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Voorwoord 

Van oudsher hebben politie en justitie altijd achter 
daders aangehold. Het initiatief lag in handen van de 
wetsovertreders en de wetshandhavers konden hierop 
reageren of hadden het nakijken. Door te straffen 
probeerde men erger te voorkomen. Met de installatie 
van de commissie Roethof midden jaren tachtig 
kwam een einde aan dit eenrichtingsverkeer tussen 
criminele agens en repressieve reagens. Met het 
begrip criminaliteitspreventie deed justitie een poging 
het voortouw te nemen, vooral op het vlak van 
massaal voorkomende criminaliteit. En niet zonder 
succes. In ruim vijf jaar tijd is criminaliteitspreventie 
een ingeburgerde term geworden en werd er zelfs een 
departementale directie voor gecrederd. Criminali-
teitspreventie is gegroeid van een experiment naar 
structureel beleid, preventie is `gewoon' geworden. 

Bij deze ontwikkeling dient te worden aangetekend 
dat justitie niet voorop heeft gelopen; in de gezond-
heidszorg en het welzijnswerk werd de preventiege-
dachte reeds in de jaren zeventig gelanceerd. De 
`normalisering' van preventie is daarentegen wel 
relatief snel verlopen, wellicht juist door haar late 
start. Ondanks de succesvolle introductie van de justi-
tiele preventiegedachte in de Nederlandse samen-
leving, kan de vraag worden gesteld of het preventie-
beleid ook daadwerkelijk een reductie van het crimi-
naliteitsprobleem heeft opgeleverd. Wat heeft het 
`allemaal' opgeleverd en hoe verder? In dit thema-
nummer wordt de stand van zaken van het preventie-
beleid opgemaakt. Aanleiding hiervoor is de 
verschijning van de wetenschappelijke evaluatie van 
de vijf jaren experimenteel beleid (1986 tot en met 
1990). 

De eerste bijdrage aan het themadeel betreft een tot 
artikel bewerkte versie van de wetenschappelijke 
evaluatie van het preventiebeleid. W. Polder doet 
verslag van een zogenoemde meta-analyse over 104 
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projecten. In de 104 projecten gingen 280 verschil-
lende preventiemaatregelen schuil die waren gericht 
op de situatie, het delict of de dader of op combi-
naties daarvan. Van het merendeel van de projecten 
is niet eenduidig vast te stellen of zij hebben 
bijgedragen aan een reductie van de criminaliteit, 
eenvoudigweg omdat daarover geen gegevens bekend 
zijn. Voor de 31 projecten waarbij dit wel het geval 
was geldt dat de intensiteit van de maatregel en de 
ernst van het te bestrijden criminaliteitsprobleem het 
succes ervan bepalen. Vooral als het plegen van een 
delict 'neer inspanning vergt en de pakkans wordt 
vergroot blijkt preventief beleid zinvol. 

In het tweede artikel reageert G. Bruinsma op de 
resultaten van het experimentele preventiebeleid. 
Naar zijn mening kan de stabilisering van de crimina-
liteit niet worden toegeschreven aan het preventie-
beleid. Een belangrijke verworvenheid is wel dat 
criminaliteit niet meer alleen een probleem van 
justitie en politie is. Deze 'vermaatschappelijking' 
heeft daarentegen als nadeel dat ook niet-professio-
nelen er zich mee gaan bezighouden. Naar zijn 
mening is het resultaat van alle preventie-inspan-
ningen samen te vatten als 'het voorkomen van het 
plegen van vernielingen en diefstal in parkeergarages, 
winkelcentra en scholen door middelbare scholieren'. 
De auteur doet enige aanbevelingen en waarschuwt er 
onder andere voor dat criminaliteitspreventie een 
ontwikkeling van specialisering en professionalisering 
in de hand kan werken. 

A. Rook (Directie Criminaliteitspreventie) geeft 
vervolgens inzicht in de actuele beleidsfilosfie voor 
wat betreft de criminaliteitspreventie. Het idee dat 
preventie op bestuurlijk niveau dient te worden 
georganiseerd is geleidelijk aan vervangen door een 
visie in termen van netwerken. Preventie dient niet 
alleen politiek-bestuurlijk vorm te krijgen maar ook 
via particuliere organisatievormen, zoals die van het 
bedrijfsleven. De auteur wijst er verder op dat deze 
benadering ook wordt ingezet bij de minder `kleine' 
vormen van criminaliteit, bijvoorbeeld inbraak of 
witwassen. Bovendien worden preventiemaatregelen 
(zowel dader-, delict- als situatiegericht) meer in 
samenhang met opsporing en vervolging ingezet. 

Vervolgens houden H. Willemse en J. de Waard een 
pleidooi voor een meer systematische aanpak van de 
criminaliteitspreventie. Te vaak is er, volgens de 
auteurs, sprake geweest van incidentenpolitiek; te 
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weinig wordt gebruik gemaakt van ervaringen van 
anderen en wetenschappelijke literatuur. Eerst en 
vooral dient te gelden dat de diagnose vooraf dient te 
gaan aan de kuur. In dat verband gaan zij uitgebreid 
in op het maken van een criminaliteitsanalyse, en wel 
vierledig. Het probleem dient te worden beschreven 
(descriptief), de oorzaken ervan achterhaald (etiolo-
gisch), de maatregelen daarop toegesneden en de 
effecten daarvan op hun beurt geanalyseerd 
(evaluatie). 

Bovenstaande vier artikelen geven een compact en 
omvattend overzicht van de stand van zaken rond 
criminaliteitspreventie. De twee laatste artikelen van 
het themadeel behandelen twee peilers uit de preven-
tiefilosofie van de jaren tachtig: de gebouwde 
omgeving en het onderwijs. Voor wat betreft het 
eerste is het de auteurs van het Onderzoeksinstituut 
voor Technische Bestuurskunde duidelijk geworden 
dat criminaliteit in de woonomgeving alleen 
voorkomen kan worden door een combinatie van 
technische en sociale maatregelen. De auteurs geven 
een overzicht van alle mogelijkheden die er op dit 
vlak zijn. 

Wanneer het aankomt op veranderingen in menta-
liteit of gedrag wordt er al gauw naar het onderwijs 
gekeken. De doelgroep is jong, de mogelijkheden tot 
interventie relatief groot en het bereik (voor wat 
betreft jeugd) vrijwel totaal. Chr. Baerveldt gaat in op 
de ervaringen met preventie in het onderwijs. Naar 
zijn mening zijn de mogelijkheden om vanuit het 
onderwijs aan criminaliteitspreventie te doen beperkt. 
In de preventie-experimenten werd weliswaar het 
spijbelen teruggedrongen maar niet de criminaliteit. 
Naar zijn mening heeft de school te weinig vat op de 
leerlingencultuur omdat zij geen pedagogisch beleid 
heeft. Zonder pedagogische taakstelling komt van 
preventie niets terecht. 
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Vijf jaar 

criminaliteitspreventie 

Een evaluatie van experimenteel beleid 

drs. W. Polder* 

Inleiding 

Preventie van criminaliteit is een aantrekkelijke 
vorm van criminaliteitsbestrijding. Bij succesvolle 
preventie hoeft er geen dader te worden gevonden, 
vervolgd en bestraft. Er is geen psychische schade bij 
daders en slachtoffers ontstaan, er is geen materiele 
schade. De bevolking kan zich veiliger voelen. 
Maatschappelijke normen worden versterkt. 
Bovendien zijn preventieve maatregelen waak betrek-
kelijk goedkoop. 

Het afgelopen decennium heeft men allerlei 
pogingen ondernomen om het functioneren van de 
overheid zuiniger en efficienter te maken. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de preventie van crimina-
liteit in de jaren tachtig zeer in de belangstelling heeft 
gestaan. In 1983 is de Commissie kleine criminaliteit 
(de Commissie Roethof) ingesteld, met als opdracht 
de mogelijkheden van het voorkomen en bestrijden 
van kleine criminaliteit (tegenwoordig meestal veel 
voorkomende criminaliteit genoemd) te onderzoeken. 

De Commissie had een open oog voor de voordelen 
van preventie. Zij heeft op twee manieren gepoogd de 
basis voor een Nederlands preventiebeleid te leggen. 
Enerzijds werd een samenhangende visie op het 
probleem geformuleerd vanuit twee wetenschap-
pelijke uitgangspunten: de sociale controletheorieen 
en de gelegenheidstheorieen. Anderzijds werd aan de 
hand van allerlei praktische voorbeelden en 
aandachtsvelden een idee gegeven hoe deze visie in 
de praktijk zou kunnen worden uitgewerkt. 

Om die praktische toepassingen te ondersteunen, 
werd in 1985 de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie 
van Criminaliteit (SBPC) voor een periode van vijf 
jaar ingesteld. Via deze Stuurgroep is subsidie 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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verstrekt, voornamelijk aan gemeenten, parketten en 
provincies die experimentele preventieprojecten 
wilden starten of continueren. 

Dit artikel gaat over de vraag, wat er in die vijf jaar 
van het preventiebeleid is terechtgekomen. Allereerst 
wordt een algemene indruk gegeven van de manier 
waarop men het beleid in de praktijk heeft uitge-
voerd. Vervolgens komen de effecten op de crimina-
liteit aan bod. Tenslotte volgt een korte beschouwing 
over de mogelijkheden om de resultaten van preven-
tieprojecten in de toekomst te verbeteren. 

De praktijk van het preventiebeleid 

Organisatie van de preventie 

In november 1985 werd door de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie een circulaire aan de 
lokale overheden gestuurd, waarin de mogelijkheid 
werd geboden om subsidie-aanvragen bij de SBPC in 
te dienen voor preventieprojecten. Aan zo'n subsidie 
waren onder andere de volgende voorwaarden 
verbonden: 
- het driehoeksoverleg, bestaande uit de burge-
meester, de korpschef van politie en de hoofdofficier 
van Justitie, diende de aanvraag vooraf goed te 
keuren; 
- de lokale overheid diende ook zelf een financiele 
bijdrage te leveren; 
- een geslaagd project diende door de lokale 
overheid te worden gecontinueerd; 
- elk project moest worden gedvalueerd. 

Een medewerker van het secretariaat van de SBPC 
en een medewerker van het WODC zouden als 
adviseurs deel uitmaken van de plaatselijke begelei-
dingscommissie. Dit maakte enige controle mogelijk 
op de voortgang van het project en op de kwaliteit 
van de evaluatie. 

Alles hing toen af van de reacties hierop. Wat te 
doen als er nauwelijks geschikte aanvragen zouden 
binnenkomen? Het begin was niet direct bemoe-
digend. In juli 1986 waren slechts 45 proefprojecten 
voor subsidie in aanmerking gekomen (Samenleving 
en criminaliteit, 1988, p. 5). Het werd duidelijk dat er 
geen sprake zou zijn van een serie projecten die rond 
1986 zou beginnen en in 1989 zou worden af-
gerond. De subsidievoorwaarden ging men wat 
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ruimer interpreteren (zie ook Algemene Rekenkamer, 
1991-1992, p. 5). Zo was het voor sommige gemeenten 
bezwaarlijk om op voorhand te moeten toezeggen een 
geslaagd project op eigen kosten te zullen conti-
nueren. Die beslissing tot voortzetting wilde men dan 
bijvoorbeeld ook laten aflmngen van de financiele 
situatie in de toekomst. 

De inschrijvingstermijn voor het indienen van 
subsidie-aanvragen werd verlengd. Uiteindelijk bleef 
al die jaren een gestage stroom aanvragen binnen-
komen en is tot op het laatst subsidie verstrekt aan 
nieuwe projecten. Bij het beeindigen van de vijfjarige 
periode waren het er meer dan tweehonderd 
geworden; veel projecten waren toen nog niet 
afgerond. 

Het kwam vaak voor dat projecten, eenmaal 
begonnen, te kampen kregen met onverwachte 
organisatorische problemen die vertraging veroor-
zaakten. Bij een in 1989 uitgevoerde enquete maakte 
42% van de toen lopende projecten melding van 
vertraging (Polder en Willemse, 1991). Aangezien 
verscheidene projecten op dat moment nog maar 
nauwelijks begonnen waren, zal dit percentage uitein-
delijk zeker hoger zijn komen te liggen. De evaluatie-
gegevens van veel projecten zijn pas in de loop van 
1990 bekend geworden en de eindrapportage van de 
Stuurgroep heeft hier enige vertraging door onder-
vonden; het eindrapport verscheen pas in maart 1991. 

De begeleiding van de projecten door medewerkers 
van het secretariaat van de SBPC en van het WODC 
kwam door de aanzwellende stroom projecten 
enigszins in de knel. Zolang het aantal projecten nog 
gering was, konden de vergaderingen van de diverse 
begeleidingscommissies nog wel door twee adviseurs 
worden bijgewoond. Na verloop van tijd bleek dit 
ondoenlijk en moest worden overwogen in hoeverre 
een tweehoofdige begeleiding zinvol was. De 
begeleiders van het SBPC-secretariaat en van het 
WODC gingen elkaars taken waarnemen, zodat er 
meestal nog slechts een van hen aanwezig was. 
Ondanks het aanstellen van meer begeleiders kwam 
het op den duur voor dater zelfs in het geheel geen 
vertegenwoordiger van 'Den Haag' bij de vergade-
ringen van de plaatselijke begeleidingsgroep 
verscheen. Projecten die daarvoor in aanmerking 
kwamen, werden dan 'op afstand' gevolgd aan de 
hand van de projectverslagen. 

De SBPC ging er van uit dat preventieprojecten 
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dienden te worden ingebed in bestaande organisato-
rische structuren. Op die manier dacht men de kans 
te vergroten dat preventie van criminaliteit duurzaam 
verankerd zou raken in het algemene lokale beleid. 
Als hoeksteen van deze inbedding werd oorspron-
kelijk het hiervoor genoemde driehoeksoverleg 
gezien. Gemeente, politie en arrondissementsparket 
zouden in regelmatige bijeenkomsten de ideeen op 
elkaar moeten afstemmen en het lokale preventie-
beleid moeten dragen (Samenleving en criminaliteit, 
1987, P.  4). De directe uitvoering van preventiepro-
jecten zou vervolgens door de plaatselijke stuur-
groepen moeten worden begeleid. 

De praktijk is enigszins anders geweest. Het 
driehoeksoverleg heeft wel enkele projecten in gang 
gezet, maar vaak beschikten de drie overlegpartners 
niet over voldoende informatie om een beleid op te 
baseren en werd geen concrete actie ondernomen; 
ook konden persoonlijke verhoudingen een goed 
functioneren belemmeren (Algemene Rekenkamer, 
1991, p. 10; SBPC, 1991, p. 77). Meestal werd het 
initiatief voor een project door een gemeente 
genomen. In verreweg de meeste gevallen is crimina-
liteitspreventie op die manier een zaak van gemeen-
telijke organisaties geworden. Zo meldt het 
eindrapport van de SBPC negentien projecten die 
door provincies of parketten zijn uitgevoerd, tegen 
191 gemeente-projecten (SBPC, 1991, pp. 87-90). De 
plaatselijke stuurgroepen hebben uiteindelijk een veel 
belangrijkere functie bij het tot stand komen van de 
projecten gehad dan het driehoeksoverleg. In die 
stuurgroepen zaten ook vaak vertegenwoordigers van 
de politie en/of van het Openbaar Ministerie. 

Ook de SBPC zelf heeft het initiatief genomen tot 
een aantal activiteiten, waaronder enkele onder-
zoeken op het gebied van de criminaliteitspreventie. 
Een van die onderzoeken betrof een meta-evaluatie 
over 104 preventieprojecten (Polder en van Vlaar-
dingen, 1992). Aan de hand van de resultaten van dit 
onderzoek wordt hier nu een indruk gegeven van de 
uitgevoerde preventiemaatregelen en van de effecten 
daarvan op de criminaliteit. 

De getroffen maatregelen 

Bij de voornoemde meta-evaluatie zijn de 
SEC-preventieprojecten geanalyseerd aan de hand 
van de binnen die projecten genomen maatregelen. 
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De 104 onderzochte projecten zijn daartoe opgedeeld 
in 280 preventiemaatregelen. Voor de beschrijving 
van die maatregelen is een model geconstrueerd: het 
preventiemodel. Het uitgangspunt van het preventie-
model is de potentiele dader die in een gegeven 
situatie een afweging maakt van de kosten en baten 
van een delict. Een preventiemaatregel houdt een 
poging in om die inschatting te beinvloeden en zo de 
dader van criminaliteit te weerhouden. Dat kan in 
principe op twee manieren: via de potentiele delictsi-
tuatie of buiten die delictsituatie om. 

Een situatiegerichte preventiemaatregel beoogt de 
potentiele dader te weerhouden van criminaliteit door 
middel van een ingreep in een mogelijke delictsi-
tuatie. Zo'n ingreep kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
aanstellen van een toezichthouder bij een winkel-
centrum of uit het plaatsen van een inbraakalarmin-
stallatie in een woning. Een persoonsgerichte 
maatregel beoogt de potentiele dader te beInvloeden 
buiten een mogelijke delictsituatie om. Dat kan 
bijvoorbeeld door hulpverlening aan jongeren die met 
de politie in aanraking zijn gekomen of door 
voorlichting aan scholieren. Sommige preventiemaat-
regelen combineren een persoonsgerichte en een 
situatiegerichte aanpak. Zo heeft men bij een aantal 
voetbalverenigingen begeleiders van supporters 
aangesteld om vandalisme en geweld bij wedstrijden 
tegen te gaan. Deze begeleiders zijn meestal zowel 
tijdens de wedstrijden (de potentiele delictsituaties) 
als daarbuiten (bijvoorbeeld in een supportershome) 
actief. 

Verder kan de maatregel delictgericht zijn door 
preventie van een of meer specifieke delicten, bijvoor-
beeld vandalisme of fietsdiefstal. Als een maatregel 
niet delictgericht is, heeft ze betrekking op de crimi-
naliteit in het algemeen. De commissie Roethof heeft 
aan zowel persoonsgerichte als situatiegerichte 
preventie aandacht besteed. In het beleidsplan 
Semen/eying en criminaliteit (SEC, p. 58) worden de 
aanbevelingen van de commissie samengevat in drie 
hoofdlijnen (Samenleving en criminaliteit, 1984-1985, 
p. 58). 
- Het ontwikkelen van een bebouwde omgeving die 
qua planologische en bouwtechnische kenmerken zo 
min mogelijk gelegenheid biedt tot het plegen van 
delicten. 
- Het versterken van de binding van de opgroeiende 
generatie met de maatschappij. 
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Schema 1: Vijf orientaties van preventiemaatregelen, met aantallen en 
voorbeelden 

Orientatie 

Persoon 	Delict 	Situatie 

Aantal 
maatregelen 

Voorbeeld 

	

ja 	ja 	ja 	 26 Begeleiding/hulpverlening 
voetbalsupporters 

	

ja 	ja 	nee 	 30 Vandalismevoorlichting aan 
scholieren 

	

ja 	nee 	nee 	 45 Hulpverlening aan jongeren 

	

nee 	nee 	ja 	 61 Toezichthouders bij 
winkelcentrum 

	

nee 	ja 	ja 	 118 Inbraakalarminstallaties in 
woningen 

- Het intensiveren van het functioneel toezicht door 
functionarissen met een bredere dienstverlenende 
taak. 

De eerste en derde hoofdlijn bevelen verschillende 
vormen van situatiegerichte preventie aan. De tweede 
hoofdlijn noemt een bepaalde vorm van persoonsge-
richte preventie: sociale integratie van de jeugd in de 
maatschappij. 

Hoe is men nu in de praktijk te werk gegaan? In 
het meta-evaluatie-onderzoek zijn alle 280 bestu-
deerde preventiemaatregelen gekarakteriseerd als al 
dan niet situatiegericht, persoonsgericht en delictge-
richt. Dit levert acht mogelijke orientaties voor een 
maatregel. Twee daarvan zijn per definitie niet 
mogelijk, omdat een maatregel altijd of situatiegericht 
of persoonsgericht is. Verder is een orientatie erg 
onwaarschijnlijk. Als een preventiemaatregel groepen 
potentiele daders zowel in delictsituaties als 
daarbuiten probeert te beInvloeden, is het in het 
algemeen duidelijk om welke delicten het gaat 
(bijvoorbeeld voetbalvandalisme). De combinatie 'wel 
persoons- en situatiegericht, niet delictgericht' bleek 
in de praktijk dan ook niet voor te komen. Schema 1 
geeft een overzicht van de verdeling van de in de 
meta-evaluatie onderzochte maatregelen over de vijf 
overblijvende orientaties. 

Uit het schema blijkt dat van de 280 preventiemaat-
regelen het merendeel (205) situatiegericht is. 
Persoonsgerichte preventie (101 maatregelen, soms 
gecombineerd met een situatiegerichte aanpak) is 
echter ook vaak toegepast. De typologie kan gebruikt 
worden om een systematische beschrijving van de 
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preventiemaatregelen te geven aan de hand van het 
bereik, dat wil zeggen het geheel van delicttypen, 
groepen potentiele daders en situaties waarop de 
maatregelen georienteerd zijn. 

- Delicttypen 
De SBPC heeft als opdracht gekregen de 'veel 

voorkomende criminaliteit' te bestrijden. Het blijkt 
dat de maatregelen zich, voor zover ze delictgeorien-
teerd zijn, meestal richten op vandalisme. Van de 174 
delictgerichte maatregelen hielden er 101 de een of 
andere vorm van vandalismebestrijding in. Daarnaast 
is vrij veel aandacht besteed aan vermogensdelichten 
(64 maatregelen), waarbij het meestal ging om 
verschillende vormen van inbraak (auto's, woningen, 
scholen, bedrijven) en diefstal (winkeldiefstal, 
fietsdiefstal). Preventie van geweld speelde zich 
voornamelijk rond de jaarwisseling af, als onderdeel 
van vandalismepreventie. Ook de aandacht voor 
'enge plekken' (extra verlichting, trimmen van bosjes, 
enzovoort) was gericht tegen geweld, hoewel in de 
evaluatierapporten het tegengaan van onveiligheids-
gevoelens meestal als eerste doel van dergelijke 
maatregelen genoemd werd. Bestrijding van heling 
kwam meestal neer op het merken van goederen. Het 
zwart/grijs rijden in het openbaar vervoer is betrek-
kelijk zelden het directe doel geweest van de 
Sec-preventiemaatregelen; er zijn alleen op vrij grote 
schaal controleurs (Vic's) in de grote steden aange-
steld. Van de verkeersdelicten is alleen het rijden 
onder invloed een enkele keer het doel van de 
preventie geweest. Er werden geen maatregelen 
getroffen die zich expliciet richtten op de preventie 
van de handel in drugs. Milieudelicten hebben vrijwel 
geen aandacht gekregen. Maatregelen tegen belasting-
fraude en steunfraude zijn in het geheel niet 
getroffen. 

- Groepen potentiate daders 
De 101 persoonsgerichte maatregelen benaderen in 

verreweg de meeste gevallen (84) de jeugd, conform 
de tweede hoofdlijn van het beleidsplan Sec. Als men 
zich richtte op jongeren die op de een of andere 
manier met de politie in aanraking waren gekomen, 
ging het meestal om hulpverlening en/of gestructu-
reerde vrijetijdsbesteding. Hiertoe aangestelde 
hulpverleners hebben soms ook een toezichthoudende 
taak uitgeoefend, bijvoorbeeld in een jongeren- 
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centrum of bij voetbalwedstrijden. Daarnaast werden 
voor betrapte daders, vaak via Halt-bureaus, schade-
regelingen tot stand gebracht en schikkingen alter-
natief afgedaan. De jeugd benaderde men verder via 
de scholen. De basisscholieren hebben daarbij naar 
verhouding weinig aandacht gekregen: van de 84 op 
jongeren gericht maatregelen waren er 52 niet voor 
basisscholieren bedoeld. Meestal ging het bij de 
schoolprojecten om voorlichting. Er zijn ook enkele 
experimenten uitgevoerd die het spijbelen bestrijden. 
Ten slotte werden soms in woonwijken speelplaatsen 
voor kinderen ingericht en voor de oudere jeugd is in 
enkele gevallen rond sluitingstijd van het uitgaans-
leven vervoer georganiseerd (de discobus). 

— Situaties 
De 205 situatiegerichte maatregelen hadden meestal 

te maken met een plek waar een delict naar 
verhouding vaak voorkomt: parkeergarages, bepaalde 
wijken, winkelcentra, wooncomplexen, scholen, 
verwaarloosde of donkere en afgelegen plaatsen. 
Soms werden situaties gekarakteriseerd door 
tijdstippen: voetbalwedstrij den, oud-en-nieuwvie-
ringen, sluitingstijd van het uitgaansleven. Deze 
maatregelen werden op veel verschillende manieren 
gemplementeerd. De toegankelijkheid voor buiten-
staanders werd bijvoorbeeld verminderd door 
verbeterd hang- en sluitwerk, alarminstallaties, 
hekken en het afsluiten van de toegang tot wooncom-
plexen en parkeergarages. Sommige maatregelen 
betekenden het verbeteren van toezicht (politiesur-
veillance, bewakers, camera's, verlichting, 
huismeesters, trimmen van struiken). Op verschil-
lende manieren trachtte men de sociale cohesie onder 
bewoners van een wijk of wooncomplex te versterken 
en de waakzaamheid en aangiftebereidheid te 
vergroten. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld door het 
instellen van een centraal meldpunt en het uitdelen 
van aangifteformulieren. Graffiti ging men vooral 
tegen door ze snel te verwijderen, maar ook door het 
reguleren ervan (graffiticursus) en door het 
aanbrengen van coatings op de muren. Er werden, 
ten slotte, enkele weerbaarheidscursussen voor 
vrouwen georganiseerd. 

Het totale beeld van de maatregelen is zeer 
heterogeen. De begrenzingen liggen in de delicten die 
men trachtte te bestrij den (vooral vandalisme, en in 
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mindere mate inbraak en diefstal) en de benaderde 
potentiele daders (vooral jongeren die de basisschool 
achter de rug hebben). Het Sec-preventiebeleid is dus 
geen algemene mobilisatie van de gehele samenleving 
tegen alle vormen van veel voorkomende criminaliteit 
geweest. Men heeft zich beperkt tot het door de 
Commissie Roethof afgebakende terrein. De nadruk 
die de Commissie legde op jeugdcriminaliteit is al 
gebleken uit de formulering van de tweede hoofdlijn. 

Wat betreft de delicttypen, in haar tussenrapport 
noemt de Commissie als meest in het oog springende 
vormen van kleine criminaliteit vandalisme, fietsen-
diefstal, winkeldiefstal, inbraken in woningen, 
lichtere vormen van (openlijk) geweld en fraude bij 
het openbaar vervoer (Commissie Kleine Crimina-
liteit, 1984, P.  12). Dit zijn ook inderdaad de delict-
typen waar de delictgeorienteerde preventiemaatre-
gelen op gericht zijn. Verder wordt in dit tussen-
rapport nogal wat aandacht aan verkeersdelicten 
gegeven. Dit heeft echter niet geleid tot maatregelen 
bij de onderzochte SBPC-preventieprojecten en in het 
Sec-actieplan van 1987 wordt voor zulke maatregelen 
verwezen naar het Ministerie van Verkeer en Water-
staat (Samenleving en criminaliteit, 1986-1987, p. 29). 

Effecten op de criminaliteit 

De meta-evaluatie maakt duidelijk dat er geen 
enkel zicht is op het totale effect van de Sec-preven-
tieprojecten op de criminaliteit. Van de 104 bestu-
deerde preventieprojecten zijn er slechts 66 waarbij 
men de effecten van de maatregelen op de crimina-
liteit op de een of andere manier heeft nagegaan. De 
meeste effectmetingen leverden onbetrouwbare resul-
taten: er zijn slechts 31 projecten waarvan de meetre-
sultaten bruikbaar konden worden genoemd. De 
conclusie is dat slechts van een klein deel van de 
preventiemaatregelen bekend is of er al dan niet een 
effect bestaat op de criminaliteit. Is er wel een gunstig 
effect geconstateerd, dan is soms niet bekend in 
hoeverre de daders hun werkterrein hebben verplaatst 
naar elders. Kortom, we kunnen niet zeggen in 
hoeverre het Sec-beleid heeft geleid tot vermindering 
van de criminaliteit. 

