percentage zwarten, de 
sociaal-economische status, de 
leenijdsopbouw en de buurtstabi-
liteit gemeten naar aantal verhui-
zingen of aantal huiseigenaren. De 
gegevens werden verwerkt met de 
kleinste kwadraten multipele . 
regressie methode. Bij alle van de 
zestig betrokken buurtorganisaties 
uit Oklahoma City werd het 
belang onderkend van misdaadbe-
suijding. Het percentage zwarten, 
de sociaal-economische status en 
de leeftijdsopbouw bleken een 
positieve samenhang te vertonen 
met de door de verenigingen 
geleverde financiele inspanningen 
t.b.v. preventie. De auteur vond 
geen samenhang tussen buurtken-
merken en verenigingsdeelname in 
preventie-activiteiten. Ook organi- 
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satie-omvang bleek niet van 
invloed te zijn. 
Met literatuuropgave. 

45 
Vrij, A., F.W. Winkel 
Characteristics of the built 
environment and fear of crime; 
research note on interventions in 
unsafe locations 
Deviant behavior, 12e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 203-215 

Angst voor criminaliteit kan 
mogelijk worden verminderd door 
veranderingen aan te brengen in 
de bebouwde omgeving, zo blijkt 
uit eerder onderzoek. De auteurs 
richten zich in dit artikel op de 
volgende vragen: zijn plekken die 
als onveilig bestempeld worden 
ook werkelijk gevaarlijk? Welke 
kenmerken van de bebouwde 
omgeving veroorzaken angstge-
voelens? Welke maatregelen 
kunnen er getroffen worden om de 
angst voor criminaliteit te vermin-
deren? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden voerden zij twee 
onderzoeken uit. Het eerste 
onderzoek, een inventarisatie van 
onveilige plekken in Enkhuizen 
waaraan 854 mensen deelnamen, 
geeft antwoord op de vraag of 
bepaalde omgevingsfactoren van 
invloed zijn op het zich onveilig 
voelen. Onveilige plekken blijken 
m.n. die plaatsen te zijn die stil, 
verlaten en slecht verlicht zijn. In 
het tweede onderzoek, een 
experiment met 160 participanten 
die de brug bij het Wethouder de 
Vosplein op twee achtereenvol-
gende vrijdagavonden overstaken 
(de meest bedreigende situatie 
blijkens het eerste onderzoek), 
wordt het effect van verbeterde 
straatverlichting op angst, het 
verwachte risico slachtoffer te 
worden en de ingeschatte kans op 
het ingrijpen door derden bestu-
deerd. Het blijkt dat vergroting 
van de lichtintensiteit angstver-
mindering tot gevolg heeft. Ook 

de andere parameters werden er 
positief door beInvloed. Daarom 
raden de onderzoekers aan 
maatregelen te treffen, die leiden 
tot betere straatverlichting. Ook 
het weghalen van zichtbeperkende 
struiken en bossages kan positieve 

a effecten hebben. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-370 65 53/54. 

Armstrong, T.L. (red) 
Intensive interventions with 
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Justice Press, 1991 
Beelen, P. 
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Bovens, R.H.L.M. 
Rtiders onder invloed beinvloed; 
onderzoek naar het effect van 
cursussen alcohol en verkeer 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 
1991 
Eijken, A.W.M., D.D. van 
Oosterzee 
Slachtofferzorg en criminaliteitspre-
ventie; werkwfize en effecten Inj 
slachtofferzorg en preventieve 
voorlichting door politiefunctiona-
rissen 
's-Gravenhage, Ministerie van 
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wezen; legislation sur le systEme 
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schappen, 1990 
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The Rand Chronology of Interna-
tional Terrorism for 1987 
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Goethals, J. 
Abnormaal en delinkwent: de 
geschiedenis en het actueel functio-
neren van de wet tot bescherming 
van de maatschappij 
Antwerpen/Arnhem, Kluwer 
Rechtswetenschappen/Gouda 
Quint, 1991 