In totaal zijn 43 meetresultaten, zoals gezegd 
verdeeld over 31 projecten, als bruikbaar beoordeeld. 
Deze meetresultaten hebben betrekking op 82 preven- 
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tiemaatregelen die binnen deze projecten zijn uitge-
voerd. Analyse van die resultaten laat zien dat 
preventiemaatregelen onder bepaalde voorwaarden 
effectief kunnen zijn. Twee van die voorwaarden 
liggen zeer voor de hand. Ten eerste dient de 
verrichte preventie-inspanning voldoende groot te zijn 
in verhouding tot het bereik ervan. Van een enkele 
hulpverlener voor halve dagen die de gehele crimina-
liteit van een middelgrote stad gaat aanpakken, kan 
weinig resultaat worden verwacht. Een camera in een 
groot en onoverzichtelijk warenhuis zal het totaal 
aantal winkeldiefstallen niet doen dalen. In die 
gevallen is de intensiteit van de maatregel onvol-
doende. 

Deze intensiteit blijkt van bijzonder belang te zijn 
voor de effectiviteit van toezichthouders. Een 
toezichthouder is bijzonder effectief voor zover hij het 
terrein dat hij bestrijkt kan overzien. Een controleur 
in een tram bijvoorbeeld maakt het zwartrijden 
nagenoeg onmogelijk; toezichthouders in een 
parkeergarage kunnen het aantal inbraken in auto's 
drastisch doen dalen. Is het te controleren gebied 
groot en onoverzichtelijk, dan is de effectiviteit echter 
aanzienlijk minder. Het effect van de toezichthouders 
in Hoog Catharijne en de stadswachten in Dordrecht 
vormt een schril contrast met dat van de bewakers 
van parkeergarages: de criminaliteit is er niet 
waarneembaar beInvloed. 

Ten tweede is de ernst van het criminaliteitsprobleem 
dat men wit bestrijden van belang. Hoe ernstiger het 
probleem, hoe moeilijker het is om met behulp van 
preventie resultaten te verkrijgen. Bij een volledig 
verloederd wooncomplex helpt preventie niet meer; 
bij jongeren met een uitgebreid strafblad is het 
criminele gedrag meestal erg hardnekkig. Tenslotte 
blijkt het effect van preventiemaatregelen af te 
hangen van de strategie van die maatregelen. Twee 
strategieen blijken naar verhouding vaak samen te 
gaan met een afname van de criminaliteit. Maatre-
gelen die de voor het plegen van delicten benodigde 
inspanning en/of de sanctiekans vergroten zijn vaker 
effectief dan maatregelen die dit niet doen. Een 
daadwerkelijke vergroting is daarbij niet direct nodig. 
Het gaat er vooral om dat de perceptie van potentiele 
daders over de benodigde inspanning en de 
sanctiekans wordt gewijzigd. 

De sanctiekans kent twee aspecten: de pakkans en 
de kans op daadwerkelijke uitvoering van een sanctie. 
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Beide aspecten zijn van belang voor het preventieve 
effect. Ms een dader eenmaal betrapt is terwijI hij 
verwacht dat er waarschijnlijk geen sanctie zal volgen, 
gaat er immers weinig dreiging van de betrapping uit. 
Inspannings/sanctiekans-strategieen heeft men op 
allerlei zeer verschillende manieren toegepast. Deze 
strategieen vormen de gemeenschappelijke noemer 
van maatregelen zoals het verbeteren van verlichting, 
overzichtelijkheid, hang- en sluitwerk, toezicht, 
aangiftemogelijkheden, sociale cohesie en 
waakzaamheid bij buurtbewoners; het organiseren 
van festiviteiten tijdens oud-en-nieuw; het op allerlei 
manieren verminderen van de toegankelijkheid van 
gebouwen; het organiseren van 'discovervoer'. Het 
zijn vooral dergelijke maatregelen die een 
waarneembaar effect op de criminaliteit hebben 
gehad. 

Als bij een preventiemaatregel dit aspect van 
inspanning/sanctiekans ontbreekt, blijkt de kans op 
een afname van de criminaliteit gering te zijn. 
Voorlichting aan scholieren over de gevolgen van 
vandalisme; spijbelbestrijding; vrijblijvende hulpver-
lening en georganiseerde vrijetijdsbesteding voor 
risicojongeren, het inrichten van een jeugdkeet, een 
gedoogzone voor graffiti, at dit soort maatregelen 
richten zich niet in de eerste plaats op de sanctiekans 
en de voor delicten benodigde inspanning en ze zijn, 
voor zover men heeft kunnen nagaan, over het 
algemeen niet effectief geweest. 

Er bestaat ook een verband tussen de verschillende 
orientaties en de effectiviteit van de uitgevoerde 
preventiemaatregelen. Situatiegerichte en delictge-
richte maatregelen zijn naar verhouding vaak effectief 
geweest. Persoonsgerichte maatregelen zijn vaak niet 
effectief gebleken. Een verdere analyse van de 
gegevens maakt echter aannemelijk dat dit verklaard 
kan worden door verschillen in de strategie. Situatie-
gerichte en delictgerichte maatregelen hebben vaker 
dan persoonsgerichte maatregelen een 
inspanning/sanctiekans-strategie en juist dan zijn ze 
effectief. 

13 	Justititile Verkenningen, jrg. 18, nr. 2,1992 



Toekomstige mogelijkheden 

De resultaten van de meta-evaluatie zijn van 
algemene aard. Ze laten zien dat 
inspanning/sanctiekans-strategieen kansrijk zijn. 
Daarmee is niet gezegd dat dergelijke strategieen 
onder alle omstandigheden zullen leiden tot een 
afname van de criminaliteit. Wel wordt een richting 
aangegeven waarin, bij tegenvallende resultaten, kan 
worden gezocht naar methoden om de effectiviteit 
van projecten te vergroten. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor pogingen om de criminaliteit van risicojongeren 
via hulpverlening tegen te gaan. Gebeurt dit 
vrijblijvend, dat wit zeggen zonder enige sanctie-
dreiging bij crimineel gedrag, dan mag men niet 
teveel hoop koesteren dat dit criminele gedrag binnen 
afzienbare termijn zal verdwijnen. Dergelijke 
verwachtingen zullen vooral leiden tot teleurstel-
lingen. 

Het project kan zich dan beter andere doelen 
stellen, zoals de integratie van de jongeren in de 
maatschappij, bijvoorbeeld door middel van betaalde 
arbeid. Wil men echter met zo'n aanpak toch in de 
eerste plaats de criminaliteit bestrij den, dan kan 
getracht worden om de hulpverlening te koppelen 
aan een vergroting van de sanctiekans bij crimineel 
gedrag, bijvoorbeeld door middel van samenwerking 
met Halt-bureaus en met de politie. De deelnemers 
aan het project weten dan dat crimineel gedrag niet 
zal worden getolereerd. Of op zo'n manier dit 
criminele gedrag wel valt te belinvloeden, zal dan nog 
moeten blijken. De resultaten van de meta-evaluatie 
geven in ieder geval aan dat, met een intensieve 
aanpak en een doelgroep die niet al zwaar crimineel 
is, een dergelijke strategie de moeite van het proberen 
waard is. 

Verder biedt het bij de meta-evaluatie gebruikte 
preventiemodel de mogelijkheid om bij de evaluatie 
van preventieprojecten de resultaten in een systema-
tisch kader te plaatsen. Maatregelen kunnen nu 
beschreven worden aan de hand van de orientatie, het 
bereik en de strategie. Dit zal de overzichtelijkheid 
van de resultaten van projectevaluaties zeker ten 
goede komen. Bovendien kunnen de verschillende 
evaluaties door middel van het model beter met 
elkaar in verband worden gebracht, waardoor de 
cumulatie van kennis op het gebied van de criminali-
teitspreventie wordt vergemakkelijkt. 
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Macht en onmacht van 

bestuurlijke preventie 

Enkele kanttekeningen en suggesties 

dr. G.J.N. Bruinsma* 

Inleiding 

Een van de meest bekende negatieve gevolgen van 
het alcoholdroogleggingsbeleid in de Verenigde 
Staten in de jaren twintig van deze eeuw was de 
onbedoelde stimulering van nieuwe vormen van 
georganiseerde criminaliteit. Strenge straffen, een 
verhoogde pakkans en de restrictie van gelegenheden 
en mogelijkheden voor de doorsnee Amerikaanse 
burgers om alcohol te drinken, werkten professionele 
criminaliteit door gespecialiseerde bendes in de hand. 
Na eenmaal de fout van de drooglegging te hebben 
ingezien, drong bij de Amerikaanse regering ook het 
besef door dat die organisatievormen van crimina-
liteit na de periode van drooglegging voor de lokale 
en federale overheden nooit meer beheersbaar of 
controleerbaar zouden zijn. 

Elke samenleving verdient haar eigen criminaliteit, 
wordt wel eens beweerd, maar de strenge aanpak uit 
de Verenigde Staten kan als een van de oorzaken 
worden aangemerkt van de huidige aard en omvang 
van de criminaliteit aldaar. Nederland heeft, zo zou je 
na vijf jaren bestuurlijke preventie kunnen stellen, 
veel geleerd van fouten in het strafrechtelijke beleid 
van andere landen. Niet (alleen) meer repressie, niet 
(alleen) harder straffen, niet (alleen) meer politiefunc-
tionarissen, niet (alleen) meer cellen, maar een geInte-
greerde aanpak van de criminaliteit in Nederland die 
zoveel mogelijk is gericht op het voorkomen van 
criminaliteit. 

Op het eerste gezicht lijkt de Nederlandse overheid 
gelijk te hebben. Na jaren van stijging is in 1990 voor 
het eerst een daling in de hoeveelheid officieel geregi- 

* De auteur is verbonden aan Vakgroep sociologie van de 
Universiteit Twente. Hij dankt P-J. Klok voor zijn opmer-
kingen bij een eerdere versie van dit artikel. 
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streerde criminaliteit te zien. Het aantal harddrugver-
slaafden lijkt af te nemen of zich in ieder geval te 
stabiliseren, op grond van gegevens ontleend aan 
wegcontroles door de politic schijnt het met een te 
hoog promillage rijden in Nederland te zijn gedaald, 
het aantal verdachten van strafbare feiten schijnt te 
zijn verminderd (Hiehle, de Jonge en Passchier, 
1992). Bij een nadere analyse van de maatschap-
pelijke processen en het gevoerde overheidsbeleid 
vallen de successen echter niet eenduidig in het 
voordeel van de overheid toe te schrijven. De uitge- 
voerde meta-evaluatie van Polder en Van Vlaardingen 
1992, zie elders in dit nummer) laat zien dat niet hard 
kan worden aangetoond of het gevoerde beleid van 
de bestuurlijke preventie effectief is geweest. Met 
enige slagen om de arm zou kunnen worden aange-
nomen dat het gevoerde beleid van sociale controle 
wel heeft gezorgd voor een afname van de massale, 
relatief kleine vormen van crimineel gedrag, maar in 
combinatie met het gevoerde sociaal-economische 
beleid ook kan hebben geleid tot een toename van de 
ernstige vormen criminaliteit, gepleegd door een 
kleine, maar moeilijk voor het beleid te bereiken 
groep daders. 

In deze bijdrage zullen op grond van de uitkomsten 
van de meta-evaluatie van Polder en Van Vlaardingen 
(1992) enkele kanttekeningen worden geplaatst bij vijf 
jaar bestuurlijke preventie in Nederland. Eerst zal 
worden ingegaan op het tot stand gebrachte mobilisa-
tieproces van maatschappelijke krachten tegen crimi-
naliteit. Vervolgens wordt stil gestaan bij de 
uitkomsten van hun meta-evaluatie' waarbij in het 
bijzonder zal worden ingegaan op wat er feitelijk is 
bereikt en wat bestuurlijk en strafrechtelijk 
Nederland van vijf jaar bestuurlijke preventie heeft 
geleerd. Voorts worden enkele opmerkingen gemaakt 
over de 'beleidshypothesen' die Polder en Van Vlaar-
dingen hebben geformuleerd. Tot slot pleit de auteur 
voor een bijstelling van het beleid voor de komende 
jaren en doet enkele suggesties voor dat beleid. 

Mobilisatie van maatschappelijke tegenkrachten 

Elke samenleving heeft te maken met criminaliteit. 
De verschillen in aard en omvang daarvan tussen 
landen hebben van alles te maken met de bevolkings-
samenstelling en de economische, politieke, culturele 
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en sociale omstandigheden waarin die landen 
verkeren. De criminaliteit is doorgaans niet stabiel, 
maar varieert door de jaren heen in aard en omvang. 
In ieder tijdsgewricht - de middeleeuwen, de jaren 
twintig of anno 1991 - wordt door de overheid en de 
bevolking de verontrusting uitgesproken over de 
ontwikkeling van de criminaliteit tot dat moment en 
wordt gewaarschuwd voor de nabije toekomst. 
Telkens weer wordt gesteld dat de grenzen van de 
tolerantie zijn bereikt en dat de veerkracht van een 
samenleving op de proef wordt gesteld. Toch blijft de 
hoeveelheid criminaliteit binnen bepaalde grenzen. 

Waarom blijft de criminaliteit in een samenleving 
niet tot in het oneindige toenemen? In 1939 poneerde 
Sutherland de stelling dat de samenleving bepaalde 
krachten mobiliseert bij het bereiken van een zekere 
hoeveelheid criminaliteit. Deze krachten, bestaande 
uit wat wij tegenwoordig het maatschappelijk 
middenveld noemen, worden gebundeld en gericht op 
het tegengaan van criminaliteit: 'Several criminals 
perfect an organization and with organization their 
crimes increase in frequency and seriousness; in the 
course of time this arouses a narrower or broader group 
which organizes itself against crime, and this tends to 
reduce crime. The crime rate at a particular time is a 
resultant of these opposed organizations' (1956, P.  21). 
Deze uitspraak is weliswaar niet te weerleggen, omdat 
erin niet wordt aangegeven waar die grens van de 
omvang van criminaliteit precies ligt, maar de justi-
tiele ontwikkeling van de afgelopen jaren is er wel 
beter mee te plaatsen. Een van de onbedoelde(?) 
effecten van het overheidsbeleid is door het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteit in ieder geval 
we! bereikt. In Nederland is een ongekende samen-
werking tot stand gebracht tussen private en publieke 
organisaties en tussen publieke organisaties onderling 
op het gebied van de criminaliteit. 

Een van de verworvenheden van vijf tot zes jaar 
bestuurlijk preventiebeleid is dat criminaliteit niet 
meer wordt gezien als een zaak voor politie en justitie 
alleen. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een 
burgemeester of een schoolhoofd schrijft of zegt dat 
criminaliteit en de aanpak daarvan hem of haar niets 
aangaat, en slechts op het bord van politie en justitie 
thuis hoort. De beide ministeries zijn er in geslaagd, 
via het subsidieren van preventieprojecten en via een 
gestage stroom publikaties over de groeiende crimina-
liteit, vele, op afstand .van elkaar opererende 
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(overheids)organisaties aan elkaar te binden en het 
besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid tot 
stand te brengen. Er zijn veel bestuurlijke projecten 
ontwikkeld en uitgevoerd, veel criminaliteitscoardina-
toren aangesteld, het driehoeksoverleg is versterkt en 
hand in hand met de gemeente en de politie 
bedenken scholen van alles om het criminele gedrag 
van middelbare scholieren in de hand te houden. 
Uiteraard is de causale volgorde moeilijk te beoor-
delen. Wordt er nieuw (centraal) overheidsbeleid 
geformuleerd en ontwikkeld omdat de samenleving 
daar rijp voor is, daar als het ware om vraagt? Of 
vindt er door het gevoerde overheidsbeleid een 
mobilisatie van krachten plaats, waardoor een geinte-
greerde aanpak van de criminaliteit mogelijk wordt? 
Een eenduidig antwoord is uiteraard niet te geven. 

De betrokkenheid van verschillende, uiteenlopende 
instanties en personen heeft echter niet alleen 
positieve kanten. Zij zorgt er ook voor dat ondeskun-
digen zich (gaan) bemoeien met het ontwerpen en 
uitvoeren van het criminaliteitspreventiebeleid. Met 
als gevolg: verkeerde probleemanalyses, een 
verkeerde selectie van doelgroepen (potentiele 
daders), 'het opnieuw uitvinden van het wiel', dat wit 
zeggen weinig cumulatie van kennis, en het blinde-
lings naapen van maatregelen die elders zijn 
ingevoerd. De meta-analyse van Polder en Van Vlaar-
dingen bevestigt naast de schaarse successen ook dit 
negatieve beeld van de beleidspraktijk. 

De meta-analyse 

Met de voornemens die in het plan Samenleving en 
criminaliteit (gebaseerd op de werkzaamheden van 
commissie Roethot) zijn geformuleerd, probeerden de 
Nederlandse overheden het plegen van crimineel 
gedrag te reduceren en zoveel mogelijk te voorkomen. 
De overheid trachtte dit doel te bereiken door het 
versterken van het functionele toezicht (via het 
inzetten van bewakers, concierges, conducteurs, extra-
winkel personeel), het verkleinen van de gelegenheid 
tot het plegen van criminaliteit (via techno-preventie, 
fietsenstallingen, ingrepen in de gebouwde omgeving) 
en het versterken van de integratie van jongeren in de 
maatschappij. De vraag is of dat doel van Samen-
!eying en criminaliteit daadwerkelijk is bereikt. 

Het eindoordeel van de meta-evaluatie van Polder 
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en Van Vlaardingen over de criminaliteitspreventie-
projecten schetst een triest beeld. Na jaren van veel 
werk, veel inspanningen en groot enthousiasme van 
ontelbare ambtenaren van ministeries, van provincies 
en van gemeenten, van politiefunctionarissen, school-
hoofden, docenten, bedrijfsleiders, jongerenwerkers, 
welzijnswerkers, technici, ouders en, niet te vergeten 
van wetenschappelijke onderzoekers, blijkt dat de 
modale bestuurlijke criminaliteitspreventiepraktijk 
enigszins gechargeerd kan worden samengevat als het 
voorkomen van het plegen van vernielingen en diefstal 
in parkeergarages, winkekentra en scholen door 
middelbare scholieren (Polder, Van Vlaardingen, 1992, 
p. 60). 

En hebben al die projecten nu ook geholpen? Die 
vraag kan helaas niet goed worden beantwoord, want 
een andere, pijnlijke, uitkomst van de meta-evaluatie 
is dat in de meerderheid van de gevallen ook niet op 
betrouwbare wijze is of kon worden nagegaan of al 
die inspanningen2  ook effect hebben gesorteerd. Na 
bijna zeventig jaar doet de volgende uitspraak van de 
Amerikaanse criminoloog Edwin Sutherland over de 
rol van de overheid in de criminaliteitsbestrijding nog 
altijd niet gedateerd aan: 'And thus we have the very 
anomalous condition of a great amount of government. 
It is probable that we have never in the history of the 
world had as much governmental regulation of conduct 
as now and that government has never had as little 
influence as now' (Sutherland, 1924, p. 162). 

Laat ik beginnen met het derde middel: het 
versterken van de band van de opgroeiende generatie 
met de samenleving. Uit de meta-evaluatie kan 
worden afgeleid dat dit doel hoegenaamd niet is 
bereikt. Van alle projecten waren er 101 maatregelen 
gericht op de persoon van de (potentiele) dader. Dit 
lijkt heel wat, maar wanneer de preventiemaatregelen 
die onder die noemer vallen precies worden uitge-
schreven, dan is er vrijwel geen een gericht op het 
versterken van de band van jongeren met de 
maatschappij. Voorlichting over justitie, spijbelcon-
trole op school, een versnelde strafrechtelijke 
procedure en alternatieve sancties kunnen toch 
moeilijk als serieuze pogingen worden gezien 
jongeren emotioneel of rationeel aan de samenleving 
te binden, zoals de sociale controletheorie 
voorschrijft. Slechts maatregelen als de hulpverlening 
aan risicogroepen of een georganiseerde vrijetijdsbe-
steding kunnen met enige intellectuele souplesse tot 
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deze categorie worden gerekend. De groep jongeren 
is in ieder geval door het beleid in die zin niet 
bereikt. 

Wel kan worden geconstateerd dat de Nederlandse 
gemeenten hun heil zien in het opvoeren van het 
functionele toezicht en het nemen van praktische, 
technische maatregelen om delicten in bepaalde 
omstandigheden te voorkomen (middel 1 en 2). Er is 
in Nederland de laatste vijf jaar wat afgetimmerd en 
verbouwd, op grote schaal verlichting aangebracht en 
in woningen, winkels en bedrijven een alarminstal-
latie geinstalleerd (Polder en Van Vlaardingen, 1991, 
34) en dat allemaal om middelbare scholieren van 
ongewenst gedrag af te houden. 

Op grond van deze constateringen zou men samen-
vattend kunnen stellen dat in vijf jaar bestuurlijke 
preventie in Nederland de criminologische gelegen-
heidstheorie de dominante positie van de sociale 
controletheorie in de beleidstheorie heeft °verge-
nomen. Hoe men ook over de sociale controletheorie 
denkt (zie ook Bruinsma, 1990), de overheid heeft 
zich in gedachten wel steeds beroepen op deze 
theorie, maar zich in de praktijk daaraan niet echt 
veel gelegen laten liggen. Zij ziet veel meer hell in het 
opwerpen van fysieke barrieres dan in het werken 
met moeilijke jongeren. Zo'n keuze is niet alleen toe 
te schrijven aan gemakzucht, maar ook aan de 
moeilijkheidsgraad beleid te bedenken en uit te 
voeren om jongeren zich sterker aan de samenleving 
te laten binden. 

Wanneer ik het rapport van de meta-evaluatie lees, 
dan bekruipt mij het gevoel dat 'men' in Nederland 
maar wat aanrommelt: een ordentelijke, systematisch 
onderbouwde probleemanalyse vooraf vindt er bijna 
nooit plaats (Wat is het probleem? Over welke gedra-
gingen gaat het? Wat is de omvang en de ernst van 
het probleem? Voor wie is het een probleem? Welke 
samenhangen bestaan er met andere factoren en 
andere problemen?); maatregelen worden gericht op 
een diffuse, heterogene populatie onbekende daders 
(voornamelijk jongeren, want die zijn nog te 
beinvloeden!); maatregelen worden het liefst in grote 
aantallen tegelijk genomen met het idee: 'werkt het 
ene niet, dan wel het andere'; maatregelen worden in 
de tijd en in volgorde op onduidelijke, vaak 
praktische gronden geimplementeerd; precieze 
verwachtingen over de mogelijke effecten worden niet 
of nauwelijks geformuleerd, enzovoort (zie ook 
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diverse bijdragen in: Zwanenburg en Smit, 1990). 
Over de oorzaken van deze praktijken kan men 

gissen. Maar zaken als ondeskundigheid, onerva-
renheid, de gedwongen snelle reactie van gemeenten 
bij het indienen van de projectvoorstellen bij de 
projectgroep Bestuurlijke Preventie (wat het nadoen 
van wat elders gebeurt in de hand heeft gewerkt), 
moeilijke praktische omstandigheden en de afhanke-
lijkheid van de medewerking van buitenstaanders 
zullen daarmee ongetwijfeld te maken hebben. 

De vraag die vervolgens speelt, is: wat hebben wij 
er nu van geleerd? De meta-evaluatie van Polder en 
Van Vlaardingen biedt ook daar weinig rozengeur en 
maneschijn. De kwaliteit van de effect-evaluaties is 
doorgaans bedroevend te noemen. 3  Zo blijkt in ruim 
een derde van de evaluatiestudies (37%) op geen 
enkele wijze het effect van de preventiemaatregelen te 
zijn onderzocht, bij 30 van de 106 wel uitgevoerde 
metingen blijken de onderzoekers uitsluitend te zijn 
afgegaan op politiecijfers (en dat bij vandalisme!), in 
44% van de 106 metingen is geen meting vooraf 
verricht (waardoor niets meer over eventuele effecten 
kan worden gerapporteerd), slechts bij 28% hebben 
onderzoekers op de ene of andere manier een verge-
lijkings- of controlegroep in de evaluatie betrokken 
en in maar 10% (!) van de projecten is met behulp 
van (eenvoudige) statistische toetsen nagegaan of een 
eventuele af- of toename van de criminaliteit groter is 
dan op grond van toeval mag worden beschouwd. 
Wanneer je dit als lid van de wetenschappelijke 
gemeenschap leest, dan rijzen je haren te berge en 
moeten de evaluatie-onderzoekers in Nederland wel 
het schaamrood op de kaken krijgen (zie overigens 
ook al de waarschuwingen van Uit Beijerse, Fijnaut 
en Moerland, 1990). Ook hier blijkt weer eens dat 
kwantiteit zelden samengaat met kwaliteit. 

De hypothesen 

Het is filet alleen treurigheid in de meta-evaluatie 
van Polder en Van Vlaardingen. Op grond van hun 
analyses4  komen de auteurs tot drie algemene, 
abstracte onderzoeksuitslagen die door hen 
vervolgens in hypothesen over het preventiebeleid 
zijn omgezet. De volgende hypothesen zijn dus via 
inductie uit het gezamenlijke onderzoeksmateriaal 
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(dat wil zeggen alle rapporten met proces- en produk-
tevaluaties) opgesteld. 
- Preventiemaatregelen hebben meer kans om 
effectief te zijn naarmate een grotere 
preventie-inspanning wordt gericht op een kleiner 
doe!. 
- Indien de criminaliteit van minder ernstige aard is, 
is de kans op afname groter. 
- Indien de strategie gericht is op het vergroten (in de 
perceptie van de dader) van de voor het delict 
benodigde inspanning en het vergroten van de 
sanctiekans, is de kans op een gunstig effect groter. 

Bij de eerste hypothese kan worden aangetekend 
dat je erg goed moet beseffen wat de consequenties 
zijn wanneer deze hypothese op grote schaal als 
uitgangspunt van preventiebeleid wordt toegepast. De 
voordelen zijn evident: overzichtelijkheid (zie Polder, 
elders in dit nummer), het is tastbaar wat men doet, 
de uitvoerbaarheid is groter, enzovoort. Maar er zijn 
ook nadelen aan verbonden. Een van de negatieve 
gevolgen van een op zo'n hypothese gebaseerd beleid 
is een verplaatsing van de criminaliteit die men juist 
wil voorkomen of bestrijden. In een parkeergarage 
die door een toezichthouder wordt bewaakt zal 
minder last zijn van autobraken en vernielingen, maar 
elders zullen ongetwijfeld meer auto's worden 
opengebroken en vernield. Helaas is over eventuele 
verplaatsingseffecten empirisch weinig bekend. 

Een ander nadeel zou kunnen zijn dat de middelen 
die worden ingezet te zwaar zijn om de betreffende 
probleemsituatie aan te pakken. Daarvoor is nodig 
dat de voorstelling van het probleem eerst moet 
worden uitvergroot, als het ware moet worden 
opgeblazen om preventief optreden te kunnen legiti-
meren. Soms herken je zo'n verschijnsel al wanneer 
op scholen allerlei voorlichtingsprogramma's worden 
uitgevoerd met intensieve begeleiding van docenten, 
omdat er op die school bijvoorbeeld tien ruiten per 
jaar worden vernield (waarvan vaak niet eens bekend 
is of de leerlingen van die school wel de daders zijn). 

Vanuit bestuurskundig oogpunt kan ook nog een 
andere opmerking over deze hypothese worden 
gemaakt. Een stringente invoering daarvan kan ertoe 
leiden dat de doelstellingen zo krap worden gesteld 
dat het doel vrijwel zeker zal worden bereikt. Het 
maakt voor het bereiken van het doel nogal uit om 
het aantal autobraken in een parkeergarage met 1% te 
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willen laten dalen (een klein doel dus overeenkomstig 
de hypothese) of met 35%. Eveneens kunnen beleids-
voerders een zo klein gebied kiezen dat succes in dat 
gebied wel is verzekerd, maar verdwijnt in een groter 
gebied. 

De tweede hypothese had ook op grond van de 
literatuur kunnen worden opgesteld. Op grond van 
self-report studies is in Nederland wel de indruk 
gewekt dat criminaliteit onder jongeren gelijk is 
verdeeld. Dit is naar mijn mening niet zo. De 
overgrote meerderheid van de Nederlandse jongeren 
is niet zo crimineel van aard, maar beperkt zich in de 
adolescentie tot het een enkele keer plegen van een 
winkeldiefstal of het vernielen van openbare eigen-
dommen. Dergelijk kattekwaad hoort bij het aftasten 
van grenzen in deze levensfase. Met enig toezicht en 
informele correcties is deze grote groep (mede gelet 
op de bereikbaarheid) relatief gemakkelijk af te 
houden van dergelijk gedrag. De meta-evaluatie geeft 
empirische steun aan deze veronderstelling. 

De meer ernstige delicten als inbraken, mishan-
deling, autobraken, enzovoort worden door een 
relatief kleine, moeilijk door het beleid te bereiken 
groep jongeren gepleegd. Deze jongeren zijn 
moeilijker af te schrikken door toezicht (dat verhoogt 
de spanning alleen maar), onverschillig voor 
voorlichting, zijn iiberhaupt voor de conventionele 
instellingen en organisaties onbereikbaar en slecht in 
de Nederlandse samenleving geIntegreerd. Het lijkt 
erop dat er verschillende doelgroepen zijn, waarvan 
de ene gemakkelijker is te bereiken en te beInvloeden 
dan de andere. Interessant is ook de vraag of maatre-
gelen die goed werken bij de ene groep niet een 
averechts effect hebben op de andere groep. Deze 
kennis pleit voor een meer gedifferentieerd preventie-
beleid dat beter is afgestemd op de kenmerken van de 
groep potentiele daders en niet alleen op de situaties. 

Het bovenstaande geldt ook voor de derde -
hypothese van de auteurs. Verhoging van de 
sanctiekans schrikt het overgrote deel van de Neder-
landse jeugd wel af maar leidt aan de ander kant 
ongetwijfeld tot professionalisering van criminaliteit 
bij een kleine, maar 'hardere' groep daders. 

Macht en onmacht bestuurlijke preventie 	 29 



Slot: de toekomst 

Het eindoordeel over de feitelijke resultaten van 
vijf jaar bestuurlijk preventiebeleid is niet echt 
positief. Dat wil niet zeggen dat het preventiebeleid 
dus geen enkele zin heeft gehad. Dat kan ook nooit 
met recht worden beweerd. Het is alleszins denkbaar 
dat de criminaliteit wel zou zijn blijven stijgen 
wanneer de activiteiten in het kader van de 
bestuurlijke preventie en de mobilisatie van de 
maatschappelijke tegenkrachten niet hadden plaats 
gevonden. Het is alleen niet goed empirisch vast te 
stellen en de evaluatiestudies geven daarover ook 
nauwelijks uitsluitsel. Alles wijst erop dat de 
teruggang in de geregistreerde criminaliteit vrijwel 
parallel loopt met de demografische ontwikkelingen 
in Nederland, dat wil zeggen dat er gewoon minder 
jongeren zijn om delicten te plegen. Daarnaast is de 
daling misschien te wijten aan registratie-effecten bij 
de officiele instanties, als gevolg van de automati-
sering (Passchier, Berghuis, 1991). In tegenstelling tot 
veel andere landen heeft de Nederlandse overheid 
haar nek uitgestoken door te proberen om met 
humane, relatief zachte maatregelen de criminaliteit 
te reduceren. Niet, zoals in veel andere landen, door 
zware straffen op te leggen of meer overheidsgeweld 
uit te oefenen. Aileen is het goed na vijf jaar een 
balans op te maken of de ingeslagen weg de ',Mist& 
is. 

Mijn negatieve eindoordeel betekent zeker niet dat 
ik hier een pleidooi zou willen houden om maar 
helemaal niets te doen. Integendeel, zou ik zeggen, 
want van de eerste vijf jaren heeft de Nederlandse 
overheid veel kunnen leren. Wat ik wel wil stellen is 
dat voor de komende vijf jaar het bestuurlijke preven-
tieprogramma een andere, maar wel moeilijker weg 
zal moeten inslaan die veel van de theoretische 
kennis, van de creativiteit en van het doorzettingsver-
mogen van de beleidsmakers en -uitvoerders zal 
eisen. Vandaar dat ik tot slot enkele zaken kort zal 
aanstippen die naar mijn mening voor het toekom-
stige bestuurlijke preventiebeleid van belang kunnen 
zijn. 

I. Tot dusverre is de bestuurlijke preventie, 
ondanks de voorgestane integrale aanpak, uitgevoerd 
in een beleidsmatig isolement. Ik bedoel hiermee dat 
andere beleidssectoren eveneens een grote rol spelen 
in de reductie van criminaliteit. Denk hierbij aan het 
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gevoerde sociaal-economische beleid van de laatste 
jaren, waarbij de bezuinigingen voor een belangrijk 
deel worden afgewenteld op een groeiende groep 
mensen die op een bestaansminimum balanceren. 
Veel meer mensen komen buiten spel te staan in het 
'conventionele' maatschappelijke !even, worden 
gemarginaliseerd. Een groep waar criminaliteit 
mogelijk een uitweg in de sores van alledag zou 
kunnen inhouden. Men zou zich dus terdege moeten 
afvragen of dergelijk sociaal-economisch beleid nu 
wel bevorderlijk is voor de binding van mensen aan 
de 'conventionele' orde. 

Een ander voorbeeld waar ander beleid de 
bestuurlijke preventie flunk in de wielen rijdt, is het 
onderwijsbeleid in Nederland. De schaalvergroting 
die daar wordt 'doorgedrukt' is misschien in termen 
van doelmatigheid nog wel te verdedigen. Maar om 
jongeren het gevoel te geven ergens thuis te horen, 
zich emotioneel en rationeel te binden aan de samen-
leving is het beleid van schaalvergroting ronduit 
rampzalig. Schaalvergroting in zogeheten scholenge-
meenschappen leidt bij middelbare scholieren tot 
empathie, onverschilligheid en vergroot de invloed 
van de jeugdcultuur op hen (Bruinsma, 1991). De 
uitval van jongeren uit het onderwijssysteem is 
zorgwekkend omdat het ontbreken van een opleiding 
ongetwijfeld een kansloze toekomst garandeert in een 
marginale positie. Criminaliteit neemt daarin, zoals 
gezegd, een belangrijke plaats in. Deze twee 
voorbeelden, die uiteraard nog met talloze zijn aan te 
vullen, laten zien dat een nieuw preventiebeleid beter 
moet worden afgestemd op het andere beleid van de 
overheid en vice versa. 

2. De aandacht van de bestuurlijke preventie is tot 
nu toe te sterk gericht geweest op de beinvloeding 
van de gelegenheid om criminaliteit te plegen. 
Daarmee kan men, zoals al eerder is opgemerkt, de 
'incidentele' dader we! afschrikken. Maar het 
opwerpen van barrieres voor het plegen van crimina-
liteit werkt wel specialisering en professionalisering 
in de hand. Specialisering en professionalisering 
houden op hun beurt weer organisatie in. Op termijn 
leidt de beperking van de gelegenheid dus wel tot een 
vermindering van de hoeveelheid criminaliteit, maar 
de ernst daarvan neemt vrijwel zeker toe. Wij moeten 
niet vergeten dat de mens nu eenmaal de zwakste 
schakel vormt in de beveiliging. 
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3. Bijzondere aandacht zal naar mijn mening ook 
moeten worden besteed aan de nu al herkenbare 
probleemgroep van de allochtone jongens. Hun 
oververtegenwoordiging in de officiele statistieken 
kan niet worden afgedaan als een artefact in de 
meetmethode. Een voortschrijdende segregatie en 
openlijke discriminatie over en weer zullen de 
maatschappelijke en raciale tegenstellingen de 
komende jaren scherper op de voorgrond laten 
treden. Nu al zijn deze allochtone jongens oververte-
genwoordigd in de uitvallers van het onderwijs, in de 
groep werklozen, in het hulpverleningscircuit en in de 
groep zwerfjongeren. Velen van hen leven al in de 
grote steden aan de zelflcant van de samenleving. 
Bijzondere programma's zullen met name voor deze 
groepen moeten worden ontwikkeld. 

4. De meeste preventiemaatregelen hebben tot 
dusverre betrekking gehad op de vermindering van de 
minder ernstige delicten. Belangrijke vormen van 
ernstige criminaliteit, zoals milieumisdrijven, 
(belasting)fraude, zwart geld wit-wassen, de drugs-
handel, zijn vrijwel volledig buiten beeld gebleven. 
Hoe vervelend vernielingen, fietsdiefstal of winkel-
diefstal ook zijn, de grootste maatschappelijke schade 
wordt veroorzaakt door andere, ernstige vormen van 
criminaliteit. Een overheid die toestaat dat het 
bedrijfsleven voor honderden miljoenen fraudeert met 
investeringspremies (WIR), kan niet met goed fatsoen 
en geloofwaardig tegen een winkeldief wel optreden. 

5. Nederland is geen eiland en 1992 is werke-
lijkheid geworden. De grenzen gaan open en dat zal 
voor de demografische samenstelling van ons land 
grote gevolgen hebben. De recente ontwikkelingen in 
Oost-Europa doen ons beseffen dat wij in het 
voorportaal van een tweede grote volksverhuizing 
staan. Uiteraard hebben deze veranderingen conse-
quenties voor een te voeren beleid met betrekking tot 
de preventie en de bestrijding van de criminaliteit in 
Nederland. 

6. In samenhang met het onder punt twee 
genoemde is het wenselijk een sterker gedifferentieerd 
preventiebeleid te voeren dat is gericht op specifieke 
groepen, specifieke delicten en specifieke omstandig-
heden. De bestuurlijke preventie is teveel gericht 
geweest op een te heterogene populatie (potentiele) 
daders en op een te heterogene groep delicten. 
Daarvoor is het nodig dat beleidsvoerders een goede 
probleemanalyse vooraf maken, waarbij ook de 
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maatregelen in hun onderlinge samenhang en in 
relatie tot de specifieke omstandigheden worden 
genomen (Klok, 1991). 

7. Tot slot zou evaluatie-onderzoek betere kwaliteit 
moeten leveren. Niet is dat alleen van belang om de 
effecten van het gevoerde beleid goed empirisch vast 
te stellen, maar ook om tot een cumulatie van kennis 
op het gebied van de bestuurlijke preventie te komen. 
In ieder geval is een interne evaluatie niet meer aan 
te bevelen. Voor criminologen is er de komende jaren 
nog veel werk te verzetten. 

Noten 

Voor de goede orde moet 
worden vermeld dat de auteur niet 
zelf een meta-evaluatie heeft 
verricht, maar dat zijn opmer-
kingen zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van de meta-evaluatie 
van Polder en Van Vlaardingen 
(1992). 

Er zouden eens berekeningen 
moeten worden gemaakt van het 
aantal vergaderuren in Nederland 
en de reale kosten die daarmee 
waren gemoeid. Ik neem aan dat 
dat bedrag het totale subsidie-
bedrag voor het gevoerde beleid 
ruim overtreft. 

Voor een deel is dat te wijten 
aan het laten verrichten van 
evaluaties door de direct 
betrokken uitvoerders van het 
plan. Zij hebben niet alleen baat 
bij een goed resultaat, maar zijn 
doorgaans ook niet 
sociaal-wetenschappelijk 
geschoold om kwalitatief goede 
evaluatiestudies te verrichten. 
4  Ik ga op deze plaats niet in op 
de wijze waarop zij hun evaluatie 
hebben opgezet. Vooral op metho-
dische gronden valt een en ander 
over de meta-evaluatie op te 
merken. Enkele voorbeelden zijn 
de onduidelijkheid over of het 
onjuiste gebruik van de begrippen 
betrouwbaarheid en validiteit, het 
niet expliciet vermelden van de 
criteria waarop en waarmee wordt 
beoordeeld, het niet expliciet 

hanteren van ideate onderzoek-
designs (zie Cook, Campbell, 
1979) om de kwaliteit van het 
uitgevoerde evaluatie-onderzoek 
te beoordelen, en dergelijke. Ik 
zou een andere, misschien meer 
strenge, aanpak voorstaan, maar 
dat is voor mijn betoog hier niet 
relevant. 
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Criminaliteitspreventie en 

netwerkvorming 

drs. A. Rook* 

Inleiding 

In 1985 publiceerden de toenmalige bewindslieden 
van Justitie het beleidsplan Samenleving en crimina-
liteit. In het plan, waarmee een meer planmatige 
aanpak van de criminaliteitsbestrijding werd beoogd, 
werd - in navolging van de voorstellen van de 
commissie Kleine criminaliteit (Interimrapport, 1984) 
- aangekondigd dat bij de bestrijding van de veel 
voorkomende criminaliteit het accent zou worden 
gelegd op de preventieve aanpak ervan. 

In het plan wordt ervan uitgegaan dat veel voorko-
mende criminaliteit in essentie een uitvloeisel is van 
achterliggende maatschappelijke problemen, 
waarvoor niet primair een strafrechtelijke aanpak is 
gendiceerd. Het kabinet staat, volgens de nota, een 
aanpak voor gericht op de versterking van het 
niet-politiele toezicht op mogelijke wetsovertreders. 
Die aanpak dient gestalte te krijgen in de privesfeer 
en in de openbare en semi-openbare sfeer. Gepleit 
wordt voor maatregelen die erop gericht zijn de 
burger meer te betrekken bij de norm- en rechtshand-
having en de toezichthoudende functie van de organi-
saties die te zamen het maatschappelijk middenveld 
uitmaken te versterken. Bij deze aanpak, die men 
gaandeweg is gaan aanduiden als bestuurlijke 
preventie van criminaliteit, worden vervolgens drie 
hoofdlijnen onderscheiden, namelijk: 
- de bebouwde omgeving dient qua planologische en 
bouwtechnische kenmerken zodanig te zijn ingericht 
dat hierdoor enerzijds de uitoefening van het toezicht 
op vooral jongeren niet onnodig wordt bemoeilijkt en 

* De auteur is Hoofd van de Afdeling Maatschappelijke 
Criminaliteitspreventie van de Directie Criminaliteitspre-
ventie van het Ministerie van Justitie. 
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anderzijds het plegen van delicten niet onnodig 
makkelijk wordt gemaakt; 
- het toezicht op potentiele wetsovertreders door 
personen met een bredere dienstverlenende taak dient 
zoveel mogelijk te worden uitgebreid; en 
- de binding van de opgroeiende generatie met de 
maatschappij moet zoveel mogelijk worden versterkt. 

Het Actieplan voor de aanpak van de veel voorko-
mende criminaliteit (1987) voegt aan deze drie hoofd-
lijnen een vierde toe, namelijk de bevestiging van 
essentiele normen. 

Deze benadering van het probleem van de veel 
voorkomende criminaliteit was relatief nieuw. Het 
was derhalve niet vanaf het begin duidelijk of de 
benadering ook weerklank zou vinden bij andere 
overheidsinstanties en het maatschappelijk 
middenveld. Evenmin was duidelijk welke concrete 
toepassingen en benaderingen effectief zouden zijn. 
Daarom werd besloten de uitvoering van de beleids-
voornemens te stimuleren door het mogelijk te maken 
financiele bijdragen te verstrekken voor de uitvoering 
van preventieprojecten. De verdeling van de 
middelen, de uitwerking van het preventiebeleid en 
de evaluatie van dat beleid werd opgedragen aan de 
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit. 
In totaal werden aan 250 verschillende projecten 
bijdragen toegekend. 

In haar eindrapport (Rook, Leeuwenburg, 1991) 
wordt het preventiebeleid op hoofdlijnen geevalueerd. 
De Stuurgroep constateert dat het preventiebeleid 
duidelijk is aangeslagen. In een groot aantal 
gemeenten en bij verschillende maatschappelijke 
organisaties is de aandacht voor de mogelijkheden 
die zij hebben om door eigen beleid bij te dragen aan 
de preventie van veel voorkomende criminaliteit 
toegenomen. De in Samenleving en criminaliteit uitge-
zette strategie heeft weerklank gevonden.' 

Voorts wordt in het eindrapport geconstateerd dat 
het preventiebeleid zich in een overgangsfase bevindt. 
Enerzijds wordt door middel van proefprojecten nog 
voortdurend gezocht naar effectieve instrumenten om 
veel voorkomende criminaliteit tegen te gaan, 
anderzijds hebben verscheidene gemeenten en de 
rijksoverheid de beslissing genomen voor preventie 
van criminaliteit structureel middelen vrij te maken of 
bij de aanwending van middelen het effect ervan op 
het criminaliteitsniveau mee te laten wegen. 
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De structurele aandacht voor het preventiebeleid 
roept de vraag op welke organisatorische voorzie-
ningen noodzakelijk zijn om aan de ontwikkeling en 
de uitvoering van het beleid gestalte te geven. In 
verschillende publikaties (Castenmiller, 1989; Van de 
Graaf e.a. 1989) wordt daarop ingegaan waar het de 
organisatie en coordinatie tussen organisaties op 
lokaal niveau betreft. Ook het Eindverslag van de 
Stuurgroep besteedt hieraan aandacht. Mede op basis 
van de studies van Castenmiller en Van de Graaf 
wordt aanbevolen ten behoeve van de coordinatie 
tussen de verschillende bij het preventiebeleid 
betrokken instanties - zowel op lokaal als op centraal 
niveau - over te gaan tot het instellen van co6rdina-
tiecommissies criminaliteitspreventie (Rook, 
Leeuwenburg, 1991). 

In het Regeringsstandpunt naar aanleiding van het 
eindrapport wordt hiervan enigszins afstand 
genomen. Opgemerkt wordt dat niet zal worden 
overgegaan tot de instelling van een ambtelijke 
commissie voor de criminaliteitspreventie. In plaats 
daarvan wordt aangekondigd dat de Ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken rond concrete thema's 
tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen overheids-
instellingen en maatschappelijke organisaties zullen 
entameren. Het gaat erom alle onderdelen Van de 
Rijks- en lokale overheid en van particuliere organi-
saties, die concrete belangen hebben bij de aanpak 
van specifieke vormen van criminaliteit met elkaar in 
contact te brengen en te activeren tot een 
gezamenlijke aanpak. De doelstelling is met andere 
woorden om rond onderwerpen als winkelcrimina-
liteit, computercriminaliteit, inbraak in woningen, 
roofovervallen of bepaalde vormen van georgani-
seerde criminaliteit netwerken te vormen van de 
belangrijkste bestuurlijke, particuliere en commerciele 
belanghebbenden (Regeringsstandpunt, 1991). Als 
voorbeelden van deze aanpak wordt in het Regerings-
standpunt genoemd de gezamenlijke aanpak van 
winkelcriminaliteit door de Ministeries van Justitie en 
Economische Zaken en het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel en het onlangs ingestelde platform 
autodiefstal. 

Daarmee wordt aangesloten bij het beleidsplan 
Recht in beweging dat de bewindslieden van Justitie in 
september 1990 hebben aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Een van de centrale thema's in dit plan is de 
netwerkvorming: verbreding van het justitiele beleid 
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door daarbij op verschillende gebieden andere 
bestuursorganen en maatschappelijke organisaties te 
betrekken. Zowel het beleidsplan Recht in beweging 
als het regeringsstandpunt naar aanleiding van het 
eindrapport van de Stuurgroep geven echter geen 
antwoord op vragen zoals: 
- wat moet worden verstaan onder netwerken, wat 
zijn de kenmerkende elementen van een netwerk? 
- waarom is netwerkontwikkeling noodzakelijk, wat 
zijn de achtergronden ervan? 
- wat zijn voor preventie van criminaliteit relevante 
netwerken en wat voor organisaties en instanties 
zouden in een netwerk moeten participeren? 

Voor een verdere discussie over de noodzaak en 
wenselijkheid van netwerkvorming is beantwoording 
van deze vragen noodzakelijk. 

Netwerken; een begripsbepaling 

In bestuurskundige literatuur wordt sinds het eind 
van de jaren zeventig aandacht besteed aan het 
ontstaan van netwerken. Netwerken kunnen 
omschreven worden als organisaties en min of meer 
vaste betrekkingen tussen die organisaties. Als achter-
grond bij netwerkontwikkeling wordt gewezen op het 
ontstaan van een territoriaal en functioneel gediffe-
rentieerd systeem van besluitvorming binnen de 
overheid, waarin het probleemoplossend vermogen 
van overheidsinstanties wordt verdeeld over verschil-
lende eenheden (subsystemen) ieder met een beperkte 
taak, competentie en bronnen. De relatief onafhan-
kelijke organisaties beschikken ieder over gedeelten 
van de relevante informatie, vertegenwoordigen 
verschillende belangen en streven verschillende, soms 
strijdige, doelstellingen na. 

Tegelijkertijd echter worden de organisaties gecon-
fronteerd met taken waarbij zowel de problemen als 
de oplossingsmogelijkheden dwars door de onder-
scheiden bevoegdheden van de organisaties heen 
snijden (lianf, 1978). Organisaties worden voor het 
realiseren van hun doelstellingen min of meer 
gedwongen tot samenwerking. Als gevolg hiervan 
ontstaan netwerken, organisatorische vervlechtingen, 
waardoor aanvankelijk zelfstandige eenheden worden 
opgenomen in een meer omvattend, complex organi-
satorisch geheel (Wassenberg, 1980). De structuur van 
een dergelijk samenwerkingsverband is, in verge- 
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lijking met de interne structuur van overheidsorgani-
saties, zwak. Er is veelal geen met bevoegdheden 
beklede, sturende instantie. 

Netwerken worden gekenmerkt door min of meer 
vrijwillige samenwerking tussen de samenstellende 
eenheden, die ieder hun eigen doelstellingen (blijven) 
nastreven. De cultuur binnen een netwerk wordt 
mede daardoor evenzeer gekenmerkt door onderlinge 
competitie als door co6peratie (Wassenberg, 1980). 
De aard van de samenwerking binnen een netwerk 
wordt in belangrijke mate bepaald door de dominante 
cultuur. Indien de dominante cultuur binnen een 
netwerk competitief is, ligt het accent bij de samen-
werking op informatie-uitwisseling over beleidsont-
wikkeling en uitvoering. 

Doel van de informatie-uitwisseling is te 
voorkomen dat het beleid van de ene actor dat van de 
andere doorkruist. Van positieve coOrdinatie 2, dat wil 
zeggen van samenwerking gericht op gezamenlijke 
beleidsontwikkeling en -uitvoering, is veelal nog geen 
sprake. Positieve coordinatie veronderstelt een 
cooperatieve cultuur. Mayntz en Scharpf (1975) 
concluderen dat positieve coordinatie in praktijk 
moeilijk te realiseren is en derhalve ook zelden wordt 
aangetroffen. Elders heb ik betoogd dat ook op het 
gebied van criminaliteitspreventie de samenwerking 
tussen instanties niet als positieve coordinatie kan 
worden gezien (Rook, 1990; Rook 1992). 

Aanvankelijk was de aandacht geheel gericht op 
organisatorische vervlechtingen van (semi-)overheids-
organisaties (Mayntz en Scharpf 1975; Hanf, 1978; 
Wassenberg, 1980). De laatste jaren is men, onder 
invloed van de filosofie van de terugtredende 
overheid, steeds meer aandacht gaan besteden aan 
samenwerking en vervlechting van overheid en parti-
culier initiatief. Deze samenwerking duidt men aan 
als publiek-private samenwerking (zie bijvoorbeeld de 
Raad voor het Binnenlands Bestuur, 1987. Voor 
toepassing op het gebied van de veiligheidszorg: 
Geerts en Boekhoorn, 1990). 

De netwerkgedachte en criminaliteitspreventie 

Na deze algemene typering van netwerkvorming 
dient de vraag beantwoord te worden wat voor 
preventie van criminaliteit relevante netwerken zijn 
en wat voor organisaties en instanties in een netwerk 
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zouden moeten participeren. Het is niet mijn 
bedoeling hier een uitputtende beschrijving te geven 
van alle mogelijke relevante netwerken. Dat zijn er 
vele. Ik beperk mij er toe enkele ontwikkelingen te 
schetsen die zich bij het beleid op het gebied van 
criminaliteitspreventie in het bijzonder, of bij het 
beleid op het gebied van criminaliteitsbestrijding in 
het algemeen voordoen om op basis daarvan de 
consequenties voor de ontwikkeling van netwerken te 
schetsen. De relevante beleidsmatige ontwikkelingen 
vallen uiteen in vier onderdelen, die ik achtereen-
volgens zal behandelen, te weten: 
- de betrokkenheid van overheids- en niet-overheids-
organisaties; 
- de aard van de criminaliteit; 
- de breedte van de preventie-aanpak; 
- de samenhang tussen preventie, opsporing en 
vervolging. 

Criminaliteitspreventie of 'bestuurlijke preventie' 

De basis voor het preventiebeleid is, zoals ik reeds 
eerder aangaf, mijns inziens gelegd in het beleidsplan 
Samenleving en criminaliteit. De daar geschetste 
benadering is men gaan aanduiden als bestuurlijke 
preventie van criminaliteit. Bij herlezing van de 
rapporten van de commissie Kleine criminaliteit 
(Interimrapport, 1984; Eindrapport, 1986) en het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteit (1985) valt op 
dat de term 'bestuurlijk' breed werd opgevat. 
'Bestuurlijk' wordt gehanteerd als tegenstelling voor 
een justitiele of politiele aanpak van criminaliteit. 
Bestuurlijke preventie is in deze visie niet (alleen) 
preventie door het openbaar bestuur. Het begrip 
wordt gebruikt om een aanpak te karakteriseren die 
'gestalte dient te krijgen in de privesfeer en in de 
openbare en (semi-)openbare sfeer' (Samenleving en 
criminaliteit, 1985). 

In de loop van de tijd echter is men bestuurlijke 
preventie steeds meer gaan associeren met criminali-
teitspreventie door het openbaar bestuur. Inmiddels 
wordt onderkend dat de overheid het niet alleen aan 
kan. ,  In Recht in beweging en in het Regerings-
standpunt naar aanleiding van het eindverslag van de 
Stuurgroep bestuurlijke preventie van Criminaliteit 
wordt de 'scope' dan ook weer verbreed. Het gaat bij 
preventie van criminaliteit, en dus bij de netwerk-
vorming in dat kader, niet alleen om overheidsin- 
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stanties, maar ook om inschakeling van het parti-
culier initiatief: individuele burgers, particuliere 
organisaties en bedrijfsleven. Naast 'bestuurlijke 
preventie' komt men in dat verband ook het begrip 
'maatschappelijke preventie' tegen (zie bijvoorbeeld 
Strafrecht met beleid, 1990). 

Deze verbreding van de actoren die bij preventie 
van criminaliteit een rot zouden moeten spelen, heeft 
consequenties voor de te vormen netwerken. Voor 
zover nu reeds van netwerkvorming sprake is, betreft 
die, zowel op lokaal als op rijksniveau, vooral 
overheidsinstanties. Netwerkvorming met 
niet-overheidsinstanties rond het thema criminaliteits-
bestrijding treft men nog slechts zelden aan. Het zal 
echter in toenemende mate van belang worden voor 
het welslagen van het preventiebeleid. Een voor de 
hand liggende partner in het netwerk is het bedrijfs-
leven. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven van 
ongeveer vijftig procent van alle gepleegde delicten 
het slachtoffer is en dat vijftig procent van de schade 
ten gevolge van de veel voorkomende criminaliteit ten 
taste komt van het bedrijfsleven (Bureau Criminali-
teitspreventie 1990). 

Mede op grond van deze gegevens is op rijksniveau 
het contact tussen Justitie en het bedrijfsleven 
geIntensiveerd. Dat heeft onder meer geleid tot de 
eerder genoemde beslissing van het Hoofdbe-
drijfschap Detailhandel en de daarin vertegenwoor-
digde koepels van detailhandelaren en van de 
bewindslieden van Economische Zaken en van 
Justitie om gezamenlijke projecten op het gebied van 
bestrijding van winkelcriminaliteit te starten. 
Netwerkvorming zal ook op lokaal niveau gestalte 
moeten krijgen in de vorm van intensieve samenwer-
kingsverbanden tussen overheid (gemeente, politie en 
justitie) en de particuliere sector. 

De aard van de criminaliteit 

Een tweede relevante factor is de aard van de 
criminaliteit. In de rapporten van de commissie 
Kleine criminaliteit (Interimrapport, 1984; 
Eindrapport, 1986) en in het beleidsplan Samenleving 
en criminaliteit (1985) heeft de preventieve aanpak 
vooral betrekking op de veel voorkomende crimina-
liteit. Daaronder wordt verstaan 'lichte delicten die 
op grote schaal voorkomen en daardoor veel schade 
veroorzaken' (Angenent e.a., 1988; zie ook Fiselier, 
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1992). De Commissie Kleine criminaliteit noemt de 
volgende delicten met name: vandalisme en voetbal-
vandalisme; fietsendiefstal; diefstal uit auto's; 
winkeldiefstal; de kleinere inbraken en insluipingen; 
fraude bij het openbaar vervoer (zwart rijden); 
lichtere vormen van geweld; verkeersdelicten. 

In het 0.M.-beleidsplan worden naast veel voorko-
mende criminaliteit onderscheiden de lokale ernstige 
criminaliteit en de zware georganiseerde criminaliteit 
(Strafrecht met beleid, 1990). Bij de uitvoering van de 
voorstellen van de commissie Kleine criminaliteit 
heeft zich een duidelijke verschuiving voorgedaan. 
Naast de hierboven genoemde vormen van veel 
voorkomende criminaliteit kregen in de 
preventie-experimenten ook vormen van criminaliteit 
die gerekend moeten worden tot de lokale ernstige 
criminaliteit de aandacht. Richtte de bestuurlijke 
preventie van criminaliteit zich oorspronkelijk vrijwel 
uitsluitend op het tegengaan van vandalisme, 
gaandeweg heeft een verbreding plaatsgevonden. 