Hofstra, L.J. 
Schadevergoedingsmogelijkheden; 
een literatuurstudie naar schadever-
goeding voor slachtoffers van 
misdrijven 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1990 
Holmes, R.M. 
Sex crimes 
London, Sage, 1991 
Knaapen, M.H.F., S.M. van der 
Kalien 
Evaluatie van drie jaren wet 
overdracht tenuitvoerlegging straf-
vonnissen, 1988, 1989, 1990 
Z.pl., z.uitg., 1991 
Kommer, M.M. 
De gevangenis als werkplek 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Proefschrift 
Ploeg, G.J. 
Maatschappelijke positie en crimi-
naliteit 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 
1991 
Projectprogramma 
Projectprogramma Een nieuw 
politiebestel in de jaren '90' 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, 1991 
Renooy, P.H. 
Heling; onderzoek naar mogelijk-
heden tot intensivering van heling-
bestrijding door politie, bestuur en 
justitie 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Landelijk Bureau Voorkoming 
Misdrijven, 1991 
Schoenmaker, B.C. 
Niet gehoord en niet gezien; 
verwerking van sexuele trauma's by 
mannen en vrouwen 
Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 
1991 
Sinderen, J. van 
Spreiding van criminaliteit en 
druggebruik in Nederland; een 
studie naar de achtergronden van 
de regionale spreiding van devian-
tieproblematiek 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1991 
Strijards, G.A.M. 
Strafbare deelneming aan een 
misdadige organisatie; een 
preadvies 
Z.pl., Vereniging voor de Vergelij-
kende Studie van het Recht van 
Belgie en Nederland, 1991 
TBS een bijzondere maatregel 
TBS een bijzondere maatregel; de 
concurrentie tussen beveiliging, 
behandeling en bescherming van de 
rechtspositie 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
1991 
Verschuren, C.M.M. 
Beveilig het ziekenhuis; preventie in 
een klantgerichte gatenkaas 
's-Gravenhage, Landelijk Bureau 
Voorkoming misdrijven, 1991 
Violent crime 
Violent crime in the United States 
Washington D.C., U.S. 
Department of Justice, Bureau of 
Justice, 1991 
Vliet, A. van, G. Mols e.a. (red) 
Crimineel jaarboek 1991, verslag 
over 1990 
Z.pl., Uitgeverij Papieren Tijger en 
Coornhert Liga, 1991 
Voortgangsrapportage 
Voortgangsrapportage januari 1990 
t/m januari 1991, Plan van aanpak 
voor de problematiek van Marok-
kaanse jongeren in Amsterdam, 
Een stevige handgreep' 
Z.pl., z.uitg., 1991 
Wierdsma, J., K. de Haan 
Sociale veiligheid op het platteland; 
een onderzoek naar objektieve en 
subjektieve sociale veiligheid onder 
vrouwen op het platteland in 
Drenthe 
Assen, Stichting Opbouw Drenthe, 
1991 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact warden opgenomen. 
JV1, januari/februari 1992: 
Geweld 
JV2, maart: Criminaliteitspreventie 
JV3, april: Technologie en recht 
JV4, mei: Ontwikkelingen bij het 
Openbaar Ministerie 
JV5, juni: Internationalisering van 
het recht 

Congressen 

Ouderschap en recht 

Een studiedag over dit 
onderwerp wordt georganiseerd 
door de Nederlandse gezinsraad, 
de Raad voor het Jeugdbeleid en 
de Emancipatieraad. Zij zijn van 
mening dat het recht met name 
ten aanzien van zogenoemd 
'sociaal ouderschap' achterloopt 
bij de maatschappelijke ontwikke-
lingen. In dit verband worden 
genoemd kinderen in stiefge-
zinnen, kinderen in een lesbische 
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relatie, kinderen verwekt met 
nieuwe voortplantingsmethoden 
en kinderen die opgroeien bij een 
alleenstaande die niet biologisch 
ouder is. Inleidingen worden 
gehouden door prof. mr . A. 
Rutten-Roos, dr. C. van Wamelen, 
mr. E. Loeb en prof. J.C.M. 
Leijten. De conferentie wordt 
geopend door Minister Hirsch 
BalIM van Justitie. 
Datum: 31 januari 1992 
Plaats: Europa Hotel Scheve-
ningen 
Informatie: Nederlandse 
Gezinsraad, Duinweg 1,2585 JT 
Den Haag, tel. 070-3548500 

Anti -corruptie Conferentie 

De Stichting Maatschappij en 
Politic organiseert het vijfde inter-
nationale anti-corruptiecongres 
onder de titel: 'Looking to the 
future: the control of corruption 
in a perspective of growing inter-
nationalisation'. De twee hoofd-
thema's zijn corruptie en georga-
niseerde misdaad en corruptie en 
de groeiende samenwerking in 
Europa. 
Datum: 8-12 maart 1992 
Plaats: Amsterdam 
Inlichtingen: Het programma van 
het congres is op te vragen bij de 
Stichting Maatschappij en Politie, 
Postbus 239, 3300 AE Dordrecht, 
tel.: 078-144362. 