Naast vandalisme zijn projecten ontwikkeld gericht 
op de preventie van bijvoorbeeld woningbraak, heling 
en geweld. Die ontwikkeling heeft de laatste jaren 
doorgezet. Projecten gericht op het voorkomen van 
ernstige vormen van winkelcriminaliteit (overvallen 
en dergelijke) zijn daarvan een voorbeeld. Ook in het 
regeringsstandpunt naar aanleiding van het 
eindrapport worden netwerken aangekondigd die zich 
richten op het tegengaan van vormen van lokale 
ernstige criminaliteit (Regeringsstandpunt, 1991). 

In toenemende mate ziet men inmiddels dat ook bij 
vormen van zware georganiseerde criminaliteit 
gestreefd wordt naar een aanpak die niet meer 
exclusief politieel of justitieel is. Ik noem in dit 
verband gezamenlijke acties van banken en justitie 
om bijvoorbeeld het witwassen van geld te 
voorkomen, initiatieven om te komen tot preventie 
van computercriminaliteit en het gezamenlijk 
optrekken van Justitie en banken bij het voorkomen 
van overvallen op geldinstituten. Ontwikkeling van 
preventiebeleid op deze gebieden en de samen-
werking tussen betrokken instanties staan vaak nog in 
de kinderschoenen. Bij het denken over netwerk-
vorming is het niettemin een ontwikkeling om 
rekening mee te houden. 
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Samenhang van maatregelen 

Een van de conclusies die naar aanleiding van de 
door de Stuurgroep gesubsidieerde experimenten kan 
worden getrokken, is dat 'losse' maatregelen vaak 
slechts een beperkt effect hebben. In het eindrapport 
van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Crimi-
naliteit wordt dan ook op verschillende plaatsen 
gepleit voor een meer samenhangende aanpak van 
criminaliteit (Rook, Leeuwenburg, 1991). Om een 
bepaald delict - of een bepaald soort delicten - te 
voorkomen moet een strategie ontwikkeld worden 
waarin maatregelen gericht op daders, slachtoffers en 
situaties gecombineerd worden. Er dient met andere 
woorden gestreefd te worden naar een optimale 
'preventiemix'. De door Van Dijk en De Waard 
ontwikkelde preventiematrix biedt daarbij houvast 
(Van Dijk en De Waard, 1991). 4  In veel gevallen zal 
dat betekenen dat het netwerk relatief veel organi-
saties omvat. Alleen al vanwege de overzichtelijkheid 
dient er niet gestreefd te worden naar een netwerk 
voor de preventie van criminaliteit, maar - zoals ook 
wordt aangekondigd in het Regeringsstandpunt 
(1991) - naar verschillende netwerken gevormd rond 
bepaalde thema's. 

Samenhang tussen preventie, opsporing en vervolging 

De voorgaande conclusie geldt des te sterker, 
omdat het niet alleen gaat om de coordinatie van op 
preventie gerichte maatregelen van verschillende 
actoren, maar ook om het totstandbrengen van 
samenhang tussen preventie, opsporing en vervolging 
van delicten. In het Eindrapport van de Stuurgroep 
Bestuurlijke Preventie wordt hiervoor aandacht 
gevraagd. Gewezen wordt bijvoorbeeld op de 
positieve ervaringen die zijn opgedaan bij de 
bestrijding van winkeldiefstal (lik-op-stuk-experi-
menten), op de Halt-aanpak en op de resultaten van 
de geIntegreerde aanpak van recreatiecriminaliteit in 
verschillende gemeenten (Rook, Leeuwenburg, 1991). 
In feite wordt in het eindrapport benadrukt, dat het 
noodzakelijk is samenhang aan te brengen in de 
achtereenvolgende schakels van de handhavings-
keten: preventie-opsporing- vervolging-executie. 

Ook in de beleidsplannen Recht in beweging en 
Strafrecht met beleid vindt men deze benadering 
terug. In Recht in beweging wordt gewezen op de 
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algemene verantwoordelijkheid van de minister van 
Justitie voor de rechtshandhaving. Mede in dat 
verband wordt gewezen op de bestuurlijke taken van 
het O.M. Aangekondigd wordt dat het O.M. en het 
bestuur over en weer over prioriteiten en nieuwe initi-
atieven intensief overleg dienen te voeren binnen de 
verschillende handhavingsnetwerken. In dat verband 
wordt geconstateerd dat 'op veel gebieden het inzicht 
is doorgebroken dat met een weloverwogen combi-
natie van preventieve inspanningen, administratief-
rechtelijke middelen en civielrechtelijke en strafrech- 
telijke handhaving de beste resultaten kunnen worden 
behaald' (Recht in beweging, 1990). 

In het 0.M.-beleidsplan wordt aan de samenhang 
tussen de preventieve aanpak en de strafrechtelijke 
aanpak aandacht besteed. Opgemerkt wordt dat een 
gedegen bestuurlijk-preventieve aanpak, gekoppeld 
aan een consequente strafrechtelijke handhaving als 
sluitstuk, de geloofwaardigheid van de rechtshand-
having bij de conformisten en de potentiele daders 
versterkt. Tevens wordt voorgesteld de justitiele 
aanpak van sommige vormen van veel voorkomende 
criminaliteit, zoals eenvoudige diefstallen (fiets- en 
winkeldiefstal) mede te laten afhangen van de mate 
waarin door de belanghebbenden preventieve maatre-
gelen worden genomen (Strafrecht met beleid, 1990). 
Het O.M. legt hiermee een relatie tussen preventief en 
repressief beleid. Het kan echter niet zo zijn dat het 
O.M. uitsluitend eisen stelt aan het preventieve beleid 
van anderen, het zal ook zelf bereid moeten zijn het 
eigen beleid ter discussie te stellen en af te stemmen 
op het beleid van anderen. 

Handhavingsarrangementen 

Deze constateringen lijken alle te wijzen op 
eenzelfde conclusie: voor bepaalde categorieen 
delicten zou een samenhangend handhavingsbeleid 
moeten worden ontwikkeld, waarbij alle betrokkenen 
een zo goed mogelijk en op elkaar afgestemde inzet 
van de beschikbare handhavingsinstrumenten 
toezeggen en realiseren. Inzet van de bewindslieden 
van Justitie is, in termen van Mayntz en Scharpf 
(1975), positieve coordinatie op het gebied van de 
rechtshandhaving. De strafrechtelijke handhaving 
maakt onderdeel uit van een breder handhavingsper-
spectief, dat ook maatregelen omvat die gericht zijn 

44 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 2, 1992 



op het voorkomen van criminaliteit en niet-strafrech-
telijke handhaving. Een dergelijk geheel van maatre-
gelen gericht op het tegengaan en bestrijden van en 
het adequaat reageren op bepaalde delicten noemen 
we een handhavingsarrangement. 

De netwerkvorming die in Recht in beweging wordt 
voorgestaan op het gebied van de rechtshandhaving is 
de organisatorische vormgeving van de hierboven 
beschreven aanpak. De ontwikkeling van handha-
vingsarrangementen en netwerkvorming gaan hand in 
hand; het netwerk is de organisatorische structuur 
waarin een arrangement tot stand en tot uitvoering 
moet komen. 

Eerder schetste ik reeds dat er naar mijn mening 
geen sprake kan zijn van een netwerk, er zullen vele, 
elkaar deels overlappende netwerken ontstaan. Welke 
actoren in een netwerk participeren is afhankelijk van 
het soort criminaliteit dat men wenst te bestrijden. 
Welke vormen van criminaliteit men op deze manier 
wil aanpakken is uiteraard afhankelijk van de priori-
teitstellingen van de verschillende betrokken actoren. 
Als we kijken naar het Justitie-beleid dan hebben de 
volgende vormen van criminaliteit prioriteit gekregen 
(zie Jaarverslag 0.M., 1990): zware georganiseerde 
criminaliteit; ernstige lokale criminaliteit (woningin-
braken, geweldspleging, overvallen, heling); milieu-
criminaliteit. 

Daarnaast is er een aantal terreinen waarop nu 
reeds sprake is van (soms een eerste aanzet tot) 
handhavingsarrangementen of die zich nu reeds lenen 
voor het snel (verder) ontwikkelen van handhavings-
arrangementen. Ik noem bijvoorbeeld: winkelcrimina-
liteit ; (sociale zekerheids)fraude; verkeerscriminaliteit 
(bijvoorbeeld snelheidsovertredingen); zwartrijden en 
agressie in het openbaar vervoer. 

Wat precies de inhoud van een handhavingsarran-
gement zal zijn, hangt in sterke mate af van lokale 
omstandigheden. Netwerkontwikkeling zal daarom 
ook vooral op lokaal niveau moeten plaatsvinden. 
Het soort afspraken tussen lokaal bestuur, 0.M., 
politie, andere opsporingsdiensten, bestuur en 
maatschappelijke organisaties dat nodig is om te 
komen tot een gezamenlijke aanpak van problemen, 
kan alleen op lokaal niveau gemaakt worden. Voor 
zover het het Justitiebeleid betreft zal het O.M. er 
zorg voor moeten dragen dat in de lokale arrange-
menten de landelijk bepaalde prioriteiten voldoende 
tot uiting komen. Het O.M. vormt de schakel tussen 
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de minister van Justitie en de andere partners die op 
lokaal niveau actief kunnen bijdragen aan een arran-
gement. Dat betekent echter niet dat voor het centrale 
niveau geen taken weggelegd zouden zijn. Vorming 
van lokale handhavingsarrangementen kan op 
centraal niveau bevorderd worden door het maken 
van afspraken tussen overkoepelende instanties. 

Bovendien is het waarschijnlijk, dat bepaalde 
thema's in (vrijwel) alle lokale prioriteitstellingen aan 
de orde zullen komen. Het centrale niveau kan her 
de ontwikkeling en uitvoering van handhavingsarran-
gementen op lokaal niveau vergemakkelijken door 
voor bepaalde delictscategorieen 'modelarrange-
menten' te ontwikkelen die vervolgens op lokaal 
niveau geconcretiseerd kunnen worden. Oat vereist 
echter wel dat de lokale netwerken op centraal niveau 
een pendant hebben waarin de verschillende 
overheidsorganisaties en centrale koepels van 
maatschappelijke organisaties een plaats hebben. 

Samenvatting en conclusies 

In het bovenstaande heb ik een poging onder-
nomen de gedachte van netwerkvorming voor crimi-
naliteitsbestrijding in het algemeen en criminaliteits-
preventie in het bijzonder verder uit te werken. 
Geconstateerd is dat de noodzaak om tot de vorming 
van netwerken te komen moet worden toegeschreven 
aan de complexiteit van de problemen waarvoor de 
samenleving zich gesteld ziet en de verdeling van de 
mogelijkheden om de problemen op te lossen over 
een groot aantal overheids- en niet-overheidsin-
stanties. Om de problemen het hoofd te bieden 
ontstaan netwerken die bestaan uit organisaties en 
min of meer vaste betrekkingen tussen die organi-
saties. De samenwerking binnen een netwerk vindt 
veelal plaats op basis van vrijwilligheid en gelijkwaar-
digheid. Er is geen sturende instantie die met centraal 
gezag is bekleed. De betrekkingen tussen de 
instanties, die ieder hun eigen doeistellingen 
nastreven worden gekenmerkt door zowel couperatie 
als competitie. 

Vervolgens is een aantal ontwikkelingen beschreven 
dat zich voordoet bij de preventieve aanpak van 
criminaliteit. De relevante ontwikkelingen hebben 
betrekking op de inschakeling van niet-overheidsin-
stanties (van 'bestuurlijke' naar 'maatschappelijke' 
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preventie), het type delicten waarvoor preventiebeleid 
wordt ontwikkeld, het soort maatregelen dat men 
neemt om preventie te voorkomen en het vergroten 
van de samenhang tussen de preventieve en repres-
sieve aanpak van criminaliteit. Al deze ontwikke-
lingen leiden ertoe dat de netwerken, die gevormd 
moeten worden om tot een gezamenlijke aanpak van 
de problemen te komen, veel complexer worden. In 
de periode 1985-1990 lag het accent sterk op de 
samenwerking tussen bestuur, politie en O.M. Ook op 
het gebied van criminaliteitspreventie bleek alras dat 
het bestuur vele verschijningsvormen heeft. Het gaat 
in feite om de samenwerking van vaak min of meer 
autonoom opererende organisaties die verantwoor-
delijk zijn voor delen van het overheidsbeleid. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat naast 
bestuur, politie en justitie ook allerlei organisaties 
van het particulier initiatief in de netwerken zullen 
moeten worden opgenomen. 

Voor de netwerkvorming heeft dat naar mijn idee 
twee consequenties. De eerste is dat er geen sprake is 
van een netwerk ten behoeve van de rechtshand-
having. Er zal moeten worden gestreefd naar de 
vorming van een veelheid van.deels overlappende 
netwerken, ieder gevormd rond de bestrijding van een 
bepaald type criminaliteit. De tweede consequentie is 
dat, gelet op de verdeling van bevoegdheden binnen 
de overheid maar ook in het veld van het particulier 
initiatief, het accent op de vorming van lokale 
netwerken komt te liggen. Daarin zullen concrete 
afspraken over een gezamenlijke aanpak vorm 
moeten krijgen, op dat niveau ook zullen de 
afspraken tot uitvoering moeten worden gebracht. 
Dat wil echter niet zeggen dat op centraal niveau 
netwerkvorming niet nodig zal zijn. Centrale netwerk-
ontwikkeling blijft gewenst om door afspraken tussen 
overkoepelende instanties samenwerking op lokaal 
niveau mogelijk te maken. 

Noten 

' Minder uitgesproken is de 
Stuurgroep waar het gaat om een 
oordeel welke maatregelen 
effectief zijn en welke niet. De 
rapportages over de afzonderlijke 
projecten lieten harde conclusies 
over de effectiviteit van maatre-
gelen vaak niet toe (zie ook Polder 
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en Van Vlaardingen, 1992). 
De term is ontleend aan Mayntz 

en Scharpf (1975). Zij omschrijven 
positieve coordinatie als volgt: 'It 
requires the merging of the 
attention spaces and of the action 
potentials of units responsible for 
connected problem areas. Under 
such conditions, the interde-
pendent problems could be 
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subjected to inclusive analysis, 
and integrated policies could be 
designed which would permit a 
concerted attack upon the most 
effective causes within the 
problem configuration.' 

Zie de eerdere opmerkingen 
over de terugtredende overheid en 
de publiek-private samenwerking. 
4  Zie ook het artikel van Willemse 
en De Waard elders in dit 
nummer. Een illustratie van het 
gebruik van de matrix treft men 
aan in De Waard en De Savornin 
Lohman (1991). 
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Criminaliteitsanalyse en 

preventie 

drs. H.M. Willemse en J. de Waard* 

Geen juiste therapie zonder goede diagnose. Deze 
ogenschijnlijk open deur zou niet alleen in medische, 
maar ook in criminaliteitszaken behoren te gelden. 
De praktijk is echter veelal anders. Aandachttrek-
kende voorvallen, persoonlijke indrukken, emoties, 
politieke briesjes en kranteberichten lijken zeker zo 
bepalend voor allerlei beleidsbeslissingen betreffende 
de bestrijding en preventie van criminaliteit, als de 
resultaten van criminaliteitsanalyses. Deze aanpak 
kan worden aangeduid als incidentenbeleid. Wanneer 
een treinconducteur wordt neergestoken, kan dit 
incident meer invloed op het beleid hebben dan de 
trendcijfers omtrent de ontwikkeling van de agressi-
viteit in treinen jegens conducteurs. De diefstal van 
de fiets van het dochtertje van de burgemeester kan 
(blijkens eigen waarneming HW) een zeer sterke 
impuls geven aan de uitvoering van een lokaal project 
gericht tegen fietsdiefstal. 

Voorzover incidenten een indicator zijn voor een 
structureel probleem, vallen dergelijke snelle beleids-
beslissingen toe te juichen als voorbeelden van 
adequate bestuurlijke flexibiliteit. Voorzover dat niet 
zo is - en dat is meestal zo - is er sprake van geldver-
spilling en nutteloze arbeidsinspanningen. Criminali-
teitsanalyse behoort de basis te zijn voor de bepaling 
van structurele problemen, de oorzaak daarvan, de 
keuze van de maatregelen daartegen en de controle 
van de effectiviteit van deze maatregelen. Dan zou 
tijd- en geldverslindend incidentenbeleid kunnen 
worden vervangen door efficient en effectief struc-
tureel beleid ter preventie van criminaliteit. In dit 
artikel zal nader worden ingegaan op de rol die crimi-
naliteitsanalyse op dit moment speelt bij onderzoek 
en beleid en zal de stand van zaken worden toegelicht 

* De auteurs zijn verbonden aan de Directie Criminaliteits-
preventie van het Ministerie van Justitie. 
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met behulp van enige voorbeelden zoals door middel 
van analyse van diverse soorten literatuur kan 
worden beschreven. 

Criminaliteitsanalyse 

Het begrip criminaliteitsanalyse wordt gewoonlijk 
losjes gebruikt voor overzichten van de stand en 
ontwikkeling van (vormen van) criminaliteit en voor 
gegevensanalyses ten behoeve van opsporingson-
derzoek. In het laatste geval gaat het om vergelijking 
van sporen, de modus operandi en andere kenmerken 
van een delict met opgeslagen gegevens over eerdere 
delicten om de meest waarschijnlijke dader(groep) te 
bepalen. Recentelijk worden onder criminaliteits-
analyse ook die onderzoeken begrepen, die organi-
saties van criminelen beschrijven; in Nederland 
hebben vooral de analyses van de Centrale Recherche 
Informatiedienst (CRI) op dit gebied veel aandacht 
getrokken (Eshof, Van der Heijden, 1990). 

In verband met de criminaliteitspreventie omvat 
'criminaliteitsanalyse' meer. In feite gaat het om een 
aantal te onderscheiden analyses: 
- analyse van stand en ontwikkeling van criminaliteit; 
- analyse van de oorzaken hiervan; 
- analyse van preventieve maatregelen hiertegen; 
- analyse van de effecten van deze maatregelen. 

In termen van functies worden deze vier vormen 
van analyse ook wel aangeduid als respectievelijk 
descriptief, etiologisch, beleidsindicatief en evaluatief 
(Van Dijk, 1991). Deze vier functies beschrijven in 
beginsel het geheel van de beleidsvorming en 
-ontwikkeling zoals deze rationeel dienen te 
'geschieden (zie ook Dunn, 1981) en, nog algemener, 
het proces van probleemoplossen. 

Wanneer dit schema wordt toegepast op de 
preventie van criminaliteit, blijken er op theoretisch 
en op empirisch niveau een aantal bijzonderheden en 
problemen op te treden die er toe geleid hebben dat 
het thans buitengewoon uitzonderlijk is als alle vier 
vormen van analyse beschikbaar zijn als grondslag 
voor beleid. Kenmerkend is veeleer het ontbreken 
daarvan (zie ook Polder, Van Vlaardingen, 1992). In 
het volgende zal nader worden ingegaan op enige van 
de meest opvallende problemen in verband met deze 
stand van zaken. 
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De descriptieve analyse 

De beschrijving van de stand en ontwikkeling van 
de criminaliteit heeft preventief beleidsmatig als 
hoofddoel aan te geven op welke gebieden zich een 
ongewenste situatie voordoet of ontwikkelt. Het gaat 
dan primair om de formulering van een probleem. 
Kwantitatief bezien is er sprake van een probleem 
wanneer de discrepantie tussen een gewenste en een 
waargenomen toestand onaanvaardbaar groot is. In 
de praktijk blijkt de probleembepaling niet zo 
eenvoudig als zij op het eerste gezicht lijkt. Twee 
hoofdredenen zijn daarvoor aan te geven: ten eerste 
de normen van de probleembepalers en ten tweede de 
aard van de gebruikte gegevens. 

Uiteraard is de problematisering van een toestand 
primair een normgebonden activiteit. De norm 
immers bepaalt wat de gewenste toestand zou moeten 
zijn en daarmee de beoordeling of de waargenomen 
toestand al dan niet acceptabel is. Deze normen 
lopen echter nogal uiteen. Is het aanbrengen van 
graffiti voor de een een vorm van kattekwaad, voor de 
ander is het een onverdraaglijke bedreiging of 
aantasting van de veiligheid en welzijn. Het is 
subjectief bepaald hoe problematisch men belasting-
fraude, rijden onder invloed (van alcohol) of hulp bij 
euthanasie acht. 

Ook al zouden perfecte descripties van het 
voorkomen van alle mogelijke vormen van crimina-
liteit voorhanden zijn, dan nog zal de waardering 
daarvan - en dus de daaruitvolgende probleembe-
paling - een strijdperk blijven van normen, waarden 
en belangen. Dit probleem wordt grotendeels 
opgelost via de democratische politieke beleids-
vorming, maar het is ook een illusie te denken dat 
uitsluitend de politieke besluitvorming bepaalt welke 
situaties als prioritaire problemen dienen te worden 
aangemerkt en des te sterker aan welke situaties dan 
ook de meeste aandacht moet worden besteed. 
Voorzover de politieke bepaling van problemen niet 
wordt gedeeld door degenen die de daaruit volgende 
maatregelen moeten toepassen en door degenen die 
mee moeten werken dan wel onderworpen zijn aan 
deze maatregelen, zullen de genomen beslissingen 
weinig effect sorteren. Concreet gezegd: de politieke 
beslissing dat er iets gedaan moet worden aan het 
probleem van het massale te hard rijden, zal slechts 
beperkte invloed hebben als dit gedrag door grote 
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groepen van de beleidsuitvoerders en de wegge-
bruikers niet als een serieus probleem wordt gezien. 

Bij de bepaling of een situatie als problematisch 
moet worden aangemerkt, doet zich de moeilijkheid 
voor, zelfs als er voldoende consensus is over de 
gewenste situatie, dat de vaststelling van de afstand 
tussen norm en feit niet altijd eenvoudig is. In de 
praktijk blijken persoonlijke ervaringen en indrukken 
opgedaan uit de pers krachtige factoren die de 
'problematisering' van een situatie sterk beInvloeden. 
Het slachtofferschap van de beleidsmaker zelf of van 
iemand binnen zijn directe omgeving en krantebe-
richten over onrustbarende incidenten, vormen 
krachtige impulsen voor incidentenbeleid. Zo is het 
niet toevallig dat het nog niet zo lang geleden 
neersteken van een treinconducteur door een 
passagier algemeen bekend is en heeft geleid tot 
snelle maatregelen, terwiji blijkens de cijfers van de 
spoorwegpolitie de agressie in de treinen in 1991 
sterk is verminderd (NRC, 6 januari 1992). Ook 
berichten omtrent een 'geweldsgolr een 'onrustba-
rende stijging' of 'sterke groei' vormen vaak de 
voorboden en fundamenten van de roep om krachtige 
maatregelen. 

Het principiele manco van dit gebruik van directe 
slachtofferervaringen en/of aandachttrekkende 
criminele incidenten, is het gebrek aan representati-
viteit. In een jaar drie keer zelf slachtoffer worden 
van fietsdiefstal, of de verdubbeling in een stad van 
het aantal moorden van bijvoorbeeld twee naar vier, 
heeft statistisch geen betekenis voor het op juiste 
waarde schatten van een ontwikkeling. Uiteraard 
bepalen directe ervaringen en verontrustende 
incidenten het beleid niet volledig. De politiele en 
justitiele cijfers omtrent de geregistreerde criminaliteit 
vormen wel degelijk ook een belangrijke bron ter 
beschrijving van de stand en ontwikkeling van de 
criminaliteit. Belangrijk nadeel van deze cijfers is het 
gebrek aan betrouwbaarheid van die cijfers/gegevens 
door de onvolledige aangiftebereidheid van de 
bevolking en de onnauwkeurigheden bij de registratie 
door de verzamelende instanties (zie ook Passchier, 
Berghuis, 1991). 

Het belangrijkste instrument om te corrigeren voor 
deze gebreken is de slachtofferstudie, waarbij op 
grond van interviews onder steekproeven uit relevante 
populaties slachtofferschap wordt bepaald. Deze 
belangrijke nieuwe bron van gegevens is op landelijk 
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niveau sinds 1974 aangeboord, allereerst via de 
zogenaamde WODC-Slachtofferenquetes, welke 
vervolgens sinds 1980 door het CBS worden uitge-
voerd. Deze enquetes zijn geschikt voor analyses op 
uitsluitend landelijk niveau. Door de beperking van 
de omvang van de steekproeven is opsplitsing in 
regio's maar beperkt mogelijk, op lokaal niveau niet. 
Daarom zijn sinds het begin van de jaren tachtig 
meer en meer lokale slachtofferenquetes uitgevoerd. 

Een groot bezwaar van deze ontwikkeling was de 
diversiteit van de gebruikte lokale vragenlijsten. In 
reactie daarop is via de ontwikkeling van de 
zogenaamde Politiemonitor (NSS, 1991), de 
Standaard Enquete Bevolking ontwikkeld (Van Dijk, 
1991), die een omvangrijke inventarisatie beoogt te 
geven van slachtofferschap en aanverwante gegevens. 
Ten slotte is ook op internationale schaal het slacht-
offeronderzoek van de grond gekomen (Van Dijk, 
Killias e.a., 1990). Aan de hand van de resultaten van 
deze internationaal vergelijkbare cijfers, die tot voor 
kort volstrekt onbekend waren, kon voor het eerst een 
beeld worden gegeven van de positie van Nederland 
op het gebied van de criminaliteit in vergelijking met 
een groot aantal landen uit de Angelsaksische wereld 
en Europa. 

Alhoewel zonder enige twijfel de introductie van 
slachtoffergegevens als bron voor criminaliteitsana-
lyses een grate stap voorwaarts betekent, is een 
volledig beeld van de criminaliteit daarmee nog niet 
gegeven. Over bepaalde soorten delicten (belasting-
fraude, laag frequente misdrijven, drugs en wapen-
handel, milieucriminaliteit) en slachtoffers 
(migranten, toeristen) is nog steeds relatief weinig 
bekend (Eijken, 1991). De huidige slachtofferenquetes 
beperken zich vooralsnog tot vooral huishoudens en 
individuele slachtoffers. In ontwikkeling zijn slachtof-
ferenquetes voor bedrijven en instellingen waarvan de 
eerste landelijke afname in 1989 werd uitgevoerd 
(Bureau Criminaliteitspreventie, 1990) en voor 
(buitenlandse) toeristen en passanten. 

Met het beschikbaar komen van de vollediger 
descripties van de criminaliteit via slachtofferenquetes 
lijkt ook het probleem van de normen en doelen 
pragmatischer te worden benaderd. In veel gevallen 
wordt ter bepaling of een bepaalde omvang of 
ontwikkeling van een criminaliteitsvorm als proble-
matisch moet worden aangemerkt, uitgegaan van het 
gemiddelde als norm. Een gemiddelde - landelijk, 
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regionaal of stedelijk - blijkt als ijkpunt makkelijker 
algemeen aanvaardbaar dan een absolute norm. 
Overigens moet hierbij wel in aanmerking worden 
genomen dat in het bovenstaande uitgegaan wordt 
van preventie in de zin van het voorkomen van het 
voortbestaan van een ongewenste situatie in de 
toekomst. Preventie in de zin van het treffen van 
maatregelen op grond van te voorziene problemen in 
een situatie die vooralsnog niet problematisch is, is 
weliswaar een vorm van preventie in optima forma 
maar in de (Nederlandse) praktijk zeer uitzonderlijk 
(Kennedy, 1990). 

De etiologische analyse 

Kennis omtrent de spreiding van bijvoorbeeld 
fietsdiefstal over een stad, geeft op zich nog geen 
enkele aanwijzing waarom deze zo is. Wanneer in een 
bepaalde wijk het aantal diefstallen per inwoner twee 
keer zo hoog is als in een vergelijkbare naburige wijk, 
dan kan dat te maken hebben met een veelheid van 
factoren. Gedacht kan worden aan de afwezigheid 
van bewaakte fietsenstallingen, de aanwezigheid van 
scholen, winkels en uitgaansgelegenheden, het aantal 
fietseigenaren, de nabijheid van fietsendieven, de 
surveillance door de politie, het soort fietsen en het 
soort fietssloten dat wordt gebruikt, de beschik-
baarheid van loodsen en boxen bij de huizen van de 
fietseigenaren, enzovoort. Wanneer het gaat om 
verschillen in winkeldiefstal of inbraak in 
woonhuizen, dan zijn weer heel andere reeksen van 
bevorderende of remmende factoren van mogelijk 
belang. 

Gegevensbronnen 

In de praktijk zijn verschillende bronnen van 
gegevens van belang, wil men nadere analyses 
kunnen plegen over de (meest waarschijnlijke) 
oorzaken. Gegevensbronnen kunnen worden onder-
scheiden naar drie hoofdgroepen: 
- bestaande gegevensverzamelingen; 
- nieuwe gegevensverzamelingen; 
- onderzoekliteratuur. 

- Bestaande gegevensverzamelingen 
Op het gebied van bestaande gegevensverzame- 

Criminaliteitsanalyse en preventie 	 55 



lingen in Nederland is er eerder sprake van een 
overmaat dan een tekort. Allereerst heeft de politie de 
beschikking over een schat aan gegevens betreffende 
daders, slachtoffers en situaties in geautomatiseerde 
systemen als het HKS (Herkenningssysteem), BPS 
(Bedrijfsprocessensysteem), BAS (Boete Afhande-
lingssysteem), GAS (Goederen Aangiftesysteem). 
Deze gegevens worden vooral gebruikt voor de 
opsporing, de interne bedrijfsvoering en dergelijke. 
Vanuit preventief oogpunt worden analyses slechts 
zelden uitgevoerd (Van der Waal, 1991). Een 
beperking van dit materiaal is uiteraard dat het 
uitsluitend om aangegeven dan wel door de politie 
geobserveerde delicten gaat. Ondanks deze 
dark-number problematiek lijkt deze gegevensbron 
vooralsnog uit preventief oogpunt zeer onvoldoende 
benut. 

Naast de politie beschikt ook de gemeente over een 
veelheid van bestanden, die relevante gegevens voor 
criminaliteitsanalyses bevatten. Gegevens over 
verlichting, bewonerssamenstelling, bebouwing, 
bedrijven, scholen, plantsoenen, recreatieve voorzie-
ningen, horeca, verkeersstromen, enzovoort hebben 
alle directe of indirecte relevantie voor de verklaring 
van het relatieve voorkomen van vormen van crimina-
liteit. Ook deze gegevens worden echter zelden 
aangewend voor criminaliteitspreventieve doeleinden. 
Afgezien van het gebrek aan pogingen tot analyses op 
zich spelen twee hoofdproblemen hier een rol. 

Ten eerste is er een geringe geneigdheid van de 
kant van zowel politie als gemeenten om over en weer 
gegevens uit te wisselen, zelfs wanneer het (zoals hier 
bedoeld) niet om personen gaat. Een tweede 
praktische handicap is het gebrek aan koppelingsmo-
gelijkheden (compatibiliteit) van dergelijke bestanden. 
Zo is bijvoorbeeld een eenvoudig gegeven als de 
indeling in wijken en buurten vaak al een onoverko-
melijke hindernis. Veel gemeentelijke diensten delen 
de gemeente in op grond van een gelijke werkbe-
lasting voor degenen die verantwoordelijk zijn voor 
een bepaald gebied. Daardoor heeft bijvoorbeeld de 
plantsoenendienst een volstrekt andere indeling dan 
de spijbelambtenaar terwijl de laatste indelingen op 
hun beurt volstrekt niet overeenkomen met de 
indeling naar wijk die de politie hanteert. 

Dit geldt overigens evenzeer op landelijk niveau. 
Politie, Kamers van Koophandel, samenwerkende 
gemeenten, verkeersautoriteiten, enzovoort hebben 
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alle hun eigen niet overeenkomende regio's, die vaak 
geen van alien aansluiten op de regio's volgens de 
WGR (Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen). 
Niet alleen bij gemeentebesturen en politie maar ook 
bij instellingen zoals woningbouwverenigingen, verze-
keringsmaatschappijen, schoolstichtingen, jeugd-
centra, enzovoort, kunnen nog andere belangwek-
kende bestanden worden aangetroffen. Dit soort 
gegevens blijkt in de praktijk nog minder aangewend 
te (kunnen) worden voor criminaliteitsanalyses. 

- Nieuwe gegevensverzamelingen 
Een zeer belangrijke aanvulling en uitbreiding van 

met name de politiele gegevens vormen de slachtof-
ferenquetes. Deze enquetes geven namelijk naast 
informatie over de aard en omvang van de niet 
geregistreerde criminaliteit, veel extra informatie over 
kenmerken van slachtoffers, achtergrondkenmerken 
van delicten en preventieve gedragingen en dergelijke. 

- Onderzoekliteratuur 
De onderzoekliteratuur, primair de wetenschap-

pelijke literatuur en secundair de zogenaamde grijze 
literatuur (interne verslagen, congresverslagen, niet 
gepubliceerde gegevens en dergelijke), vormt de 
belangrijkste bron op grond waarvan wordt bepaald 
welke gegevens voor de analyses nodig zijn. Het 
grootste deel van de etiologische variabelen zal met 
name aan deze bron moeten worden ontleend. Het 
valt hierbij op dat in deze vooral academische 
literatuur een overmaat aan dader- en slachtoffertheo-
rieen en gegevens zijn te vinden. 

Vermeldenswaard is de opkomst de laatste tijd van 
informatie die is gebaseerd op interviews met daders. 
Dit laatste zowel in de vorm van selfreport-studies als 
interviews over met name percepties, opinies en 
objectkeuze van daders. Vooral in verband met 
preventieprojecten vormen deze nieuwe gegevens een 
belangrijke aanvulling op de klassieke daad- en 
daderanalyses (zie bijvoorbeeld Justitiele Verken-
ningen, nr. 9, 1991, Daders aan het woord). Naast 
deze literatuur verdient de 'grijze informatie' 
bijzondere aandacht. Veel relevante kennis is 
aanwezig bij de betrokkenen op het 'street-level-
niveau', terwijl deze kennis nauwelijks doordringt tot 
de beleidsniveaus op lokaal niveau, laat staan op 
regionaal dan wel landelijk niveau. Zo bleek bijvoor-
beeld uit onderzoek van Forrester e.a. (1988, 1990) 
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dat reclasseringsambtenaren haarfijn wisten te 
vertellen welke lokale inbrekers verantwoordelijk 
waren voor het overgrote deel van het aantal 
inbraken binnen een wijk. 

Een illustratie: literatuur over woninginbraak 

Ter illustratie van het nut van met name literatuur- 
onderzoek wordt hier bij wijze van voorbeeld een 
aantal betrekkelijk makkelijk te vinden gegevens 
vermeld, die zeker niet bij alle betrokkenen bekend 
blijken te zijn. Het is namelijk opvallend hoe keer op 
keer projecten worden opgezet die in tegenspraak zijn 
met deze gegevens. Overeenkomstig de eerder 
gegeven indeling naar dader, situatie en slachtoffer, 
kunnen de volgende saillante bevindingen worden 
vermeld. Deze opsomming is geenszins volledig, maar 
geeft voorbeelden van recente bevindingen die in de 
Nederlandse beleidspraktijk nauwelijks een rot lijken 
te spelen. 

- De dader 
- De dader schat de pakkans en daarmee de strafkans 
zeer laag in. Een afschrikwekkende werking gaat hier 
dus nauwelijks vanuit (Struth e.a., 1991; Biron, 
Ladouceur, 1991) 
- De inbraakcarriere start at op zeer jeugdige leeftijd. 
Volgens een onderzoek (Dinitz, Huff, 1988) begint de 
helft van de inbrekers voor het 14e levensjaar. 
- De meeste daders zijn opportunistische inbrekers 
die vooral profiteren van de gelegenheid tot het 
succesvol en eenvoudig plegen van het delict. Het 
percentage opportunistische inbrekers ligt tussen de 
35 en 70 (Deusinger, 1985; Rehm, Servay, 1989; 
Cromwell e.a., 1991). Kenmerkend is een gebrek aan 
planning, weinig expertise en een niet calculerende, 
impulsieve aanpak. 
- In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen, 
bestaat er een aanzienlijke groep actieve inbrekers die 
nog nooit voor het delict inbraak zijn gearresteerd. 
Volgens een onderzoek van Wright e.a., (1991) 
waarbij van een snowball-steekproef gebruik werd 
gemaakt, plegen deze nooit gepakte inbrekers bijna 
twee maal zo veel delicten als de inbrekers, die wet 
ooit gearresteerd zijn. 
- De belangrijkste motivatie tot inbraak is bijna altijd 
geldgebrek en een dure levensstijI (Biron, Ladouceur, 
1991; Cromwell e.a., 1991; Shover, Honaker, 1991) 
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Daarnaast spelen voor met name jongeren en 
gelegenheidsdaders de status in de vriendengroep 
en de spanningsbehoefte een belangrijke rot 
(Zuckerman, 1979). 
- Mogen naar daderschap gelegenheidsinbrekers in 
de meerderheid zijn, naar daden blijken de 
chronische inbrekers verantwoordelijk te zijn voor 
een aanzienlijk deel van het totaal. Zo vonden 
bijvoorbeeld Dinitz and Huff (1988) dat ongeveer zes 
procent van 589 ganterviewde daders verantwoor-
delijk is voor bijna 60% van het totaal aantal wo-
ninginbraken door deze groep. 
- Alcohol- en/of drugverslaving komt bij een 
aanzienlijk deel van de daders voor; de delicten 
worden echter vaak niet onder invloed van drugs of 
alcohol uitgevoerd (Cromwell e.a., 1991; Crettenden, 
1985; Bennett, Wright, 1984a). 
- Een groot deel van de inbrekers is werkloos 
(Crettenden, 1985; Bureau van Dijk, van Soomeren 
en Partners, 1991). 

- De situatie 
- Vaak is de woning buitengewoon eenvoudig binnen 
te dringen. In een aanzienlijk aantal gevallen 
geschiedt dit zelfs (Struth e.a., 1991 35%; Titus, 1990 
50%; Cromwell e.a., 1991 50%; Huys, 1990 20%) in 
niet afgesloten panden. 
- Woonblokken, waar bij uitstek vaak wordt 
ingebroken, worden gekenmerkt door een hoge 
woondichtheid, de aanwezigheid van cafes en bars, 
een- en tweepersoonshuishoudens, leegstand en de 
nabijheid van andere inbraakgevoelige panden 
(Roncek, Maier, 1991; Hope, Forest, 1991). 
- Honden vormen voor zowel professionele als 
gelegenheidsdaders een belangrijke afschrikking 
(Cromwell e.a., 1991; Krainz, 1988; Taylor, Nee, 
1988; Titus, 1990). 
- Ook van een zichtbaar inbraakalarm gaat preven-
tieve werking uit (Krainz, 1988; Cromwell e.a., 199;, 
Struth, 1991; Dinitz, Huff, 1988). 
- Van hang- en sluitwerk gaat minder dan de veron-
derstelde preventieve werking uit, tenzij het 
openbreken daardoor langer duurt (Cromwell e.a., 
1991). In dit laatste geval zoekt men echter vaak een 
andere toegang tot hetzelfde pand of een ander pand 
in de onmiddellijke nabijheid. 
- Merken met postcodes wordt door inbrekers als het 
minst effectief gezien (Dinitz, Huff, 1988). 
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- Ms zeer ontmoedigend zien inbrekers de aanwe-
zigheid van ouderen en kinderen in de wijk, alsmede 
tekenen dat in de woning personen aanwezig zijn 
(Wright, Logie, 1988; Cromwell e.a., 1991). 
- Hoge heggen en struiken condom woonhuizen 
maken deze objecten tot een aantrekkelijk doelwit 
voor inbrekers (Deusinger, 1985; Cromwell e.a., 1991, 
Taylor, Nee, 1988). 
- Nog steeds komt een meerderheid der inbrekers een 
woning via de achterzijde binnen (Taylor, Nee, 1988; 
Krainz, 1988). 
- Vrijstaande woningen en hoekhuizen zijn voor 
inbrekers aantrekkelijk (Taylor, Nee, 1988; Titus, 
1990). 
- De aanwezigheid van vluchtwegen, met name 
doorgaande autowegen is een inbraakrisco-verho-
gende factor (Felson, 1987). 

- Het slachtoffer 
- De afwezigheid van de bewoner is de belangrijkste 
factor voor slachtoffervatbaarheid (Huys, 1990; Titus, 
1990; Cromwell e.a., 1991). 
- Slachtoffers gebruiken en onderhouden aangebracht 
hang- en sluitwerk, dievenklauwen en alarminstal-
laties vaak onzorgvuldig (Allatt, 1984; Alatt, 1984a). 
- Na een eerste geslaagde inbraak is er een 
verhoogde kans op herhaald slachtofferschap 
(Forrester e.a., 1988, 1990; Polvi e.a., 1990, 1991), met 
name in het eerste half jaar na de inbraak. Volgens 
Forrester (1988) is de kans op hernieuwd slachtoffer-
schap meer dan vier maal zo hoog als de kans op het 
eerste slachtofferschap. 
- Nieuwkomers in een wijk lopen een sterk 
verhoogde kans op slachtofferschap (Hope, Foster, 
1991; Forrester e.a., 1991). Dit geldt vooral voor 
jonge, zelfstandig wonende nieuwkomers die veel 
uithuizig zijn. 
- Slachtoffer en dader zijn vaak bekenden van elkaar 
(Krainz, 1988; Shover, 1991; Scar, 1973; Titus, 1990; 
Biron, Ladouceur, 1991). Shover meldt dat het slacht-
offer in meer dan 40% van de gevallen de inbreker 
herkent, wanneer zij oog in oog met elkaar komen te 
staan. 
- Bewoners die geen relaties onderhouden met buren 
en bewoners in de directe omgeving lopen een 
verhoogde kans op inbraak (Forrester e.a., 1988, 
1990; Hope, Foster, 1991). 

60 	Justitiele Verkenningen, jig. 18, nr. 2, 1992 



Uit deze grote varieteit van factoren blijkt al dat in 
nagenoeg alle gevallen nadere gegevensverzameling 
noodzakelijk is. Uiteraard is het van het grootste 
belang voor een behoorlijk inzicht in de situatie en de 
selectie van maatregelen te weten of er sprake is van 
inbraak ten gevolge van een hoge concentratie van bij 
elkaar wonende, alleenstaande, werkende jongeren 
die nauwelijks technopreventieve maatregelen hebben 
getroffen en waarbij de daders gelegenheidsinbrekers 
zijn die tot de nabije kring van bekenden horen, of 
dat er sprake is van inbraak door professionele 
'veelplegers' in vrijstaande villa's waarin al een 
overmaat aan alarmbellen en -toeters is aangebracht. 

De maatregelenanalyse 

Is op empirische gronden vastgesteld dat het niveau 
of de ontwikkeling van criminaliteit tot maatregelen 
noopt en is in voldoende mate vastgesteld welke 
achterliggende factoren hiertoe hebben geleid, dan is 
selectie van adequate maatregelen de volgende stap. 
Echter, vaak wordt de bepaling van de oorzaken 
verwaarloosd. Soms slaat men deze stap zonder meer 
over ('We kunnen vier dingen doen...', 'In wezen 
hebben we drie beleidsinstumenten...'), soms ook 
vertrouwt men volkomen op impliciete, zwak gefun-
deerde oorzaken ('Meer zwartrijden krijg je altijd 
als...'; 'Het is gewoon gebrek aan voorlichting'; 'Ze 
denken dat ze nooit gepakt worden...'). 

Met name dit fenomeen lijkt verantwoordelijk voor 
het merendeel van de ineffectieve projecten, waarbij 
met soms bewonderenswaardige vasthoudendheid 
wordt vastgehouden aan een maatregel waarin men 
collectief gelooft, maar die eenvoudigweg geen 
relevantie heeft voor het ontstaan of voortbestaan van 
een ongewenste situatie. In dit verband kan worden 
gewezen op het vaste geloof in strenger straffen dat in 
bepaalde maatschappijen (zie ook Van Dijk, Killias, 
Mayhew, 1990) ondanks het overduidelijke falen - 
steeds meer politie, meer gevangenissen, blijvend 
hoge recidive - permanent leidt tot een roep om nog 
meer en nog zwaardere straffen. Andere voorbeelden 
zijn geloof in uitsluitend voorlichting, technopre-
ventie, of toezicht. 

Omdat er ook op . het gebied van preventieve 
maatregelen sprake is van een zeer omvangrijke en 
heterogene verzameling - van hangsloten tot 
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normvormend onderwijs, van slagvast glas tot stads-
ontwerp - is enige ordening gewenst. Voor de hand 
ligt een onderverdeling gelijksoortig aan die wordt 
gebruikt bij de etiologische analyse. Een onderscheid 
dus gespecificeerd naar delict, naar dadergerichte, 
situatiegerichte en slachtoffergerichte maatregelen. 
Daarnaast is het nuttig aan te sluiten bij het ook op 
andere gebieden gemaakte onderscheid naar primaire, 
secundaire en tertiaire preventiemaatregelen (onder 
andere medische, brandweer). 

Onder primaire preventie wordt verstaan algemene 
preventieve activiteiten, veelal in de voorwaarde-
scheppende sfeer. Algemene voorlichtingscampagnes 
en goede wet en regelgeving vallen hieronder. Deze 
vorm van preventie is in principe gericht op de totale 
bevolking. Onder secundaire preventie vallen die 
maatregelen die gericht zijn op specifieke risico-
groepen (aan dader of slachtofferkant) en risicosi-
tuaties. Voorbeelden hiervan zijn het randgroepjonge-
renwerk, wijkagenten, stadswachten en buurtpre-
ventie. Tertiaire preventie richt zich op personen en 
situaties die in criminaliteitsopzicht hoogst problema-
tisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
Halt-afdoening, projectsurveillance op 'hot spots' en 
gedragsbenvloeding van personen met verhoogde 
kans op herhaald slachtofferschap. 

Worden deze twee indelingscriteria gecombineerd, 
dan ontstaat per delict een matrix van negen cellen 
waarin mogelijke maatregelen kunnen worden onder-
gebracht (Van Dijk, De Waard, 1991). Toegepast op 
bijvoorbeeld woninginbraak levert dit het volgende 
schema op (schema 1). 

Bij de selectie van maatregelen zijn de descriptieve 
en etiologische analyseresultaten primair richting-
gevend. Wanneer het hoge inbraakniveau van een 
stad bepaald blijkt door twee wijken met een zeer 
hoog niveau, terwijl de acht overige een gemiddeld 
tot laag niveau vertonen, dan ligt het voor de hand 
maatregelen te zoeken in de secundaire dan wel 
tertiaire preventiemaatregelen voor de twee risico-
wijken. Blijkt daarnaast dat noch daders noch 
slachtoffers een afwijkend beeld vertonen maar dat de 
situatiekenmerken van die wijken er duidelijk 
uitspringen, dan liggen uiteraard situatiegerichte 
maatregelen voor de hand. 

Bij de uiteindelijke selectie van maatregelen spelen 
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Schema 1: Matrix van preventieve maatregelen tegen woninginbraak 

dader-
gericht 

situatie-
gericht 

slachtoffer-
gericht 

primair 

(gehele 
bevolking) 

jongerenwerk 
strafdreiging 
spijbelcontrole 
opvoeding 

functioneel 
toezicht 
hang- en sluit-
werk 
bouwvoor-
schriften 
wetgeving/ 
normering 

inbraakgerichte 
voorlichting 
algemene 
voorlichting over 
preventie 
bewoonde indruk 

De evaluatie-analyse 

secundair 	 tertiair 

(risicogroepen/ 	(probleemgroepen/ 
buurten) 	 plekken) 

CAD's 
randgroepjonge-
renwerk 
sociale vaardigheden restitutie 
werkgelegenheids- 
projecten 

fysieke aanpassingen 
herinrichting wijken 
alarminstallatie 
security surveys 
verlichtingsmaatre-
gelen 

burenbelprojecten 
buurtpreventie 
gerichte voorlichting 
opzetten 
buurtorganisaties 

uiteraard nog andere overwegingen een rol. De 
belangrijkste daarvan is wellicht het kosten/baten-
effect van de maatregel. Op dit gebied moet vaak 
worden gewerkt met grove schattingen. Jammer 
genoeg zijn nauwelijks gegevens voorhanden over de 
precieze baten en kosten per voorkomen misdrijf voor 
nauw omschreven maatregelen (Gordon-Brown, 
1988). Niettemin zijn ruwe schattingen vooraf van het 
grootste belang. Het is verbazend hoe bijvoorbeeld 
beslissingen worden genomen omtrent afbraak van 
'probleemflats' (waarbij voor tientallen miljoenen 
guldens wordt vernietigd!) zonder dat enige schatting 
is gemaakt omtrent de kosten van andere maatre-
gelen, zoals aanpassing van de bewonerssamen-
stelling, de aanstelling van huismeesters, of 
bouwkundige beveiliging. 

Alle inspanningen gericht op probleembeschrijving, 
etiologische analyse en selectie en toepassing van 
maatregelen, hebben een onbekend nut als niet 

alternatieve sancties 
reclassering 
rehabilitatie 

'police crackdowns' 
sloop/aftopping 
sluiting criminogene 
plaatsen 
verhoogde bewaking 
verhoogde 
politiesurveillance 

beveiligingsadviezen 
politiele 
slachtofferhulp 
slachtofferhulppro-
jecten 
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standaard een evaluatie-analyse wordt uitgevoerd. 
Het vaststellen van de effecten, de bepaling van 
werkzame en onwerkzame elementen van de maatre-
gelen en het uitvoeren van een kosten/baten analyse 
zijn noodzakelijke stappen wil men komen tot syste-
matische vergroting van kennis en verbetering van het 
beleid. Wie niet vaststelt in hoeverre een doel wordt 
bereikt, zal op zijn hoogst toevallig dat doel bereiken. 
In verband met preventieprojecten speelt echter een 
speciale omstandigheid een rol, die velen bij voorbaat 
van evaluatie af doet zien. 

Het produkt van preventie is niet direct 
waarneembaar, bestaat uit de afwezigheid van een 
fenomeen. De effectvaststelling is daardoor vaak een 
voor de uitvoerder lastig probleem, het is bijvoor-
beeld nu eenmaal lastig te tellen hoeveel winkeldief-
stallen niet hebben plaatsgevonden. In de praktijk 
wordt dit probleem nogal eens opgelost door 'succes' 
te vertalen in procesgegevens: zoveel mensen maken 
thans gebruik van de bewaakte fietsenstalling, x 
procent van de bevolking heeft affiche y gezien, twee 
keer zoveel uur als vroeger is besteed aan surveillance 
in een bepaalde probleemwijk. Verwant hieraan is de 
vlucht in het criterium 'onveiligheidsgevoelens'. In 
plaats van reductie van de criminaliteit wordt een 
laag niveau van onveiligheidsgevoelens ('slechts tien 
procent voelt zich onveilig') als bewijs van succes 
opgevoerd. 

Een tweede oplossing vormt de vergelijking van de 
criminaliteitscijfers voor en na een preventie-actie, 
waarbij een eventuele afname zonder meer aan de 
preventieve inspanningen worth toegeschreven. Op 
deze wijze is evaluatie verworden tot een toepassing 
van de attributieleer. Het probleem is namelijk dat 
ook bij het niet toepassen van de maatregel er een 
daling plaatsgevonden zou kunnen hebben, op grond 
van geheel andere, niet gemanipuleerde factoren. 

Om dit laatste bezwaar op te heffen, is een 
standaardoplossing voorhanden: de controlegroep. 
Naast de experimentele 'groep' - waarbij de groep 
kan bestaan uit een aantal personen, bedrijven, 
situaties, een wijk en dergelijke - wordt een verge-
lijkbare controlegroep gezocht, bij welke laatste groep 
wel de ontwikkeling van de criminaliteit wordt 
bijgehouden, maar geen nieuwe maatregelen worden 
getroffen. De methode van evaluatie is nu in zijn 
eenvoudigste vorm buitengewoon simpel: een voor-
en nameting bij een experimentele en controlegroep. 
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De ontwikkeling in de controlegroep - nameting 
minus voormeting - vormt de verwachte ontwikkeling 
waarmee de ontwikkeling in de experimentele groep - 
eveneens nameting minus voormeting - wordt verge-
leken. Het effect van preventie is zo operationeel het 
verschil tussen verwachte en geobserveerde crimina-
liteit. 

Ook de toetsing van het effect is eenvoudig en 
standaard. Meestal zal het neerkomen op (een variant 
van) een 2x2 variantie-analytisch design, waarbij een 
statistisch significante interactie tussen de hoofdef-
fecten (voor/na en experimenteel/controle) duidt op 
een niet toevallig effect. Ondanks de eenvoud van 
deze maat is zij maar zelden in de preventieliteratuur 
terug te vinden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
WODC-overzicht van tientallen evaluatiestudies met 
betrekking tot criminaliteitspreventieve projecten, die 
zijn gesubsidieerd via de Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie van Criminaliteit (Polder, Van Vlaardingen, 
1992). 

Niettemin is het juist voor preventiestudies een 
onafwendbare noodzaak de preventie-inspanningen 
altijd te meten op verschil tussen verwachte en 
waargenomen ontwikkeling. Het alternatief is 
volstrekte onwetendheid. Alhoewel het basisdesign 
(voor/na, experimenteel/controle) eveneens geldt 
voor maatregelen die een `positier effect hebben (dat 
wil zeggen extra voorkomen van een verschijnsel), 
blijkt daar dit probleem in de praktijk veel minder te 
spelen. Bij het opvoeren van bijvoorbeeld het 
jaarlijkse ophelderingspercentage door de inzet van 
extra mankracht, zal niemand vergeten te tellen 
hoeveel zaken er in feite worden opgehelderd en dit 
te vergelijken met het voorgaande jaar. Wellicht dat 
de arrestatie van een `veelpleger' en zijn bekente-
nissen in het politiekorps met gejuich en dank 
worden begroet, wanneer daarmee het beoogde 
percentage wordt gehaald. 

De dag daarentegen dat de zoveelste inbraak niet is 
gepleegd, zal ongemerkt voorbijgaan. Cognitief is het 
opmerken van het ontbreken van een verschijnsel een 
moeilijker taak dan het signaleren van het voorkomen 
ervan. Zo is het niet toevallig dat het alleen Sherlock 
Holmes opviel dat 'de hond niet blafte'. Dit alles 
impliceert dat de evaluatieve functie van de criminali-
teitsanalyse bij preventie een extra zwaar gewicht 
verdient: de analyse moet het onzichtbare zichtbaar 
maken. 
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Theorie en praktijk: een kloof 

De reikwijdte van criminaliteitspreventie is de 
laatste jaren in omvang toegenomen. Naast de politie 
en de particuliere beveiligingssector hebben nieuwe 
groepen hun intrede gedaan op de preventiemarkt: 
gemeentebesturen, woningbouwcorporaties, bedrijfs-
leven, en particulieren. Op zich is dit een positief 
gegeven: criminaliteitspreventie leeft in de 
maatschappij. De schaduwzijde van deze ontwik-
keling is dat de verschillende partijen vaak onafhan- 
kelijk van elkaar aan het werk gaan. 

Niettemin is de ontwikkeling en implementatie van 
dit groeiende beleidsveld zeker nog niet ideaal te 
noemen. Op grond van een meta-evaluatie van meer 
dan honderd projecten die door de Stuuurgroep 
Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (SBPC) zijn 
gesubsidieerd, concludeert Polder (1992) dat het 
gebrek aan een systematische aanpak een groot 
manco is. In het voorafgaande werd herhaaldelijk op 
dit gebrek gewezen. Onderscheiden naar de vier 
analysevormen, lijkt de huidige situatie in Nederland 
als volgt te karakteriseren. 

Op het gebied van descriptie en probleemformu-
lering kan er veel vooruitgang worden gesignaleerd. 
Nieuwe instrumenten, (zoals de Standaard Enquete 
Bevolking), worden ontwikkeld, op plaatselijk en 
regionaal niveau worden in toenemende mate crimi-
naliteitsoverzichten vervaardigd. Ook het algemene 
criminaliteitsbeleid benadrukt steeds meer 
gekwantificeerde taakstellingen, waarvoor 
nauwkeurige descripties van het (regionale, lokale) 
criminaliteitsbeeld een noodzakelijke voorwaarde zijn 
(zie Becht in Beweging, 1990; Strafrecht met Beleid, 
1990). 