Bonger-lezing 
Op 14 mei 1991 hield prof. dr 

E. Zahn, emeritus hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
de tweede Bonger-lezing, getiteld 
In de schaduwen van de 21e eeuw; 
historische toekomstvisies, huidige 
prognoses en overlevingsstrategieen. 
De tekst van deze lezing kan 
worden besteld door Fl. 7.50 
(inclusief porti) over te maken op 
Postbankrekening 6097835 ten 
name van Stichting W.A. Bonger-
lezingen te Amsterdam, onder 
vermelding van 'Tweede Bonger-
lezing'. 

Criminaliteit als politiek 
probleem 
Sinds het begin van de jaren 

tachtig is de criminaliteit sterk 
gestegen. Veel mensen worden er 
in hun dagelijks leven dan ook in 
een of andere vorm mee gecon-
fronteerd. Criminaliteit doet het 
goed in de media en staat hoog op 
de politieke agenda. Ondanks de 
algemene erkenning van 'crimina-
liteit als politiek probleem' 
bestaan er diepgaande menings-
verschillen - zowel binnen de 
politiek als binnen de wetenschap 
- over de oorzaken en de 
bestrijding van criminaliteit. Het is 
de bedoeling met dit, onder de 
auspicien van de Nederlandse 
Vereniging voor Kriminologie 
georganiseerde, congres die 
meningen bij elkaar te brengen. 
Vertegenwoordigers van allerlei 
politieke kleuren en wetenschap-
pelijke standpunten krijgen de 
gelegenheid om hun visie naar 
voren te brengen. Daarbij zal de 
rot van de media eveneens 
aandacht krijgen. 
Datum: 18 en 19 juni 1992 
Plaats: Groningen 
Inlichtingen: Vakgroep Crimino-
logie, RU Groningen, Pb. 716, 
9700 AS Groningen, tel.: 
050-635630. 

Trauma and tragedy: the 
origins, management and 
prevention in today's world 
De International Society for 

traumatic stress studies houdt 
onder deze titel haar wereldconfe-
rentie. 
Datum: 21 tot 26 juni 1992 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen: 030-369312. 

De mensenrechten van kinderen 
Het centrale thema van het 

congres luidt: op weg naar de 
realisering van mensenrechten van 
kinderen. Kinderombudswerk 
houdt zich bezig met het creeren 
van mogelijkheden zodat kinderen 
zelf voor hun rechten kunnen 
opkomen. Kinderombudswerk 
kent een aantal strategieen, 
waaronder onderzoek, belangen-
behartiging en netwerkontwik-
keling. Tijdens het congres zullen 
verschillende strategieen aan de 
orde worden gesteld om kinde-
rombudswerk te bevorderen en 
herkenbaar te maken. De positie 
van het kind in het gezin en in de 
maatschappij staan centraal. Op 
het congres zal zowel gesproken 
worden over de kinderen in 
ontwikkelingslanden als in de 
westerse landen. De voertaal van 
het congres is Engels. 
Datum: 22, 23 en 24 januari 1992 
Plaats: Hotel Krasnapolsky, 
Amsterdam 
Inlichtingen: Congressecretariaat, 
tel.: 020-5253972. 

Schengen: proeftuin voor de 
Europese Gemeenschappen 
Zoals bekend is het hoofddoel 

van de Schengen-akkoorden een 
volledig vrij verkeer van personen 
tussen de verdragsluitende 
partijen (op dit moment de 
Benelux-landen, Frankrijk, 
Duitsland en straks ook Italie, 
Spanje, Portugal) tot stand te 
brengen. De Schengen-verdragen 
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bevatten echter ook bepalingen 
inzake vrij verkeer van goederen, 
politiele samenwerking en weder-
zijdse rechtshulp, wapen- en 
drugswetgeving. Net  Schengen 
lnformatie Systeem ten slotte 
!weft reeds geleid tot een politiek 
en juridisch debat over de 
bescherming van persoonsge-- 
gevens. Deze verschillende 
aspecten zullen op de studiedag 
aan de orde komen. 
Datum: 22 februari 1992 
Plaats: Auditorium 'Zeger van 
Hee', faculteit Rechtsgeleerdheid, 
Tiensestraat 41, 3000 Leuven, 
Belgie 
Inlichtingen: Mw. A. Vereecken, 
Instituut voor Strafrecht, Hoover-
plein 10,3000 Leuven, Belgie. 
Tel.: (09-32-)16-285211. 