De daarop volgende etiologische analyses, de 
inventarisatie van in bepaalde situaties werkzame, 
remmende en bevorderende factoren, vertonen een 
minder bloeiend beeld. Maar al te vaak wordt min of 
meer blindelings van probleem naar maatregel 
gesprongen. Twee aspecten vallen hierbij op. 
Enerzijds wordt allerlei informatie in huis' (H KS) 
nauwelijks gebruikt voor preventie-analyses met name 
betreffende situationele en slachtoffergegevens. 
Anderzijds vinden zelden koppelingen plaats tussen 
bestanden van verschillende instanties (politic, 
jeugdwerk, Kamers van Koophandel, gemeentelijke 
sociale diensten, enzovoort). Dergelijke koppelingen 
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zouden een verrijking van de etiologische analyses 
kunnen betekenen. Let wel: het gaat hier dan vooral 
om niet-persoonsgebonden gegevens, waardoor priva-
cybezwaren geen doorslaggevende belemmering 
behoeven te zijn. 

Kennis en gebruik van de algemene etiologische 
literatuur is nog steeds buitengewoon spaarzaam te 
noemen. Ook de inventarisatie en selectie van 
passende maatregelen lijkt een slechts zeer partieel 
ontgonnen gebied. Maar al te vaak wordt toevlucht 
genomen tot het beperkte scala van bekende en 
populaire preventiemaatregelen. Het gebrekkige 
gebruik van informatiebronnen draagt er in de 
praktijk toe bij dat de genomen maatregelen niet 
aansluiten op het eigenlijke probleem. Deze sombere 
conclusie kan worden getrokken uit een aantal 
Engelse en Noordamerikaanse overzichtstudies die de 
afgelopen jaren zijn verschenen (Poyner, Webb, 1987; 
Rosenbaum, 1988; Lavrakas, Bennett, 1989; 
Garofalo, MacLeod, 1989). 

De omvang van het aantal effect-evaluaties van 
preventieprojecten is zeker sinds het optreden van de 
SBPC sterk toegenomen. Jammer genoeg is de 
kwaliteit van deze evaluaties wat achtergebleven bij 
de kwantiteit. Deze situatie is zeker niet kenmerkend 
voor Nederland. Rosenbaum (1988) kwam op basis 
van een meta-evaluatie naar de effectiviteit van 
Noordamerikaanse buurtpreventieprojecten tot de 
volgende conclusie: 'the primary reason why we do 
not know what works in community crime 
prevention, is the quality of the evaluation research'. 
Op basis van deze zwakke evaluatie kunnen 
werkelijke effecten over het hoofd worden gezien of 
ook wel ten onrechte aan preventiemaatregelen 
worden toegeschreven. Door de slechte kwaliteit van 
de evaluatie is het niet mogelijk om uitspraken te 
doen over `wat er werkt en wat er niet werkt'. Dit 
gegeven draagt er toe bij dat de noodzakelijke kennis-
overdracht over succesvolle maatregelen naar andere 
preventieprojecten niet kan plaats vinden. 

Hoe de kloof te dichten 

Wat zijn de redenen waarom in de praktijk zo vaak 
wordt afgeweken van de theoretisch juiste gang van 
zaken, van een systematische aanpak zoals in het 
voorgaande beschreven? Wie geen nieuweling is in 
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het preventiebeleidsland zal eenvoudig een aantal 
factoren kunnen noemen: 
- beleid is veelal het resultaat van een belangenstrijd 
tussen verschillende partijen, niet de vrucht van syste-
matische analyses; 
- lange-termijnplanning moet vaak wijken voor korte-
termijnaanpak; 
- de horizon van de politick reikt vaak niet verder 
dan de datum van de eerstvolgende verkiezingen; 
- kennis van en affiniteit voor kwantitatieve en kwali-
tatieve analysemethoden zijn niet groot; 
- kennis van de, inderdaad nauwelijks overzienbare, 
etiologische criminologische literatuur is bij beleids-
makers gering; 
- kennis van alle mogelijke preventiemaatregelen, 
hun relevantie, beperkingen en successen is slechts in 
zeer gebrekkige mate voorhanden; 
- het beschikbaar stellen van informatie wordt vaak 
gezien als verzwakking van de eigen positie ('kennis 
is macht') en wordt dus tegengewerkt; 
- evaluaties zijn voor praktijkmensen vaak 
bedreigend, want kunnen als controle op hun werk 
worden gebruikt en/of uitgelegd; 
- bij beperkte middelen en menskracht zullen 
uitvoering van lopende standaardtaken voorrang 
krijgen boven nauwkeurige voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van nieuw beleid; 
- systematische evaluaties onthullen naast successen 
onafwendbaar ook tekortkomingen; beleidsmakers 
zullen hun eigen impressies in de vorm van succes-
stories als vorm van `evaluatie' prefereren. 

Het is verleidelijk om een aantal maatregelen op te 
sommen, die sommige van bovenstaande belemme-
ringen kunnen opheffen. We noemen er enkele. 
- Onderzoekrapporten dienen zowel naar omvang als 
stijI meer gebruikersvriendelijk te zijn, met name voor 
werkers in de dagelijkse praktijk. 
- Bij werving, selectie en bevordering van leidingge-
venden en uitvoerders van criminaliteitspreventie-
beleid zou een groter gewicht moeten worden 
toegekend aan kennis van vakliteratuur en analyse-
methoden. 
- Subsidieverstrekkers dienen als voorwaarde te 
stellen dat subsidie pas wordt verstrekt wanneer bij 
de subsidie-aanvraag een criminaliteitsanalyse een 
duidelijk beeld geell van het probleem. 
- Subsidieverstrekkers dienen uitvoerders van preven- 
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tieprojecten te wijzen op bestaande informatie-
bronnen en de mogelijkheden tot het gebruik hiervan. 
- Definitieve subsidies worden pas verstrekt na een 
deugdelijke etiologische en maatregelenanalyse. 
- Adequate evaluatie dient een standaardvoorwaarde 
te zijn voor instemming met of ondersteuning van 
ieder project. 
- Informatie-uitwisseling tussen `stammen' dient 
beloond te worden. 
- Goed uitgevoerde projecten die falen in termen van 
produktdoelstellingen, maar bijdragen aan kennis 
omtrent de redenen van dit falen dienen te worden 
beloond als successen. 

Zo zou een nog veel langere lijst van aanbevelingen 
kunnen worden opgesteld. En dito voor de eerder 
genoemde oorzaken. De verleiding hiertoe moet 
echter worden weerstaan. Immers: ook voor dit 
probleem geldt dat de genoemde factoren en maatre-
gelen wellicht aannemelijk klinken, maar empirisch 
niet valide hoeven te zijn. Ook hier geldt dat de mate 
waarin beleid al dan niet systematisch wordt gevoerd, 
de factoren waarmee dit samenhangt, de volledigheid 
en passendheid van genoemde maatregelen en de 
werkelijke effecten van die maatregelen, via systema-
tische analyses zouden moeten worden vastgesteld. 
Een dergelijk bestuurs- en beleidskundige analyse (zie 
ook Leeuw, Van de Graaf, 1988) zou buitengewoon 
nuttig zijn, maar valt buiten het bestek van dit artikel. 
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Criminaliteitspreventie in de 

woonomgeving 

ir. M.G. Elsinga en drs. F.A.G. Wassenberg* 

De geregistreerde criminaliteit in Nederland is in 
de periode 1960-1985 bijna vertienvoudigd. Sindsdien 
is de groei eruit en is min of meer sprake van een 
stabilisatie. De criminaliteit in de woonomgeving 
bleef niet achter bij deze stijging. De Commissie 
Kleine Criminaliteit (Commissie Roethof) onder-
scheidde in 1984 drie categorieen factoren achter 
deze forse toename, namelijk duwende, aantrekkende 
en remmende factoren. Duwende factoren zijn 
factoren die direct aan een dader gebonden zijn zoals 
alcohol- en drugsgebruik of werkloosheid. Deze 
factoren zijn in het kader van het beheer van woning 
en woonomgeving nauwelijks te beInvloeden. Een 
tweede groep van factoren kan worden aangeduid als 
aantrekkende factoren. De toenemende welvaart zorgt 
voor steeds meer gelegenheid: in een winkelstraat 
liggen de spullen voor het grijpen, en in een 
woonhuis vallen steeds meer luxe goederen te halen. 
De gelegenheid maakt de dader. 

Bij externe remmende factoren is met name de 
sociale controle van belang. Hier ligt de nadruk op 
het toezicht op de omgeving, waarin criminaliteit al 
dan niet plaatsvindt. Toezicht van ouders op hun 
kinderen, onderwijzers op leerlingen, bewoners op 
medebewoners, enzovoort. In de afgelopen decennia 
zijn veel toezichthoudende functies zoals 
huismeesters en wijkagenten wegbezuinigd. 

Gegeven deze drie soorten factoren gaat het in dit 
artikel vooral om het `aantrekken' van criminaliteit. 
Een verloederende wijk nodigt uit tot meer vanda-
lisme, graffiti en vervuiling en is een ideale omgeving 
voor het dealen van drugs en andere zaken die het 
daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Nog een 
aantrekkende factor die specifiek in de woonom- 

* De auteurs zijn beiden verbonden aan het Onderzoeksin-
stituut voor Technische Bestuurskunde te Delft. 
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Schema 1: De omgeving als externe drempel 

dader 

omgeving 

sociale drem gels 

fysieke drempels 

aanwezigheid van 
'sociale ogen 

betrokkenheid 

zichtbaarheid 

attractiviteit van de 
omgeving 

oegankelijkheid/ 
vluchtwegen 

Bion: Van der Voordt en Van Wegen, 1991, p. 156. 

geving speelt, is de toegenomen mogelijkheid om 
overlast bij de buren te veroorzaken. In het bijzonder 
geldt dit voor geluidsoverlast. Het bezit van hifi-in-
stallaties die in staat zijn 'de flat op te blazen' en van 
honden, de twee grootste bronnen van geluidso- 
verlast, is veel groter dan pakweg twintig jaar 
geleden. De derde en laatste groep omvat het 
ontbreken van remmende factoren. Hierbij gaat het 
zowel om interne als om externe factoren. 

De woonomgeving als drempel 

doelwit 

attractiviteit 

fysieke 
kwets- 

baarheid 

Van der Voort en Van Wegen (1991) hebben een 
model opgesteld, waarin de omgeving als drempel 
centraal wordt gesteld, als remmende factor tussen de 
(potentiele) dader en het mogelijke doelwit (zie 
schema 1). Bij de relatie tussen gebouwde omgeving 
en criminaliteit zijn juist deze drempels het meest 
interessant. In het schema zijn alleen externe 
drempels weergegeven. Deze hebben met de 
omgeving te maken. De interne drempels, die in de 
dader zelf schuilen, blijven buiten beschouwing (de 
'cluwende' factoren). 

Er worden vier soorten sociale drempels onder-
scheiden. De eerste, de aanwezigheid van `sociale 
ogen', komt overeen met informele sociale controle 
door bewoners en passanten. Hoewel Van der Voordt 
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en Van Wegen erkennen dat de aanwezigheid van 
mensen niet automatisch tot sociale controle leidt, 
zien zij toch een positief netto effect. Betrokkenheid 
van bewoners bij hun woonomgeving vormt de 
tweede drempel. Voor daders kan het een symbo-
lische drempel vormen om te zien dat mensen zich bij 
hun woning en woonomgeving betrokken voelen. Dat 
verhoogt hun `pakkans', immers de bewoner wordt 
verondersteld beter op verdachte omstandigheden te 
letten. Ze benadrukken dat het van belang is om een 
zodanige omgeving te scheppen (te ontwerpen), dat 
mensen daar prettig wonen. Een goed beheer kan 
daaraan bijdragen. 

Zichtbaarheid vormt de derde sociale drempel. 
Inbrekers, vandalen, verkrachters en autokrakers 
hebben gemeen dat zij niet gezien willen worden. 
Voor inbrekers vormt dit zelfs het voornaamste 
criterium bij de keuze van hun doelwit (Korthals 
Altes, Van Soomeren, 1989). Open zichtlijnen en een 
goede verlichting zijn derhalve van belang. Attracti-
viteit vormt de laatste sociale drempel. Dit heeft 
raakvlakken met het tweede punt, ook hier wordt 
verondersteld dat een attractieve woonomgeving de 
betrokkenheid van bewoners doet toenemen en 
daardoor het animo bij de potentiele dader doet 
afnemen. Bovendien kan ook een dader een bepaalde 
omgeving mooi vinden, hetgeen de verhoging van de 
interne drempel bij de dader inhoudt. De Haagse 
Katerstraat, in de Schilderswijk, is enkele jaren terug 
gerenoveerd, waarbij veel aandacht is besteed aan de 
woonomgeving. De woonomgeving ziet er heel fraai 
uit, jets dat bereikt is door het toepassen van allerlei 
kwetsbare materialen. Een niet-attractieve omgeving 
werkt juist tegengesteld op een potentiele dader. 
Immers, als het ergens toch al smerig is en kapot, 
waarom zou je je dan inhouden? 

Fysieke drempels kunnen de toegankelijkheid van 
een woning of een wooncomplex verminderen. Een 
stevig slot op de deur, tralies of rolluiken vormen 
natuurlijk altijd een obstakel. Het aantal vluchtwegen 
is een factor met twee aspecten. Aan de ene kant 
moet een slachtoffer de mogelijkheid hebben om snel 
te kunnen vluchten (dus geen doodlopende 
keldergang), aan de andere kant verlaagt de aanwe-
zigheid van veel vluchtwegen de pakkans voor een 
potentiele dader. 
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Het beheer van de woonomgeving 

Bepaalde typen woonwijken ondervinden meer 
gevolgen dan andere van (het ontbreken van) 
remmende factoren, zoals die hierboven zijn 
genoemd. De grootschalige en anonieme etagebouw 
met onduidelijke (semi-)openbare ruimten heeft 
bijgedragen aan een afnemende sociale controle 
onder bewoners. In meer problematische flatwijken 
wonen veel bewoners niet naar tevredenheid en 
voelen zich niet betrokken bij wat er buiten hun 
voordeur gebeurt. Ze voelen zich ook niet verant-
woordelijk voor het trappenhuis of de galerij en 
zullen niet gauw zelf opruimen of ingrijpen bij vernie-
lingen. 

Het beheer van deze naoorlogse flatwijken staat 
centraal in het onlangs afgeronde rapport Kleine 
criminaliteit en naoorlogse etagebouw dat werd uitge-
voerd in opdracht van de Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie van Criminaliteit. In dit artikel wordt 
aangegeven welke maatregelen effectief kunnen zijn 
tegen kleine criminaliteit. Maatregelen worden 
daarbij onderscheiden in technische en sociale 
maatregelen. Deze kunnen gericht zijn op de (poten-
tiele) dader, op het doelwit en op drempels die het 
plegen van het delict (kunnen) verhinderen. 
Invalshoek hierbij is het beheer van woning en 
woonomgeving. 

In een vijftal woningcomplexen is de effectiviteit 
van maatregelen tegen criminaliteit en verval 
gemeten. Het gaat om Hoptille in Amsterdam, de 
Tjalk in Lelystad, de Falgabuurt in Den Helder, de 
Gilliswijk in Delft en een achttal hoogbouwcom-
plexen in CapeIle aan den Ussel. Voorts zijn thema-
tische studies verricht naar een gerichter toewijzings-
beleid, ontruimingsbeleid, huismeesters en buurt-
beheer. In Justitiele Verkenningen is tussentijds verslag 
gedaan van dit onderzoek (Vermeeren, Wassenberg, 
1989). 

In het onderzoek stond de naoorlogse etagebouw. 
centraal. De etagebouw - in de praktijk gaat het 
meestal om fiats van woningbouwverenigingen - 
blijkt namelijk gevoeliger voor kleine criminaliteit 
dan andere bouwvormen, onder meer door de groot-
schaligheid en anonimiteit. Met name semi-openbare 
ruimten als trappenhuizen, liften, gangen en kelder-
bergingen worden vaak vernield en beklad. Kleine 
criminaliteit is een van de factoren die ertoe 
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bijdragen dat een woningcomplex in verval raakt. 
Overigens is het begrip (kleine) criminaliteit in het 

onderzoek breed opgevat en zijn ook aspecten als 
vervuiling, onveiligheid, burenoverlast en algehele 
(on)tevredenheid met de woonsituatie meegenomen. 
Hieronder gaan wij in op soorten van maatregelen die 
beheerders van woning en woonomgeving kunnen 
treffen om kleine criminaliteit te voorkomen dan wel 
te verminderen. 

Technische maatregelen 

Technische maatregelen zijn er velerlei. We noemen 
er enkele. Maatregelen kunnen erop gericht zijn de 
toegankelijkheid te beperken. Het afsluiten van 
hallen, bergingen, liften en galerijen maakt het voor 
daders van buitenaf moeilijk om in de flats vernie-
lingen aan te richten. Tevens verschaft het de 
bewoners duidelijkheid welke ruimten openbaar zijn 
en welke prive, overeenkomstig het idee van de 
'defensible spaces'. 

In alle in het onderzoek betrokken cases kwamen 
dergelijke maatregelen voor. Andere technische 
maatregelen hadden tot doel de zichtbaarheid te 
vergroten in de vorm van meer `ogen op straat'; 
woeste bosschages, nissen en blinde hoeken, ruimten 
onder de trap, ook van het aanpakken van dergelijke 
ruimten troffen we in de onderzochte cases vele 
voorbeelden aan. Dat geldt eveneens voor het verste-
vigen van objecten, zoals deuren, sloten en brieven-
bussen. 

Het intensiveren van het onderhoud dient enerzijds 
om het complex een behoorlijk aanzien te geven en 
anderzijds om erosievandalisme en -vernielingen te 
voorkomen. Een opvallende maatregel is het aantrek-
kelijk maken van de woonomgeving, in de hoop dat 
ook de dader de schoonheid van bepaalde 
voorwerpen inziet en ze met rust laat. Soms zijn 
bewust kwetsbare materialen gebruikt (glas-in-lood, 
witte steentjes). Een laatste technische maatregel ten 
slotte is het wijzigen van de woningdifferentiatie 
teneinde een nieuwe doelgroep aan te trekken. Vooral 
ouderen blijken een geliefde doelgroep te vormen. 

Hoewel het effect van de technische maatregelen 
niet exact te bepalen is, hebben de casestudies wel 
een aantal indicaties voor effecten opgeleverd. 
Ontwerpingrepen kunnen in een aantal gevallen 
vanuit inbraakpreventief oogpunt als succesvol 
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worden beoordeeld. Dit geldt met name voor het 
afsluiten en compartimenteren van gemeenschap-
pelijke ruimten in woongebouwen. Bovendien kunnen 
dergelijke ingrepen een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van vervuiling en vernieling. Het succes 
van afsluiting kan echter ondermijnd worden door 
het kopieren van sleutels en het feit dat daders vaak 
in de flat wonen en dus ook toegang hebben tot de 
afgesloten ruimten. In zo'n geval blijken ontwerpin-
grepen niet afdoende. Het intensiveren van 
onderhoud blijkt een waardevolle aanvulling; 
hiermee worden erosievandalisme en -vervuiling 
voorkomen. 

Bepaalde maatregelen kunnen tegengestelde 
effecten sorteren. Inbraakpreventieve maatregelen 
kunnen voor een deel van de bewoners het gevoel van 
onveiligheid versterken. Daarnaast bestaan er 
positieve en negatieve neveneffecten. Een wijziging 
van de woningdifferentiatie en als gevolg daarvan de 
bewonerssamenstelling, houdt het risico van 
verplaatsing van problemen in. Daarnaast is er een 
aantal niet te verwaarlozen positieve neveneffecten: 
ontwerpingrepen kunnen het werk van huismeesters 
en andere onderhoudsmedewerkers verlichten en 
dragen bij aan een verbetering van het imago. 
Bovendien zijn technische maatregelen duidelijk 
zichtbaar voor bewoners; er wordt jets gedaan om de 
situatie in de buurt te verbeteren. Ten slotte brengt 
intensief onderhoud extra semi-formele controle met 
zich mee, doordat het onderhoudspersoneel vaker in 
de wijk is. 

Naast neveneffecten is er sprake van beperkingen. 
Bij ontwerpingrepen vormen bijvoorbeeld de 
voorschriften voor brandveiligheid een randvoor- 
waarde. Schema 2 geeft een overzicht van mogelijke 
neveneffecten en beperkingen. 

Toezicht door huismeesters 

Een type sociale maatregel richt zich op de intensi- 
vering van het toezicht. In flats kan dit gebeuren door 
het aanstellen van een huismeester. Sinds 1988 zijn in 
probleemcomplexen zo'n 150 huismeesters aan het 
werk gegaan met subsidie van de rijksoverheid in het 
kader van de zogeheten Huismeesterregeling. In 1991 
bleek uit een evaluatie dat de meeste huismeesters 
zeer succesvol waren (Hesseling e.a., 1991). Deze 
conclusie komt overeen met onze onderzoekserva- 
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Schema 2: Effecten, neveneffecten en beperkingen van technische 
maatregelen 

Maatregel 	 Effect 	 Neveneffecten 	Beperkingen 

Compartimenteren Aantal inbraken 	Bewoners durven 	Niet effectief tegen 
en afsluiten 	 vermindert sterk en de berging weer te daders die in de flat 
bergingsgangen 	ook vandalisme en gebruiken, daders 	wonen, geen effect op 

vervuiling nemen af zoeken een 	 gevoelens van 
naburige flat op 	onveiligheid, dure 

ingreep, 
brandweer-voorschriften 

Afsluiten portieken Inbraak, vandalisme Kan juist gevoelens Niet effectief tegen 
en centrale hallen 	en vervuiling 	van onveiligheid 	daders uit de flat/het 

kunnen afnemen 	oproepen, lastig 	portiek, niet effectief als 
VOOr 	 bewoners niet 
buitenspelende 	meewerken en de deur 
kinderen, van 	open laten staan, 
buitenaf geen zicht brandweervoorschriften, 
meer op het portiek bij galerijflats blijven de 

ruimten nog steeds vrij 
anoniem 

Ander 	 Vandalisme en 	Kan juist een 	Geen enkel materiaal is 
materiaalgebruik 	slijtage door 	uitdaging zijn voor 	100% 

normaal gebruik 	de fanatieke 	vandalismebestendig 
nemen af 	 vandaal, kan het 

werk voor 
onderhoudsper- 
soneel verlichten 

Inbraakpreventie 	Inbraak en 	 Kan gevoel van 
onveiligheidsge- 	onveiligheid 
voelens nemen af 	oproepen, 

voorwaarde bij 
uitkering door 
verzekering 

Herinrichting 	Afname van 	Kan gevoelens van Stedebouwkundige 
woonomgeving 	onveiligheidsge- 	onveiligheid 	randvoorwaarden 

voelens 	 oproepen 
(bijvoorbeeld bij het 
plaatsen van 
hekken) 

Wijziging 	 Afhankelijk van de 	Kans op 
woningdifferentiatie nieuwe doelgroep verschuiving van 

het probleem is 
groot 

Buurtgericht 	Vervuiling en 	Kan frustrerend zijn 
(intensiever) 	vandalisme nemen 	voor 
onderhoud 	 af 	 onderhoudsper- 

soneel, 
taakverlichting voor 
derden 

Hoge kosten 
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ringen, maar tevens bleek dat er duidelijk beper-
kingen zijn. 

Het doe van de inzet van huismeesters is vaak 
duidelijk: vervuiling beperken, vernielingen 
voorkomen, veiligheid verbeteren, enzovoort. In 
schema 3 is dit af te lezen. De effecten van 
huismeesters zijn divers. Deze blijken afhankelijk van 
een aantal factoren. Belangrijk is hoeveel woningen 
en hoeveel algemene ruimten de huismeester onder 
zijn hoede heeft. Ook de ernst van de problemen 
speelt een rol. Een huismeester is geen wonder-
middel, hij (of zij) kan in zijn eentje een ernstig 
vervalproces niet zomaar stoppen. Daarnaast spelen, 
naast het persoonlijk functioneren, werkomstandig-
heden een rol: werktijden (wat gebeurt er 's avonds?), 
heeft hij een aparte werkplek, hoe is hij in de organi-
satie ingebed, enzovoort? 

Dit geeft tevens een aantal beperkingen aan: een 
huismeester heeft weinig effect als hij te veel 
woningen beheert of de problemen te ernstig zijn. In 
de Bijimermeer kwam bijvoorbeeld de persoonlijke 
veiligheid van de avondhuismeester in het geding. 
Dat vormt een duidelijke grens. Een ander probleem, 
dat we slechts even aanstippen, is de financiering. Het 
blijkt dat een huismeester soms moet verdwijnen, 
omdat niet alle bewoners mee willen (of kunnen) 
betalen, juist in die complexen, waar hij eigenlijk het 
hardst nodig is. 

Niet bedoelde effecten zijn er ook: huismeesters 
kunnen een zinvolle invulling geven van het begrip 
buurtbeheer. Ook doen ze uiterst nuttig werk, dat 
voorheen niet afdoende verricht werd. In verschil-
lende complexen zijn niet zo lang geleden buurtcon-
cierges aangesteld in het kader van de sociale 
vernieuwing. Dit creeert werkgelegenheid. Een ander 
neveneffect is de verplaatsing van een deel van de 
problemen, naar tijd (kliederen als de huismeester 
naar huis is), naar plaats (een flat verderop) of naar 
delict (inbraak in auto's in plaats van in de 
woningen). Het is moeilijk aan te geven welk gedeelte 
precies verplaatst wordt en welke uitingen van crimi-
naliteit niet meer plaatsvinden. 

Een laatste neveneffect is het feit dat bewoners 
passiever worden als een huismeester aan het werk is. 
Dat is opmerkelijk. Verwacht was immers, dat de 
gehele buurt een zetje krijgt door de actieve 
inspanning van een huismeester, en dat bewoners het 
goede voorbeeld volgen. Helemaal duidelijk is het 
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niet, maar in verschillende gevallen blijkt het 
omgekeerde bewoners laten het aan de huismeester 
over om rommel op te ruimen, mensen aan te spreken 
om de hond niet in de hal te laten poepen, enzovoort. 

Huismeesters zijn enkele jaren terug ingezet voor 
problematische woningcomplexen. Dikwijls is dat in 
een flat. Recent worden allerlei projecten opgezet, die 
ook de woonomgeving betreffen; buurtconcierges 
noemden we al, maar er zijn ook allerlei initiatieven 
als wijkonderhoudsploegen, buurtcoordinatoren, 
wijkopzichters, enzovoort. 

Inplaatsing 

Inplaatsen is het zorgvuldig, of selectief, toewijzen 
van woningen aan woningzoekenden. Naast criteria 
als huishouden en inkomen, wordt ook gekeken naar 
eigen wensen van de woningzoekende en naar 
kenmerken van de buurt en de mensen die er nu al 
wonen. Dit onderwerp komt steeds meer uit de taboe-
sfeer en maakt de tongen los. Aan de ene kant zijn de 
gevolgen duidelijk zichtbaar van een verkeerde 
toewijzing. Burenruzies en overlast kunnen soms 
voorkomen worden door een zorgvuldiger woningtoe-
wijzing. Aan de andere kant kan inplaatsing al snel 
met de wet botsen. In de praktijk wordt overal in 
Nederland wel in meer of mindere mate een selectief 
toewijzingsbeleid gevoerd, alleen gebeurt dat wel of 
niet meer expliciet. 

In Breda loopt een experiment, waar bij 30% van de 
woningen mensen ingeplaatst worden. De woningcor-
poraties krijgen bufferlijsten met kandidaten aange-
leverd, die ze zelf mogen inplaatsen, met een 
maximum wachttijd van drie maanden. De voorlopige 
'reacties zijn afwachtend positief. Er worden niet meer 
woningzoekenden geweigerd dan voorheen (circa 
1%), en de meeste bewoners beschouwen het intake-
gesprek als een extra service, waarin meer informatie 
over de wijk van voorkeur verstrekt wordt (Elsinga, 
Adrianow, 1991). 

Duidelijke effecten van toewijzingsbeleid in heel 
Nederland zijn momenteel nog niet te meten. Het 
experiment in Breda laat na een jaar (nog) geen 
duidelijke verbetering zien in de mutatiegraad, weige-
ringsgraad een aantal klachten. Met name corporaties 
verwachten hier veel van, vooral op de langere 
termijn. Neveneffecten kunnen bestaan uit het feit dat 
sommige woningzoekenden langer moeten wachten 
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voor ze aan de bak komen, of helemaal niets krijgen. 
In Breda bleek dat niet het geval te zijn. Inplaatsings-
beleid kost de woonruimteverdelers meet tijd dan het 
traditionele toewijzingsbeleid, dat is een beperking. 
Hetzelfde geldt ook voor buurten, waarvoor niet 
voldoende kandidaten zijn. 

Uitplaatsing 

Het ontruimen van een overlastgever kan een zucht 
van verlichting betekenen voor een hele buurt. Een 
persoon of gezin kan een hele buurt terroriseren. Het 
effect van zo'n uitplaatsing is dan ook groot. Een 
bijkomend effect is dat andere overlastveroorzakers 
zich wellicht koest zullen houden. Het probleemhuis-
houden zal ook elders gehuisvest moeten worden. 
Soms is het mogelijk daar strenge voorwaarden aan te 
stellen, waarbij duidelijke afspraken nagekomen 
moeten worden. Voor een ontruiming, om een andere 
reden dan huurschuld, zijn getuigenverklaringen 
nodig. Een probleem is dat medebewoners vaak niet 
durven te getuigen, uit angst en intimidatie. Voor hen 
is verhuizen vaak een gemakkelijker weg. 

Andere sociale maatregelen gericht op bewoners 

Sociale maatregelen kunnen erop gericht zijn de 
betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving 
te vergroten. lemand die zich meer betrokken voelt, 
voelt zich ook meer verantwoordelijk voor zijn 
dagelijkse leefomgeving. Hij zal eerder ingrijpen als 
iemand zijn woonomgeving vervuilt of vernielt. Ook 
zal hij zelf eens wat opruimen. Hierdoor ziet het er 
allemaal mooier, netter, schoner en minder gevaarlijk 
uit, waardoor mensen er weer meer tevreden wonen 
en blijven wonen. Dit is de hoofdlijn achter de 
sociale controle theorie. 

In deze cirkel zitten natuurlijk verschillende 
kwetsbare punten. Bewoners moeten inderdaad zelf 
willen ingrijpen, ze moeten het fysiek kunnen, ze 
moeten het durven en ze moeten het ook daadwer-
kelijk doen. Dat is deels persoonlijk, maar daarnaast 
is het van belang dat ze zich gesteund voelen door 
hun omgeving, door hun medebewoners. Als een 
actieve bewoner uitgelachen wordt door de rest, zal 
hij het de volgende keer wel laten om zelf lets op te 
ruimen, of er lets van te zeggen als iemand de muur 
onderkliedert. 
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In schema 3 zijn nog enkele andere sociale maatre-
gelen genoemd, die met name woningbeheerders 
kunnen nemen: bewonerscommissies ondersteunen, 
zelfbeheer, spreekuur in de buurt en meer klantge-
richt werken. Dit stimuleert de betrokkenheid van 
bewoners en brengt de corporatie dichter in de buurt. 
Er moet natuurlijk wel voldoende animo voor zijn. In 
verschillende onderzochte probleembuurten waren 
toch nog voldoende actieve bewoners over (dus niet 
inmiddels verhuisd!) om de problemen gezamenlijk te 
lijf te gaan. 

Integrate aanpak 

In bijna alle door ons onderzochte gevallen was 
sprake van een uit de hand lopende (of gelopen) 
situatie. In zo'n situatie helpt het nemen van een 
enkele maatregel niet meer en kan vaak een 
betrokkene het alleen niet meer af. Het is dan tijd 
voor een integrate aanpak, waarin verschillende 
partijen technische maatregelen, sociaal-beheermaat-
regelen en maatregelen gericht op de daders combi-
neren. Zo'n integrale aanpak is nodig als de situatie 
dat vereist. Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan 
genezen: een grootschalige integrale aanpak wordt 
gehanteerd als de situatie zo ernstig is dat preventie 
niet meer helpt. 

Vaak zijn er verschillende partijen betrokken bij de 
aanpak. Zowel bij de voorbereiding, de uitvoering als 
de bewaking van de gerealiseerde verbeteringen is het 
van belang dat deze partijen hun activiteiten op 
elkaar afstemmen en waar nodig of mogelijk samen-
werken. Al naar gelang de aanpak en de plaatselijke 
situatie kan worden gekozen voor een meer of minder 
intensieve vorm van overleg: projectgroep, wijkover-
leggroep of een gemeentelijke coordinator als 
centraal aanspreekpunt. Effecten zijn afhankelijk van 
de lokale situatie. Hoe ernstig zijn de problemen, hoe 
is de situatie op de plaatselijke woningmarkt (zijn er 
alternatieven voor bewoners), hoe actief zijn de 
diverse betrokken partijen, is er geld beschikbaar, en 
ten slotte willen bewoners er zelf wat aan doen? 

In de onderzochte praktijkgevallen was het 
opvallend dat het soort maatregelen in de praktijk 
vaak bepaald wordt door op dat moment vigerende 
subsidieregelingen (bijvoorbeeld groot onderhoud, 
huismeesters, flatsplitsing, sociale vernieuwing). 
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Schema 3: Effecten, neveneffecten en beperkingen van maatregelen 
van sociaal beheer 

Maatregel 

Huisrneester 

Inplaatsing 

Uitplaatsing 

Faciliteiten voor 
bewonerscom-
missie 

Overdracht van 
beheerstaken 

Spreekuur 

Effect 

Vandafisme en 
vervuiling 
verminderen, 
subjectieve 
veiligheid verbetert 

Moeifijk to meten 

Neveneft act 

— Stimuleert de 
discussie over 
invulling 
buunbeheer 
— Werkgelegenheid 
— Mogelijk 
verplamsing van 
problemen 
— Bewoners warden 
passiever 

— BepaaIde groepen 
kunnen warden 
ungesloten voor 
bepaalde buurten 
— De wachttijd kan 
warden verlengd 
voor sommige 
woningzoekenden 

Bran van overlast 	— Waarschuwing 
verdwijnt 	 voor andere 

overlastveroor-
zakers 
— Risico van 
verplaatsing van het 
probleem 

Beter functioneren 	Grotere 
bewonerscom- 	betrokkenheid 
missies 	 bewoners 

Meer betrokkenheid 
en meer sociale 
controle 

Klantvriendelijker 	Grotore 	 Imago-verbetering 
werken 	 tevredenheid bij de voor de 

huurders 	 woningcorporatie 

Service voor 
bewoners 

Goad beeld van de 
situatie in de wijk 
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Beperking 

— Weinig effect bij loge 
'huismeesterdichtheie 
— Er is een bepaalde 
inwerktijd nodig 
— Resultaat is athankelijke 
van de kwaliteiten van de 
persoon 

— Persoonlijke veiligheid 
van de huismeemer 

— Werkt slecht bij gebrek 
aan kandidaten 
— Moeizarne 
samenwerking 
(aorPoraties, gemeente 

en hulpverlenende 
instanties) 
— Comrole door 
gemeente is moeilijk 

Angst bij slachtoffers on 
op te treden als getuige 

Bewonerscommissie is 
niet altijd representatief 
voor alle bewoners 

Lukt alleen Ni voldoende 
belangstelling 



Hierbij valt op dat de mogelijkheden voor het treffen 
van sociale maatregelen de laatste tijd verruimd zijn 
(huismeesterregeling en sociale vernieuwing). Maar 
de financiele mogelijkheden om technische maatre-
gelen te treffen zijn afgenomen sinds in 1992 het BWS 
(Besluit Woningebonden Subsidies) van kracht is en 
gesubsidieerde ingrepen beneden 150.000, niet meer 
mogelijk zijn. 

Conclusies 

Uit het voorgaande blijkt dat de woonomgeving als 
drempel kan fungeren. Er kunnen fysieke drempels 
worden aangebracht zoals sloten en dievenklauwen. 
Het afsluiten en compartimenteren van de lange 
keldergangen op de begane grond van een flat blijkt 
een zeer succesvolle (en dure) maatregel. De toegan-
kelijkheid wordt hierdoor namelijk niet alleen beperkt 
maar de sociale controle is in een segment waar 
slechts acht woningen een berging hebben, ook veel 
groter. Fysieke drempels alleen blijken veelal niet 
voldoende, zeker niet wanneer daders in het flatblok 
wonen. Dan is het van belang om sociale drempels 
op te werpen. Het vergroten van de zichtbaarheid kan 
met name door technische maatregelen worden 
bewerkstelligd. Het verwijderen van onoverzichtelijk 
groen en het wegwerken van onoverzichtelijke hoeken 
geven bewoners een veiliger gevoel en zorgen ervoor 
dat een plek minder aantrekkelijk is voor eventuele 
daders. 

Een grote betrokkenheid van bewoners heeft een 
positieve uitstraling op de buurt. Bewoners voelen 
zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving. Dit 
kan leiden tot een veiliger gevoel, een nettere buurt 
en een minder aantrekkelijk doelwit voor eventuele 
vandalen. Verhuurders en gemeenten kunnen de 
betrokkenheid van bewoners stimuleren door ruimte 
en mogelijkheden te scheppen voor actieve bewoners-
groepen. Daarnaast is een goede afhandeling van 
klachten van groot belang. Wanneer bewoners het 
gevoel krijgen dat zij in een afgedankte buurt wonen 
zullen zij zich zeker niet betrokken voelen. 

Dit sluit nauw aan bij het vierde aspect dat door 
Van der Voordt en Van Wegen wordt genoemd: de 
attractiviteit van de woonomgeving. In het kader van 
het beheer kan gedacht worden aan het verfraaien 
van bijvoorbeeld flatblokken. Maar ook het goed 
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onderhouden en het schoonhouden van de woonom-
geving is een voorwaarde voor een attractieve 
omgeving. Het aanstellen van onderhoudsploegen, 
huismeesters en wijkmeesters combineren deze laatste 
taken met het meer of minder nadrukkelijk uitoe-
fenen van semi-formele sociale controle. 

Het inzetten van personen met een toezichthou-
dende functie in de woonomgeving kwam aarzelend 
op gang. Sociale verhuurders en gemeenten bleken 
slechts bij uitzondering bereid te investeren in extra 
toezicht. Dankzij gesubsidieerde experimenten kon in 
de praktijk worden aangetoond dat functionele 
toezichthouders hun diensten bewijzen. Huismeesters 
vormen hiervan een duidelijk voorbeeld. Dankzij dit 
succes en de beschikbaarheid van sociale vernieu-
wingsgelden voor banenpools, kon dit verder worden 
uitgewerkt. Het aanstellen van onderhoudspersoneel 
met een toezichthoudende functie blijkt een groot 
succes: er kunnen mensen weer aan het werk, de 
omgeving ziet er aantrekkelijker uit en er is toezicht 
in de woonomgeving. Er is met het functionele 
toezicht een goede weg ingeslagen die de moeite 
blijkt om verder te bewandelen. 

Het blijkt in de praktijk zeer moeilijk om op te 
treden tegen overlastveroorzakers. Overlastveroor-
zakers kunnen tal van omwonenden het leven zuur 
maken en er zelfs voor zorgen dat deze buurtgenoten 
besluiten te verhuizen. Uitplaatsing is de enige en 
tevens zeer ingrijpende sanctie die mogelijk is, en 
doorgaans pas na lange tijd van kwelling kan worden 
toegepast. Bovendien blijkt het een moeilijk 
begaanbare weg aangezien omwonenden doorgaans 
niet graag als getuige optreden uit angst voor repre-
sailles. Er bestaat in de praktijk dan ook behoefte aan 
lichtere sancties waarmee veroorzakers van overlast 
tijdig een halt kan worden toegeroepen. Nieuwe 
mogelijkheden voor sancties verdienen nadere 
aandacht. 

Voorkomen is beter dan genezen en het is 
natuurlijk zaak om bij het ontwerp en de nieuwbouw 
van plannen rekening te houden met aspecten van 
sociale veiligheid. De checklist voor sociale veiligheid 
van Van der Voordt en Van Wegen is verplichte kost 
voor iedere ontwerper en iedere plantoetser. Want 
hoewel sociale veiligheid de laatste jaren steeds 
serieuzer genomen wordt, verrijzen er van tijd tot tijd 
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gebouwen die qua sociale veiligheid nog steeds niet 
door de beugel kunnen. 
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Lokaal 312 en de kleine 

criminaliteit 

dr. C. Baerveldr 

Lokaal 312 is het op een na laatste lokaal in een 
gang op de derde verdieping van de Standaard Scholen-
gemeenschap. Een schoolbord is prominent aanwezig en 
de vakdocent oak. Het lokaal verwerkt leerlingen, input 
en output. Vanaf de tweede helfi van de middag ademt 
lokaal 312 een welverdiende rust. Die rust is ook te 
vinden in de gang in de rest van de Scholengemeen-
schap. En daarbuiten? Daar is een andere wereld. 
Stank en gelach, lawaai, leven en criminaliteit. En 
jongeren die zoeven nog leerlingen waren. 

Inleiding 

Welke rolls er voor de school weggelegd bij de 
preventie van kleine criminaliteit? Ondanks de sfeer 
die lokaal 312 uitstraalt, zijn er heel wat redenen te 
bedenken waarom die rol groot zou kunnen zijn. 
Verreweg de meeste kleine delicten worden immers 
gepleegd door jongeren en het grootste deel van die 
jongeren gaat naar school. Omdat jongeren die 
delicten plegen dat overal, dus ook op school, doen 
en daarnaast vaak problemen op school hebben, kan 
de school een vindplaats zijn voor kleine criminaliteit. 

Er is nog een andere reden waarom scholen een rol 
zouden kunnen vervullen bij de preventie van kleine 
criminaliteit. Kleine criminaliteit is immers voor de 
meeste mensen vooral een activiteit die hoort bij een 
bepaalde periode in hun leven. De meeste jongeren 
beginnen met het plegen van delicten als ze twaalf tot 
vijftien jaar oud zijn en stoppen er zo tussen hun 
achttiende en twintigste mee. Het begin van de kleine 
criminaliteit valt ongeveer samen met het begin van 
de puberteit en het einde valt samen met het einde 

* De auteur is tot 1 maart 1992 werkzaam geweest als onder-
zoeker op het WODC. Vanaf 1 maart is hij als universitair do-
cent jeugdstudies verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

88 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 2, 1992 



van de adolescentie. Dat duidt erop dat het gaat om 
een probleem dat hoort bij het opgroeien. 

Kleine criminaliteit van jongeren is het best te 
karakteriseren als een vorm van probeergedrag van 
jongeren die de wijde wereld willen verkennen. En 
hier wordt de mogelijke rot van de school duidelijk. 
Niet toevallig valt de periode van puberteit en adoles-
centie samen met de middelbare schooltijd. 
Middelbare scholen hebben, in ieder geval formeel, 
een opvoedende rot waarbij die van de ouders 
langzaamaan wordt overgenomen. De school is een 
soort tussenstation voor jongeren die het ouderlijk 
huis gaan verlaten voor een zelfstandig bestaan. De 
middelbare school kan daarom de rol van overgangs-
opvoeder spelen en heeft daarbij vanuit haar functie 
de rot om de opgroeiende (school)jeugd te behoeden 
voor uitglijden. Lokaal 312 kan dus een rot spelen bij 
de bestrijding van (te veel) kleine criminaliteit. 

Wat kan de opvoedende rot van de school voor 
criminaliteitspreventie betekenen? Over het algemeen 
is een onderscheid mogelijk tussen preventie bij de 
grote massa scholieren van lichte vormen van kleine 
criminaliteit en de preventie van zwaardere vormen 
bij een relatief kleine groep. Er zijn voor beide typen 
preventie verschillende modellen mogelijk, bij elke 
pedagogische visie past wel weer een ander preventie-
model. Ik zal op deze plek niet uitgebreid op deze 
modellen ingaan omdat we in Nederland nog bar 
weinig kunnen zeggen over de effectiviteit van welk 
model dan ook. Dat blijkt uit een overzicht van 
preventieprojecten in Nederland en een vergelijkend 
scholenonderzoek dat op het WODC is uitgevoerd. 
Zowel de projecten als het onderzoek zullen in dit 
artikel worden besproken. 

Preventieprojecten en de rot van school 

Het idee dat de school als opvoeder kan bijdragen 
aan criminaliteitspreventie, zal de meeste lezers niet 
erg origineel voorkomen. Het idee is al eens eerder 
naar voren gebracht' en het wordt over het algemeen 
ook in woord en geschrift ondersteund. De 
Commissie kleine criminaliteit en haar opvolger, de 
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit 
(SBPC), geven in hun stukken ook zeer duidelijk aan 
dat de school vanuit haar opvoedende taak zou 
moeten bijdragen aan de preventie. Het is nuttig om 
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aan de hand van de door Polder en Van Vlaardingen 
(1992) uitgevoerde meta-evaluatie van preventiepro-
jecten eens te bekijken wat er van die intentie terecht 
is gekomen. Deze meta-evaluatie maakte gebruik van 
evaluatierapporten van 104 preventieprojecten waarin 
280 preventieve maatregelen zijn genomen. In 
hoeverre is de school als opvoeder betrokken geweest 
bij de preventieprojecten? Welke rol heeft lokaal 312 
gespeeld? 

Het overgrote deel van de door de SBPC gesubsidi-
eerde preventieprojecten is gericht op de bestrijding 
van delicten die voornamelijk door jongeren worden 
gepleegd. Het lijstje delicten dat Polder en Van Vlaar-
dingen geven, betreft veel delicten die alleen of 
voornamelijk door jongeren gepleegd worden, zoals 
vandalisme en winkeldiefstal. Desondanks maakt 
twee derde van de 280 getroffen maatregelen daar 
geen gebruik van want 179 maatregelen zijn, in de 
terminologie van de auteurs, niet-persoonsgericht. 
Deze maatregelen zijn namelijk gericht op het 
voorkomen van delicten in specifieke situaties, terwijI 
ze zich niet richten op een specifieke groep potentiele 
daders. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn 
het aanbrengen van anti graffiti coatings, (meer) 
surveillances in winkelcentra, extra controle op 
zwartrijden in het openbaar vervoer en het oprichten 
van bewaakte fietsenstallingen. Wie de delicten pleegt 
of zou kunnen plegen, is bij deze maatregelen van' 
geen belang. 

De rol van de school in de niet-persoonsgerichte 
preventie is gering. Zij zou kunnen bestaan uit 
algemene toezichtsmaatregelen of technopreventie in 
en om de school. Er zijn inderdaad veertien van 
dergelijke maatregelen uitgevoerd in zes projecten in 
Alkmaar, Arnhem, Diemen, Haarlem, Weert en 
Woerden. Ze hadden in sommige gevallen succes, in 
die zin dat de schade aan schoolgebouwen en directe 
omgeving beperkt kon worden. Maar wat zegt dit 
succes over de rol van de school? Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat de schade aan schoolgebouwen 
(voornamelijk) werd toegebracht door de leerlingen 
van die scholen zelf. Middelbare scholieren wonen 
over het algemeen niet in de onmiddellijke omgeving 
van hun school en komen op hun pad heel wat meer 
interessante objecten voor onheil tegen. 2  Hier vervult 
de school niet meer dan de rol van een criminaliteits-
gevoelig object in een grote reeks van te beveiligen 
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objecten. Van enige rol als opvoeder is hier in ieder 
geval geen sprake. 

Welke rol speelt de school bij de persoonsgerichte 
preventie? Van de 101 persoonsgerichte maatregelen 
hebben er 84 betrekking op jongeren. Hoewel het hier 
meestal gaat om schoolgaande jongeren, scoren 
Polder en Van Vlaardingen slechts bij 27 maatregelen 
dat het gaat om scholieren. Slechts bij deze maatre-
gelen is er namelijk op de een of andere manier 
gebruik van gemaakt dat jongeren over het algemeen 
ook scholier zijn. Drie van de op scholieren gerichte 
maatregelen zijn gescoord als delictgericht en situatie-
gericht. Het gaat om twee projecten waarin scholieren 
waardering voor openbaar groen wordt bijgebracht 
met behulp van schooltuintjes (in Alkmaar en 
Haarlem) en een voorlichtingsproject over vuurwerk-
gebruik tijdens Oud en Nieuw voor scholieren 
(Zoetermeer). Over het effect van deze maatregelen 
valt weinig te zeggen omdat er geen effecten gemeten 
zijn (Alkmaar, Zoetermeer) of de effectmeting te 
weinig kwaliteit heeft (Haarlem). 

Opvallend aan het rijtje maatregelen is vooral wat 
er aan ontbreekt. Wat ontbreekt is een poging tot een 
soort gelegenheidspreventie voor scholieren. Dat kan 
bijvoorbeeld door direct toezicht op leerlingen in de 
school door surveillances tijdens schoolpauzes. Het is 
echter niet te verwachten dat dergelijke maatregelen 
op de kleine criminaliteit van de scholieren veel 
invloed zullen hebben. Delicten die niet in de pauze 
op school worden gepleegd, worden wel in de vrije 
tijd elders gepleegd (zie bijvoorbeeld Farrington, 
1980). 

De eenvoudigste verklaring daarvoor is dat 
leerlingen mobiel zijn, zowel in tijd als in plaats. 
Onderzoek (Van Baerveldt, 1987) laat zien dat 
toezichtsmaatregelen door de school geen invloed 
hebben op het gemiddeld criminaliteitspeil van de 
leerlingen van die school. De mobiliteit van 
leerlingen lijkt dermate groot dat zelfs de nabijheid 
van criminaliteitsgevoelige objecten (winkels, 
kaalslag, andere scholen) geen invloed op hun 
crimineel gedrag heeft. Gelegenheidspreventie door 
scholen die gericht is op de eigen leerlingen heeft 
daarom weinig zin en kennelijk dachten de project-
ontwerpers er net zo over. 

Van de 27 op scholieren gerichte maatregelen zijn 
er elf niet situatiegericht maar wel delictgericht 
genoemd. Het betreft hier zonder uitzondering 
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anti-vandalismeprojecten. Deze projecten hebben het 
karakter van voorlichting, bijvoorbeeld door een 
tentoonstelling, een lessenpakket of een video. De rol 
van de school bij deze anti-vandalismeprojecten is 
duidelijk aanwezig maar tegelijkertijd beperkt. De 
scholen worden in de eerste plaats gebruikt als 
vindplaats van de doelgroep jongeren. Verder wordt 
de school hoogstens gebruikt als pick om informatie 
over te dragen, eventueel overgoten met flink wat 
morele saus. De gebruikte methode, voorlichting, 
maakt echter geen gebruik van de school als 
opvoeder, maar hoogstens van de school als pick om 
informatie te verstrekken of de waarschuwende 
vinger op te heffen. Wie opvoeding een beetje serieus 
neemt, kan de opgeheven vinger moeilijk als primair 
opvoedingsmiddel zien. 

Eerder lijkt het crop dat veel projecten uitgaan van 
een soort injectienaald-gedachte: injecteer tegeninfor-
matie in je doelgroep en het gedrag zal veranderen. 
Weliswaar heeft deze gedachte in het begin van deze 
eeuw veel aanhangers gehad in de psychologie, ze 
kan nu eigenlijk niet meer serieus worden genomen. 
Onderzoek naar de wijze waarop mensen met infor-
matie omgaan, heeft weinig heel gelaten van de injec-
tienaald-hypothese. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de resultaten van de vandalisme-projecten, 
voorzover een betrouwbare uitspraak over effecten 
mogelijk is, eerder wijzen op de afwezigheid van een 
effect dan op een preventief effect. Overigens worden 
deze negatieve resultaten ook bevestigd door een 
belangrijk onderzoek dat Polder en Van Vlaardingen 
niet bespreken, het onderzoek van Van den Bedem 
(1991) naar de uitvoering en effecten van een 
voorlichtingscampagne van het Ministerie van 
Justitie. 

Tenslotte zijn er nog dertien op scholieren gerichte 
maatregelen die niet delict- en/of situatiegericht 
waren. Het gaat hierbij om maatregelen die het 
crimineel gedrag van scholieren in het algemeen 
moeten voorkomen. Ook hier gaat het meestal om 
maatregelen die het karakter hebben van voorlichting, 
al dan niet gestoken in de vorm van een les of lessen-
serie. Opvallend is dat daarbij in enkele projecten 
gebruik werd gemaakt van dramatische vormen 
(theaterproducties, rollenspel). Ondanks deze inventi-
viteit is er weinig of geen resultaat te melden. 

Van slechts vier van de 280 maatregelen in slechts 
twee van de 104 geevalueerde projecten (2%) kan 
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gezegd worden dat werkelijk gebruik gemaakt wordt 
van de school als opvoeder. Het gaat hier om een 
project op enkele LBO/IBO-scholen en om een 
project op negen scholen in Groningen. In beide 
projecten werd de absentieregistratie verbeterd en 
werd de reactie op het spijbelen verbeterd. Het 
LBO/IBO-project maakte gebruik van een spijbel-
computer. Naast de directe reactie op het spijbelen 
(gericht en snel naar huis bellen), draaide dit project 
vooral om de intensieve begeleiding van mogelijke 
drop-outs (zie Mutsaers, 1987; Mutsaers, Boender-
maker, 1990). 

In feite werd de spijbelbestrijding gebruikt als 
pedagogische ingang voor begeleiding. Bij het 
Groningse project gaf men een cursus voor de 
deskundigheidsbevordering op het gebied van de 
leerlingbegeleiding. Het project richtte zich verder op 
voorzieningen en activiteiten (Groningen) voor 
leerlingen om het pedagogisch klimaat te verbeteren. 
Naast deze twee projecten worden overigens in een 
overzichtsartikel van Mutsaers en Junger-Tas (1991) 
nog twee buitenschoolse spijbelopvangprojecten 
genoemd die buiten de meta-evaluatie van Polder en 
Van Vlaardingen vielen. 3  

Al met al moet geconcludeerd worden dat de 
praktijk van de criminaliteitspreventie heel wat 
minder van de school als opvoeder gebruik maakt 
dan de beleidsintenties suggereerden. Wat kan 
daarvan de reden geweest zijn? Misschien dat relatief 
weinig projectontwerpers succes verwachtten van 
deze vorm van preventie. Misschien was men bang 
voor grote organisatorische problemen. Misschien 
was er te weinig deskundigheid op de goede plaats. 
Misschien dat de verwachte kosten hoog waren. 
Misschien ook dat het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen dwars lag. Het zal van allemaal wel 
wat geweest zijn, maar het blijft vreemd. 

Maar wat hebben de preventieprojecten die wel 
uitgingen van de school als opvoeder nu opgeleverd? 
De resultaten van het Groningse projecten zijn niet 
bekend (geen betrouwbare effectmeting). Het 
LBO/IBO-experiment lijkt, in ieder geval voor de 
korte termijn, een duidelijke vermindering van het 
spijbelen op te leveren maar geen vermindering van 
de kleine criminaliteit (Mutsaers, Boendermaker, 
1990). De resultaten van de projecten die gebruik 
maken van de school als opvoeder zijn waar het gaat 
om criminaliteitspreventie met andere woorden 
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- 
(nog?) pover. Wil dat zeggen dat er hier, net als bij de 
voorlichtingsprojecten, sprake is van een dood spoor? 
Dat lijkt wet een erg voorbarige conclusie. Er kan, op 
basis van een enkele goede effectevaluatie van een 
intensief project, niet zo bar veel gezegd worden over 
de preventieve mogelijkheden van het Nederlands 
onderwijs. Het is daarom nuttig om de resultaten te 
bekijken van een ander WODC-onderzoek, een breed 
vergelijkend scholenonderzoek dat is uitgevoerd op 
MAVO/HAVO/VWO-scholengemeenschappen in de 
grotere steden. Uit de resultaten van dat onderzoek 
valt te leren dat het niet makkelijk zal zijn om preven-
tieve resultaten te boeken via het onderwijs. 

Het vergelijkend scholenonderzoek van het WODC 

Het vergelijkend scholenonderzoek van het WODC 
is in opdracht van de Commissie kleine criminaliteit 
(Commissie Roethof) uitgevoerd. De centrale 
probleemstelling van het onderzoek was: 'Welke 
invloed hebben opvoeders op scholen en de schoolor-
ganisatie op de kleine criminaliteit van de leerlingen 
op hun school?' Het onderzoek bestond uit een breed 
vooronderzoek op 52 scholengemeenschappen 
MAVO/HAVO/VWO en een verdiepend hoofdon-
derzoek op een selectie van veertien van die scholen. 
Uit het vooronderzoek bleek dat grootte, de plek in 
de stad, de denominatie van de school (openbaar, 
christelijk), gemiddeld beroepsniveau of godsdienst 
ouders, etniciteit en het gemiddeld niveau naar 
leervermogen, niet samenhangen met de criminaliteit 
van leerlingen van die school. In dit artikel wordt een 
kort overzicht van de theorie en de resultaten 
gegeven, zonder veel aandacht voor details of 
methoden.° 

Theoretische achtergrond 

De theorie van het onderzoek is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op twee gangbare criminologische 
theorieen, namelijk de sociale bindingstheorie van 
Hirschi en de differentiele associatietheorie van 
Sutherland.De inspiratie door de sociale bindings-
theorie (Hirschi, 1972) is niet verwonderlijk. Deze 
theorie is feitelijk een van de belangrijkste beleids-
theorieen van de commissie Roethof en de Stuur-
groep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit 
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geweest. Volgens Hirsch i is het op het eerste gezicht 
verwonderlijk dat niet ieder mens voortdurend 
delicten pleegt. Voor veel vormen van criminaliteit 
lijken de opbrengsten immers veel hoger dan de 
gemaakte losten' (inspanning, geldelijke investe-
ringen, risico's). Aileen het feit dat mensen met 
andere mensen verbonden zijn, kan, volgens Hirschi, 
verklaren waarom de meeste mensen weinig of geen 
delicten plegen. Naarmate mensen meer met die 
anderen verbonden zijn, zullen ze minder delicten 
plegen. Integratie is daarmee een effectieve vorm van 
criminaliteitspreventie. 