De WODC -rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten 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 
bit Gouda Quint BV, postbus 
1148,6801 MK Anthem, telefoon .. 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel : 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
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WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-37065 
54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1990 en 1991 
verschenen rapporten. 
1990, WODC 98 
Laan, P.1-I. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit: pentode 1980-1988 
1990, WODC 100 
Zeilstra, Mi., H.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politic bij slacht-
offers van misdrijven; 
evaluatie-onderzoek van een 
experiment bij de politie in Alkmaar 
en Eindhoven 
1990, WODC 101 
Schimmel, H.R., G.J. Veerman 
Over resets en appel; de conffictop-
wekkendheid van artikel 57 AA W 
1990, WODC 102 
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G. 
Romeijn 
Misdaadondernemingen; onderne-
mende misdadigers in Nederland 
1990, WODC 103 
Kommer, 
Werken met mensen; een onderzoek 
naar werksituatie en functioneren 
van penitentiair inrichtingswerkers 
1990, WODC 104 
Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag ander jongens uit etnische 
minderheden 
1991, WODC 107 



Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakelijkheid by 
Faillissement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering; de effectmeting 
1991, WODC 112 
M. Kruissink m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politie en 
justitie 
1991, WODC 113 
L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
End, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
1990 en 1991 verschenen de 
volgende rapporten: 

Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Crirninaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg by het Openbaar 
Ministerie bij een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC K10 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Eva luatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC Kit 
Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen bij kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC K12 
Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendermaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
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Kockelkorn, R., P.H. van der 
Lan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete ander rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten en 
coordinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpun ten by de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek ander Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
Een literatuuronderzoek 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Venvers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
WODC K19 
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Tijdschriftenlijstenlijst 

WODC-documentatie 

Onderstaande tijdschriften werden 
in 1991 geraadpleegd ten behoeve 
van de selectie van artikelen voor 
het literatuuroverzicht van Justi-
tiele Verkenningen. De met een * 
gemerkte tijdschriften zijn 
opgeheven of daarvan werd met 
ingang van 1991 het abonnement 
opgezegd. 

Adolescence 
Advocatenblad 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsy-
chiatry 
American journal of police 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand 
journal of criminology 

Balans 
Beleid en maatschappij 
Beleidsanalyse 
Berichten over onderzoek 
Binnenlands bestuur 
Blutalkohol 
British journal of addiction 
British journal of criminology 
Buitenlanders bulletin 

Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Civis mundi 
CJ international 
Contemporary sociology 
Corrective and social psychiatry 
and journal of behavior 
technology methods and therapy 
Corruption and reform 

Tijdschriftenlijst WODC -documentatie 

Crime and delinquency 
Crime, law and social change 
(voortzetting van Contemporary 
crisis) 
Criminal justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice review 
Criminal law review 
Criminologie (Fr.talig) 
Criminology 
Criminology and penology 
abstracts 
Criminology Australia 

Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Demos 
Deviance et societe 
Deviant behavior 
Drogalkohol 
ESB; economisch statistische 
berichten* 
Eurocriminology 
Evaluation review 

Families in society (voortzetting 
van Social casework) 
Federal probation 

Gids voor personeelsmanagement 

Handhaving 
Howard journal of criminal justice 

Informatie management magazine 
Information bulletin on legal 
activities; council of Europe 
Intermediair 
International criminal police 
review 
International journal of law and 
psychiatry 
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International journal of offender 
therapy and comparative crimi-
nology 
International journal of the addic-
tions 
International journal of the 
sociology of law 
International journal on drug 
policy 
International review of vic-
timology 

Jeugd en samenleving 
Journal of applied social 
psychology 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and crimi-
nology 
Journal of family violence 
Journal of law and society 
Journal of offender counseling, 
services and rehabilitation (voort-
zoning van Journal of offender 
rehabilitation) 
Journal of police science and 
administration 
Journal of quantitative crimi-
nology 
Journal of research in crime and 
delinquency 
Journal of social issues 
Jurimetrics journal 

Kind en adolescent 
Kriminalistik 
ICriminologisches Bulletin de 
Criminologic 
Kriminologisches Journal 
Kwartaalbericht rechtsbe-
scherming veiligheid 

Law and society review 

M&O; tijdschrift voor organisatie-
kunde en sociaal beleid 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform 

Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de * 
psychologie en haar grensge- 
bied en 
Nemesis 
Netherlands official statistics 
Neue Kriminalpolitik 
New England journal on criminal 
and civil confinement 
New statesman and society 
Nieuws voor criminologen 
Nieuwsbrief politic 
NO-reports 

Onze taal 
Overheidsstatistiek 

Panopticon 
Penitentiaire informatie (voort-
zetting van Sancties) 
Periodiekenparade 
Police journal 
Police science abstracts 
Police studies 
Policing and society 
Politeia 
Politieofficier 
Prison information bulletin 
Prison journal 
Prison service journal 
Privacy en registratie 
Probation journal 
Proces 
Psychological abstracts* 

Recht der werkelijkheid 
Recht en kritiek 
Recht voomit 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Rechtskundig weekblad 
Refugee abstracts 
Regelmaat 
Research bulletin 
Research notes 
Revue de droit penal et de crimi-
nologie 
Revue de science criminelle et de 
droit compare 
RP magazine 
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Sancties 
SEC; kwartaalblad voor samen-
leving en criminaliteit 
Social casework 
Social justice (voortzetting van 
Crime and social justice) 
Social network 
Social problems 
Sociale wetenschappen 
Sociological methods and research 
Sociologische gids 
Statistisch magazine 
SWOV-tijdschrift 

TIP; tijdschriften informatiepunt 
politiewetenschappen 
Total los 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en 
andere psychotrope stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor de sociale sector 
Tijdschrift voor familie- en jeugd-
recht 
Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening en jeugdwerk 
Tijdschrift voor psychiatrie 
Trema 

Victimology 
Violence, aggression and 
terrrorism 
Violence and victims 
Vrijspraak 

Welzijnsweekblad 
Wetenschapsbeleid 
Women and criminal justice 
WVC documentatie 

Zeitschrift Mr die gesamte Straf-
rechtswissenschaft 
Zeitschrift fiir Rechtssoziologie 
Zeitschrift für Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe 
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Register Justitiele Verkenningen 

over 1991 

Algemeen 	 Nr. Blz. 

Bus, MA. 
Advisering en besluitvorming inzake medische 	6 	17 
technologie 
Dunning, A.J. 
De toekomst van de medische technologie 	6 	8 
Hoetjes, B.J.S. 
Over de schreef; het schemergebied tussen 	4 	8 
ambtenaar en burger 
Trappenburg, M.J. 
Langs een lijn van argumenten; over 	 6 	63 
medisch-ethische discussies in Nederland 
Zwart, H.A.E. 
Het einde van de vanzelfsprekendheid; 	6 	84 
medische technologie als doelwit van ethische 
reflecties 

Criminologie 

Boer, A.P. de 
Motieven bij partnerdoding 	 1 	35 
Bunk, A.E. van, R. van Overbeeke en P.F. van 
Soomeren 
Woninginbrekers preventief verhoord 	 9 	76 
Eshof, P., van den en E.C.J. Weimar 
Moord en doodslag in Nederland; Nederlandse 	1 	8 
gegevens in internationaal perspectief 
Gemert, F. van 
Noordafrikaanse en Turkse homomoordenaars; 	1 	87 
op zoek naar een culturele verklaring 
Hekma, G. 
Seriele moorden 	 1 	107 
R.B.F. Hesseling en F.H.M. van Gemert 
Autokraak onder de loep; planning of 	9 	38 
gelegenheid? 
P. van Soomeren 
De Chicago-school revisited 	 9 	8 
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Nr. Blz. 
R.H.J.M. Staring en J. Kroese 
Een kwestie van vertrouwen; daderonderzoek in 	9 	112 
gevangenissen 
Verrips, J. 
Moord en doodslag op godsdienstige gronden; 	1 	59 
een tentatieve typologie en enige reflecties 
G.H. Vogel 
Straatroof in Amsterdam; enkele daders aan het 	9 	58 
woord over risico's, lucrativiteit en prestige 

Gevangeniswezen/tbs 

Aalberts, M.M.J. en M. Brouwers 
De rechtspositie van ter beschikking gestelden 	2 	31 
Bakker, C., C.F. Riiter, S.A.M. Stolwijk 
Beklag en beroep; analyse van 150 uitspraken in 	2 	62 
de tbs-inrichtingen 
Bijker, B. 
Ervaringen met psychiatrisch gestoorde 	8 	86 
gedetineerden in een HvB 
Boutellier, J.C.J. 
Stoornis en delict; een gesprek over psychiatrie 	2 	125 
en recht met prof. dr. A.W.M. Mooij 
Bullens, R.A.R. 
Ambulante behandeling van seksuele 	 2 	90 
delinquenten binnen een verplichtend justitieel 
kader 
Droogendijk, C.E.C. en L.C.M. Tigges 
Justitie en Volksgezondheid als gelijkwaardige 	8 	43 
partners 
Junger-Tas, J. 
Vrijwilligheid en dwang in hulpverlening en 	2 	8 
behandeling 
Kat, C.F.A.M. de, en N.C. Oudendijk 
Een reactie van WVC op het NRV-advies 	8 	37 
Leuw, Ed. 
Dwangopname voor hypercriminele 	 2 	106 
druggebruikers 
Stoelinga, B. 
Forensische psychiatrie en haar raakvlakken; 	8 	28 
samenvatting van het NRVadvies 
Stoelinga, B. en P. Vos 
Van scheiding naar onderscheiding; de 	8 	8 
verhouding tussen strafrecht en psychiatrie in 
praktijk en beleid 
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Politie 	 Nr. Blz. 

Blaauw, J.A. 
Een corrupte diender is de pest voor het hele 	4 	33 
korps 
Cozijnsen, A.J. en J. Horn 
Naar een gezonde politiele bedrijfsvoering 	3 	23 
Felix, P.J.M. en B.W.M.M. Maassen 
Moderne bedrijfsvoering bij de Nederlandse 	3 	7 
politie 
Marchand, M.Th.M. en B.G. Wennekendonk 
Alles wat je zegt...! Visie van politiemensen op 	4 	75 
de rijksrecherche 
Pijl, D. 
De bestrijding van politiele corruptie 	 4 	53 
Stol, Ph. 
Politie en automatisering; gevolgen voor 	3 	70 
efficientie, effectiviteit en sturing van politiewerk 
Terlouw, G.J. en C.J. Wiebrens 

• Bedrijven van opsporing; het meten van 	3 	40 
prestaties bij de politie 

Wetgeving algemeen 

Eijlander, Ph. 
De politieke dimensie van wetgeving 	 5 	50 
Eschen, S. 
Voorbeeld van wetsevaluatie; invoering van de 	5 	94 
Wet Mulder 
Hartog-van Ter Tholen, R.M., den 
Medische technologie en wetgeving; een kwestie 	6 	37 
van sturen of remmen 
Kreveld, J.H. van 
De rol van Justitie in het Nederlandse 	 5 	66 
wetgevingsproces 
Veerman, G.J. 
De paradox van de wetsevaluatie 	 5 	8 
Vlies, I.C. van der 
De zachte kern van wetgeving 	 5 	32 
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Reclassering 	 Nr. Blz. 

Dietvorst, J. 
Slecht of ziek; dader-hulpverlening bij een 	8 	62 
Riagg 
Kegge, B.G. en H.H. Hoekstra 
Als beloning bewoner; beschermende 	 8 	53 
woonvormen voor forensisch psychiatrische 
patienten 
Vliet, J.A. van 
Sociaal psychiatrisch reclasseringswerk op een 	8 	77 
kruispunt 

Jeugdbescherming en -delinquentie 

P.H. van der Laan 
Dat hangt ervan 	jeugdigen oordelen over 	9 	95 
delicten 

Verslaving 

Nelen, J.M., Ed. Leuw en M. Grapendaal 
Druggebruikers aan het woord; verslaving en 	9 	17 
criminaliteit als elementen van een deviante 
ontwikkeling 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de Wet 
gesteld, mag zonder schriftelijke 
toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. de 
uitgever van deze uitgave, door de 
rechthebbende(n) gemachtigd namens 
hem (hen) op te treden, niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen van 
toestemming tot publikatie in dit 
tijdschrift houdt in: 
I. dat de auteur de uitgever machtigt 

• om de door derden verschuldigde 
vergoeding voor kopieren conform 
artikel 17, lid 2, Auteurswet 1912 en 
het KB van 20 juni 1974, Staatsblad 
351 ex artikel 16B 1912 te doen 
geldend maken door en overeen-
komstig de statuten en reglementen 
van de Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever machtigt 
om zijn rechten ex artikel 16 sub A 
ten vierde Auteurswet 1912 (bloemle-
zingen) geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en ander 
behoudens uitdrukkelijk voorbehoud 
zijdens de auteur. 
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