De visie van Hirschi is aantrekkelijk omdat ze, 
toegepast op de schoolsituatie, mogelijkheden 
aangeeft om criminaliteit van leerlingen te 
voorkomen. Naarmate leerlingen meer geintegreerd 
zijn in de schoolorganisatie zullen ze, volgens 
Hirschi, minder delicten plegen. Niet alleen lokaal 
312, de gehele schoolorganisatie en schoolcultuur, 
kan daarom een preventieve rol spelen. Een zwak 
punt van de sociale bindingstheorie van Hirschi is dat 
ze betrekkelijk weinig te zeggen heeft over de 
invloeden van de integratie in sociale netwerken van 
jongeren. Ht is niet waarschijnlijk dat jongeren altijd 
minder delicten plegen naarmate ze meer geinte-
greerd zijn in jongerennetwerken. Eerder is te 
verwachten dat jongeren die geintegreerd zijn in 
criminele jongerennetwerken zelf ook meer delicten 
(gaan) plegen. 

De wijze waarop jongerennetwerken invloed uitoe-
fenen lijkt nogal complex te zijn. Er is reden om aan 
te nemen dat de ontwikkeling van jongerennetwerken 
een grote zelfstandige invloed heeft op de preventieve 
mogelijkheden van scholen. Baerveldt en Snijders 
(1991) betogen dat de structuur van sociale netwerken 
kan bepalen of interventies enige kans van slagen 
hebben. Of dat waar is moet nog blijken, maar er zijn 
wel voldoende aanwijzingen om te stellen dat de 
sociale bindingstheorie van Hirschi te smal is als 
theoretische basis voor criminaliteitspreventie door 
scholen. 

De differentiele associatietheorie (Sutherland, 
Cressey, 1960; Bruinsma, 1985) houdt meer rekening 
met sociale netwerken. Deze theorie gaat ervan uit 
dat criminaliteit zich verspreidt als gevolg van 
contacten met criminele anderen waarbij normen en 
kennis worden overgedragen. Daarbij zijn de 
frequentie en intensiteit van contacten van belang. 

Lokaal 312 en de kleine criminaliteit 	 95 



Een belangrijk nadeel van de differentiele associatie-
theorie is dat ze weinig aangrijpingspunten voor 
preventie biedt. De theorie komt in feite neer op een 
genuanceerde vorm het gezegde 'Wit met pek omgaat 
wordt er mee besmet'. Er zijn nauwelijks theoretische 
aangrijpingspunten voor preventieve activiteiten. De 
docent in lokaal 312 kan er niet zoveel mee. De enige, 
in de praktijk moeilijk uitvoerbare, preventiestrategie 
lijkt te zijn het gericht verhinderen van `schadelijke 
contacten'. Daarvoor zou je de school moeten 
ombouwen tot een gevangenis. 

De sociale bindingstheorie en de differentiele 
associatietheorie hebben (te) veel tekortkomingen 
maar kunnen ook inspireren. Het element 'sociale 
binding/sociale controle' kan namelijk ook worden 
gebruikt voor beinvloeding in sociale netwerken, 
maar dan met effecten die lijken op die van de 
differentiele associatietheorie. In tegenstelling tot 
Hirschi en in navolging van Sutherland en Bruinsma 
wordt in het vergelijkend scholenonderzoek gesteld 
dat het mogelijk is dat de invloed van de sociale 
omgeving criminaliteitsbevorderend werkt. Veronder-
steld wordt dat de invloed van ouderen op jongeren 
in de meeste (sub)culturen preventief is, terwijI dat 
voor de invloed van het jongerennetwerk zeker niet 
altijd het geval is. Jongeren zullen meer delicten 
plegen naarmate hun vriend(inn)en meer delicten 
plegen. Voor een individuele jongere geldt steeds de 
keuze aan wie zij/hij zich meer zal binden: aan 
ouderen of jongeren. Daarnaast is er de keuze aan 
welke jongeren zij/hij zich bindt. 

Preventiemogelijkheden voor scholen liggen, 
theoretisch gezien, in het beinvloeden van deze 
keuzen. Voor schoolorganisaties betekent dat dat ze 
invloed kunnen hebben door de integratie van 
leerlingen in hun school te bevorderen. Een gangbare 
opvatting is dat scholen dat doen door zich op een 
bepaalde manier te organiseren en door een positieve 
schoolcultuur (zie ook Rutter, 1979; De Vries, 1987). 
Vanuit die achtergrond zijn hypothesen gesteld die 
aangeven hoe een dergelijke integratie bevorderd zou 

. kunnen worden. Daarnaast liggen er mogelijkheden 
om de leerlingnetwerken, en met name hun structuur, 
te beInvloeden. Zie voor een overzicht van de 
hypothesen Baerveldt (1990). 
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De onderzochte scholen en leerlingen 

De onderzochte scholengemeenschappen 
Mavo/Havo/VVVO zijn, door fusie of door het 
opzetten van nieuwe afdelingen, ontstaan als gevolg 
van de invoering van de Mammoet-wet in 1968/1969. 
Dat leidde tot schaalvergroting, verhuizingen, samen-
voegen van docentenkorpsen met verschillende status 
en veranderingen in de leiding. Aan het eind van de 
jaren tachtig lijken de daarmee samenhangende start-
problemen overwonnen te zijn. De meeste directies 
zijn na de fusies en uitbreidingen grotendeels van 
samenstelling veranderd. De klassieke Mavo-docent 
is op de onderzochte scholengemeenschappen, zowel 
qua werkzaamheden als in sociaal opzicht, een 
zeldzaamheid geworden. 5  De scholengemeen-
schappen zijn overigens wet georganiseerd naar hun 
onderwijsstromen. Dat betekent meestal dat er een 
horizontale brugklasorganisatie is (eventueel 
doorlopend tot en met het tweede leerjaar) met voor 
de hogere jaren een organisatorische scheiding in 
afdelingen (Mayo, Havo en VWO). 

Er is op de meeste scholen geen eigen schoolbeleid 
dat gericht is op onderwijsverbetering. Meestal is 
onderwijsverbetering of -vernieuwing geen specifieke 
directietaak. Docenten worden nauwelijks gestimu-
leerd tot het volgen van cursussen. Op de meeste 
scholen zijn de afgelopen jaren wet initiatieven 
genomen om de leerlingbegeleiding te verbeteren 
door het uitbreiden van het mentoraat. De leerlingbe-
geleiding heeft echter goeddeels een vrijwilligerska-
rakter. Mede in verband daarmee wordt het 
mentoraat weinig professioneel ingevuld, vindt geen 
intervisie plaats en wordt weinig of geen gebruik 
gemaakt van professionele ondersteuning. 

De Mavo-3 leerlingen vormen bij elkaar een bont 
gezelschap. Ze verschillen onderling sterk naar 
ouderlijk milieu en naar levensbeschouwelijke achter-
grond. Van de leerlingen is 15% niet in Nederland 
geboren. Beide seksen zijn ongeveer gelijk vertegen-
woordigd. Veel Mavo-leerlingen hebben tijdens hun 
schoolcarriere flinke tegenvallers moeten incasseren. 
Mayo-3 leerlingen hebben een langdurige periode van 
selectie (einde basisschool-einde brugklas) achter de 
rug, waar ze meestal weinig positieve ervaringen 
hebben opgedaan. Twee derde van de leerlingen had 
op de basisschool nog uitzicht op een hoger 
schooltype stroom dan de Mayo, voor slechts een op 
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de tien is de Mayo meer dan het advies van het hoofd 
van de basisschool. 

Een groot deel (44%) van de Mavo-3 leerlingen is 
op de middelbare school wel eens blijven zitten. 
Slechts een op de vijf leerlingen had het vooraf-
gaande schooljaar afgesloten met een eindrapport 
zonder onvoldoendes. Kortom, het gaat slecht op de 
Mayo en het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
door Mavo-leerlingen vaak wordt gespijbeld. De 
kleine criminaliteit van de Mavo-3 leerlingen op de 
onderzochte scholen is relatief groot, vergeleken met 
andere leeftijdsgenoten in grotere steden (zie 
Baerveldt, 1987). Flet gaat meestal om diefstal, om 
vandalisme en om vechtpartijen. Overigens blijken de 
meeste leerlingen die delicten plegen dat niet al te 
vaak te doen. 

Resultaten van de analyse 

Uit de analyse blijkt dat leerlingen meer delicten 
plegen naarmate ze minder geintegreerd zijn in de 
school. ,  Leerlingen worden hierbij als meer gente-
greerd beschouwd naarmate ze positiever staan 
tegenover school en docenten, minder conflicten op 
school hebben en minder vaak spijbelen. Verder blijkt 
uit de netwerkanalyse dat leerlingen meer delicten 
plegen naarmate hun vriend(inn)en in het netwerk 
meer delicten plegen.' De invloed van de school op 
de integratie van leerlingen blijkt nogal tegen te 
vallen. De mate waarin docenten bereikbaar willen 
zijn voor leerlingen of hun contact met leerlingen 
waarderen hangt niet samen met de integratie van 
leerlingen in de school. De integratie van docenten 
binnen de schoolorganisatie (vanuit verschillende 
invalshoeken bekeken) hangt daar ook niet mee 
samen. De mate waarin de schoolorganisatie 
aandacht voor leerlingen laat blijken, hangt positief 
samen met de integratie van leerlingen in de school. 

Ook de mate waarin de organisatie van scholen 
gericht is op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs blijkt positief samen te hangen met de 
integratie van leerlingen in de school. Beide 
verbanden zijn echter zwak. De sfeer op school (zoals 
door de observatoren gescoord) blijkt echter op geen 
enkele wijze met integratie samen te hangen, of we nu 
letten op gezelligheid, op striktheid of op de combi-
natie daarvan. Er is geen invloed van de gang van 
zaken in de lessen op de integratie van leerlingen in 
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de school. De integratie van leerlingen in de school 
hangt namelijk niet samen met de mate waarin op 
school de gang van zaken in de les voor leerlingen 
sociaal belonend of lesdoelgericht is en hangt ook 
niet samen met het gebruik van activerende 
lesvormen en de inzet en aandacht van docenten en 
leerlingen in de les.' Er is geen duidelijke invloed 
geconstateerd van de wijze waarop leerlingen samen-
werken in de les op de mate waarin leerlingnetwerken 
gesegmenteerd (opgedeeld in onderling gescheiden 
sociale groepen) zijn. Dat is niet zo verwonderlijk 
want de standaardles is gericht op individueel werken 
door leerlingen. Kort samengevat komt het er op neer 
dat er soms een zwakke invloed is van de schoolorga-
nisatie, geen invloed van houding en gedrag van 
docenten en geen invloed van de wijze waarop de 
lessen verlopen. 

Met name het feit dat wat er in de les gebeurt geen 
invloed heeft, is van belang. Alle verklaringen over de 
invloed van de schoolse context op leerlingen 
verwijzen immers expliciet of impliciet naar inter-
acties tussen leerlingen en schoolouderen, met name 
in de les. Dat leidt tot de vraag hoe het komt dat er 
geen invloed is gevonden van de lessen op de 
integratie van leerlingen. De oorzaak moet gezocht 
worden in de geringe verschillen tussen de scholen. 9  
Het is weliswaar goed mogelijk om docenten te 
karakteriseren door de observatiescores, maar de ene 
school is er niet mee van de andere te onderscheiden. 
Ook op andere aspecten verschillen de onderzochte 
scholen weinig. De praktische oplossingen voor 
organisatorische problemen mogen dan soms 
verschillend lijken, in de praktijk komt men toch 
steeds met kleine variaties op hetzelfde thema. De 
leerlingbegeleiding is op bijna alle scholen van 
ongeveer hetzelfde gehalte, namelijk, ondanks alle 
goede bedoelingen, gewoon amateuristisch. 

Interpretatie 

De schoolse situatie blijkt belangrijk te zijn voor de 
mate waarin leerlingen delicten plegen. Dat blijkt uit 
het sterke verband tussen de integratie van leerlingen 
in de school en de kleine criminaliteit van die 
leerlingen. De vraag is echter in hoeverre scholen 
bijdragen aan de preventie van criminaliteit. 
Bevordert de schoolse situatie de verspreiding van 
kleine criminaliteit of vormt ze daar juist een rem op? 
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In hoeverre heeft het beleid van scholen invloed op 
verspreiding of bestrijding van kleine criminaliteit? 
Of, wat compacter uitgedrukt, is de school een broed-
plaats of een broeinest? 

Het felt dat het gedrag van bevriende leerlingen zo 
op elkaar lijkt, suggereert sterk dat criminaliteit 
binnen leerlingnetwerken verspreid wordt. Het is 
echter ook mogelijk dat leerlingen die delicten plegen 
criminele vrienden kiezen. Omdat hier niet onder-
zocht is hoe criminaliteit en leerlingnetwerken zich 
door de tijd heen ontwikkeld hebben, is op basis van 
dit onderzoek geen harde conclusie mogelijk. Het 
weinige andere onderzoek dat wel uitsluitsel kan 
geven, suggereert dat er in ieder geval (ook) 
beinvloeding van groepsgenoten plaatsvindt. Maar op 
zijn minst is de school een verzamelplek voor kleine 
criminaliteit vanwege de belangrijke rol die leerling-
netwerken spelen. 

Die belangrijke rol blijkt in de eerste plaats uit het 
feit dat een groot deel van de vriend(inn)en van 
Mavo-3 leerlingen ook op een Mavo-klas in dezelfde 
school zit. Bovendien zien ze daar elkaar dagelijks en 
verandert het leerlingnetwerk maar weinig en 
langzaam van samenstelling. In de tweede plaats lijkt 
het gedrag van bevriende leerlingen op elkaar: 
leerlingen plegen vaker delicten naarmate hun 
vriend(inn)en op school vaker delicten plegen. 
Hetzelfde geldt voor de mate waarin zij integreren in 
de school. In de derde plaats beginnen de meeste 
jongeren met het plegen van delicten als ze op de 
middelbare school zitten. 

Het meest opvallende resultaat van dit onderzoek is 
dat de onderzochte scholen vanuit een preventieper-
spectief niet of maar weinig van elkaar verschillen. In 
de eerste plaats blijkt het criminaliteitspeil, gemeten 
als het gemiddeld aantal gepleegde delicten van 
Mavo-3 leerlingen, zeer instabiel te zijn (Baerveldt, 
1990).° In de tweede plaats blijkt dat onderlinge 
verschillen tussen leerlingen voor wat betreft kleine 
criminaliteit en de integratie in de school relatief vele 
malen groter zijn dan de verschillen tussen schoolge-
middelden. Het is de vraag hoe waardevol een 
variabele als het criminaliteitspeil van een school is. 

In de derde plaats blijkt dat verschillen tussen 
scholen weinig invloed hebben op de integratie van 
leerlingen in de school en de leerlingnetwerken. In de 
vierde plaats blijkt die invloed zo klein te zijn omdat 
de scholen zo weinig van elkaar verschillen. Het ligt 
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voor de hand om daarom te stellen dat er geen enkele 
invloed is van scholen op de integratie van leerlingen 
in de school en/of hun kleine criminaliteit. Dat is 
echter niet helemaal terecht. Het is mogelijk dat de 
onderzochte scholen alle dezelfde invloed uitoefenen. 
Deze invloed moet dan echter worden toegeschreven 
aan elementen die al die scholen gemeenschappelijk 
hebben: hun structuur, hun instituties, kortom alles 
wat door scholen zelf niet of nauwelijks te 
beinvloeden is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er 
sprake is van invloeden van een bewust gevoerd 
pedagogisch beleid. Niet alleen omdat dergelijke 
beleidsinvloeden onherroepelijk tot verschillen in 
houding en gedrag van leerlingen tussen scholen 
hadden moeten leiden, maar vooral ook omdat er 
geen sprake is van een collectief gedragen en diep 
doorwerkend pedagogisch beleid. 

Conclusies voor de preventie 

Welke conclusies kunnen we uit de resultaten van 
de preventieprojecten in het onderwijs en het verge-
lijkend scholenonderzoek trekken? Uit het overzicht 
van Nederlandse preventieprojecten blijkt dat er in 
Nederland slechts enkele projecten zijn uitgevoerd 
waarbij scholen een voorname rol vervulden. De 
resultaten zijn meestal niet gemeten of slecht 
gemeten. Waar wel een redelijk betrouwbare meting 
is verricht, blijken de resultaten matig te zijn. 
Gedragsverandering blijkt mogelijk, bijvoorbeeld 
waar het gaat om spijbelen. Succes lijkt aan tenminste 
twee voorwaarden te moeten voldoen. In de eerste 
plaats moet van de school gebruikt gemaakt worden 
als opvoeder (alternatieven leveren helemaal niets 
op). In de tweede plaats moet er veel energie en extra 
menskracht in de school wordt gestoken. Verande-
ringen in de kleine criminaliteit zijn echter niet 
geconstateerd. 

De inbreng van het vergelijkend scholenonderzoek 
is dat het aangeeft waarom je kunt verwachten dat de 
meeste projecten op dit moment weinig kans van 
slagen hebben. Uit het onderzoek blijkt immers dat 
op de standaardscholen van Nederland, de brede 
scholengemeenschappen, de nodige inhoudelijke 
samenhang ontbreekt. Voorzover er een schoolcultuur 
of -beleid is, is die kennelijk beperkt tot de directie-
kamer en directe omgeving. Lokaal 312 is nog 
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gewoon het meest individuele domein van de meest 
individuele vakleerkracht die doet waar zij/hij zelf 
zin in heeft. Daarom onderscheidt de ene school zich 
op essentiele kenmerken niet of nauwelijks van de 
andere, is de invloed van de school op kleine crimi-
naliteit van haar leerlingen nihil en is het zelfs betrek-
kelijk zinloos om te spreken van het criminaliteitspeil 
van een school. 

Vanwege het ontbreken van een effectief peda-
gogisch beleid is het niet verwonderlijk dat de crimi-
naliteitspreventie via het middelbaar onderwijs zo 
moeizaam verloopt en waarom projecten kennelijk 
maar moeilijk van de grond komen. De kwaliteit van 
het gangbare onderwijs is, vanuit een pedagogisch 
oogpunt gezien, domweg te slecht voor preventie. Wie 
aan criminaliteitspreventie via het onderwijs wil 
beginnen, staat kennelijk ook voor de immense taak 
om er voor te zorgen dat scholen tiberhaupt iets van 
een gedeeld pedagogisch beleid voeren waar ook 
lokaal 312 bij betrokken is. Het spreekt vanzelf dater 
in deze situatie weinig gezegd kan worden over de 
effectiviteit van de verschillende preventiemethoden 
en modellen in het Nederlandse onderwijs. Je kunt 
moeilijk iets evalueren dat er niet is. 

Het is in Nederland gebruikelijk om voor verve-
lende verschijnselen een schuldige aan te wijzen. Het 
strafrecht zoekt naar de schuldige dader, de 
supporters naar de schuldige coach en verregende 
fietsers zoeken het KNMI. Is er ook een schuldige 
aan het falen van de preventie via het onderwijs? De 
docent in lokaal 312 heeft toch al niet zo'n beste 
naam en is daarmee de ideale schuldige. Toch lijkt 
het me verstandiger om, als we dan een schuldige 
willen aanwijzen, het vingertje naar Zoetermeer te 
richten. De pedagogische armoe suggereert namelijk 
ook een verband tussen kleine criminaliteit en onder-
wijsbeleid. 

De afgelopen twintig jaar is wel erg veel dat de 
school wat pedagogische smaak kon geven wegbe-
zuinigd door het Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. Kennelijk werd alleen 'harde' kennis, 
vastgelegd in eindtermen, gezien als een volwaardig 
produkt van de school. De pedagogische en preven-
tieve aspecten zijn letterlijk en figuurlijk weggecijferd. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderzochte 
scholen geen pedagogisch profiel vertonen. Hoewel 
een directe causale relatie tussen bezuinigingen in het 
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onderwijs en kleine criminaliteit moeilijk aantoonbaar 
is, is het geen vreemde gedachte om een substantieel 
deel van de toename van de jeugdcriminaliteit te zien 
als kostenpost van die bezuinigingen. De afwach-
tende stilte die voor O&W inmiddels traditie is 
geworden zodra het gaat om jeugdcriminaliteit lijkt 
me dan ook niet te rechtvaardigen. Door wegcijferen 
verdwijnt de rekening immers niet. 

Noten 

' Zie bijvoorbeeld 'School en 
criminaliteit', themanummer Justi-
tiele Verkenningen, 13e jrg., nr. 4, 
1987. 

Die bovendien minder risico 
opleveren dan de eigen school 
waar je niet anoniem bent. 
3  Het gaat hier om twee projecten 
voor spijbelopvang die buiten 
scholen gelokaliseerd zijn. Beide 
projecten ontvingen subsidie van 
de SBPC. De rot van de school is 
hier beperkt tot signaleren en 
doorgeven. 
4  De resultaten van het vooron-
derzoek zijn vastgelegd in een 
tussenrapport (Baerveldt, 1987); 
de resultaten van het hoofdon-
derzoek in De school: broedplaats 
of broeinest? (Baerveldt, 1990). 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat de meeste docenten die op 
de Mavo-afdeling lesgeven ook op 
de andere afdelingen (Havo, 
VWO) lesgeven. 
6  Pearsons r = 0,60, p <0.001, 
N= 873. De sterkte van het 
verband wordt nauwelijks 
beinvloed door tussenniveau-
effecten. 

Er is in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van een rechtstreekse 
analyse van netwerkgegevens. Op 
bijna alle scholen is de correlatie 
van vriendschapsbanden met 
kleine criminaliteit positief. Het 
gaat hier niet om een gewone 
Pearson produkt-moment corre-
latie maar om een zogenaamde 
ruimtelijke correlatie (zie 

Baerveldt, 1990, voor een verant-
woording). 

Bij de toetsing is gebruik 
gemaakt van een groot aantal 
operationalisaties vanuit verschil-
lende invalshoeken. Bovendien is 
gecorrigeerd voor observatoref-
fecten en voor effecten van het 
selectief uitvallen van lessen op 
een aantal scholen. Daarnaast is 
gekeken naar mogelijke effecten 
van het weglaten van een of twee 
extreme scholen op de onder-
zoeksresultaten. En tenslotte is in 
de analyse gecontroleerd voor 
tussenniveau-effecten. Deson-
danks wordt geen van de 
hypothesen gesteund (zie 
Baerveldt, 1990). 
9  Methodologische verklaringen 
zijn niet waarschijnlijk. Er is 
verder ook geen reden om aan te 
nemen dat in het hoofdonderzoek 
nog belangrijke aspecten zijn 
vergeten. Zie Baerveldt, 1990, 
paragraaf 7.2. en Baerveldt (1992). 
10 Illustratief is ook het feit dat er 
geen significante samenhang is 
tussen de gemiddelde delinquen-
tiescores van de Mavo-3 leerlingen 
van de scholen over 1986/1987 
met en dezelfde scores over de 
(andere) Mavo-3 leerlingen van 
1988/1989 (Spearman rangcorre-
latie: r = 0,32, p = 0,13, n =14). Bij 
een dergelijke instabiliteit van het 
gemiddeld criminaliteitspeil heeft 
het weinig zin om te zoeken naar 
zoiets als een schoolcultuur die 
verschillen tussen criminaliteit zou 
veroorzaken. Overigens levert een 
analoge analyse van de gemicl- 
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delde integratiescores van de 
leerlingen per school hetzelfde 
beeld op. 
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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. 18, 
nr. 2, 1992) is Integration of prevention. 

Five years of crime prevention; evaluation of 
experimental policy 
W. Polder 
In 1985 a five-year period of experimenting with 

crime prevention started in The Netherlands, with 
financial backup from the central government. During 
these five years, over 200 prevention projects were 
carried out, and most of them have been evaluated. 
The article gives a description of how this policy of 
crime prevention has been implemented and of its 
subsequent results on crime. On the basis of a 
meta-evaluation of 104 projects, it is concluded that it 
is impossible to give an estimate of the overall effect 
on crime. However, under some circumstances crime 
prevention can be effective: if measures have 
sufficient intensity, if the crime problem is not too 
serious and if the strategy of the prevention is aimed 
at increasing, in the eyes of potential offenders, the 
risk of punishment and the efforts needed to commit 
crime. 

Power and impotence of public prevention; 
suggestions for future policy 
G.J.N. Bruinsma 
After five years of crime prevention policy in the 

Netherlands, the balance can be drawn up. In their 
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meta-evaluation of the prevention projects Polder en 
Van Vlaardingen (1992) made up several conclusions. 
In this contribution some marginal comments, based 
on these conclusions, are given on the public 
prevention programmes of the last five years. One of 
the outcomes of this policy is the mobilization of 
forces against crime. All kinds of public and private 
organizations are working together now in these 
prevention projects. Furthermore, the goals of public 
prevention are evaluated and the daily practice is 
criticized. It can be concluded that no efforts are 
made to strengthen the bond of youngsters to society 
and the modal prevention practice is concentrated on 
the limitation of opportunities of crime. In the 
conclusion some proposals are made to improve 
public prevention of crime for the years to come. For 
example, a differentiated policy against specific 
offenses, specific situations and specific groups of 
offenders is favoured. 

Prevention of criminality and the development 
of networks 
A. Rook 
After establishing that the policy on crime 

prevention in the Netherlands over the past six years 
has been succesful, the necessity of broadening 
prevention policy by networking with other govern-
mental and social organisations is discussed. The 
importance of engaging private enterprises in crime 
prevention and its consequences for networkbuilding 
are outlined. It is stressed that the preventive 
approach should also be broadened to forms of 
serious crime. Several networks dealing with various 
forms of crime an coherence between preventive and 
repressive strategies should be aimed at. It is 
concluded that for certain categories of offences a 
coherent system of preventive and penal measures, so 
called enforcement arrangements, must be developed. 
Although network development on a central level is 
desired, the importance of local networking is empha-
sized. 

Crime analysis and prevention 
H.M. Willemse and J. de Waard 
The practice of crime prevention projects still 

seems characterized by insufficient preparation, 
implementation and evaluation. Especially the prepa-
ration is too often based on incidents and limited 

106 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 2, 1992 



knowledge of effective measures. The authors suggest 
a better foundation for projects, based on four types 
of analysis: an (local, regional or national) analysis of 
the extent and development of crime; an etiological 
analysis; an analysis of possible measures; an 
empirical analysis of the effects of the measures 
applied. In this way problem formulation, assessment 
of likely 'causes' (e.g. inhibiting and facilitating 
factors), selection of the most efficient measures, and 
evaluation can be greatly improved. Especially the 
analysis of existing literature about etiological factors 
in the field of crime prevention seems to be often 
neglected. Examples are given from recent burglary 
research, specified into victim, offender and situa-
tional factors, that seem to be hardly used in 
prevention policies. Some suggestions are made to 
bridge the gap between theory and practice of crime 
prevention. 

Prevention of criminality in the living environment 
M.G. Elsinga and F.A.G. Wassenberg 
Not only the design, but also the management of 

the living environment is important in preventing 
petty crime. The environment can be a barrier for the 
potential offender of petty crime. Two kinds of 
barriers can be distinguished: physical and social. 
Physical barriers, like closing off semi public spaces 
(especially basements), can be very succesful. But if 
the offenders live in the same flatblock it won't help 
that much. In this case, and in general, social bariers 
are of great importance. Van der Voordt and Van 
Wegen (1991) distinguish four kinds of social 
barriers: 'eyes on the street', involvement of residents, 
visibility and attractiveness. These kinds can be 
combined with the appointing of people with 
repairing and cleaning tasks as well as social tasks. 
Social caretakers are a good example. Other aspects 
of management that deserve attention are allocation 
policy and eviction policy in order to improve the 
social climate in an area. 

Classroom 312 and the prevention of petty crime 
C. Baerveldt 
The article examines the outcomes of a 

meta-evaluation of 104 Dutch crime prevention 
projects and a study on the influence of 14 'main 
stream' secondary schools on the behaviour of pupils. 
Object prevention and incidental information 
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campaigns are not effective with respect to pupils. 
Contrary to government policy, just two projects out 
of 104 attempt to use the school as an educational 
means for prevention. It is not probable that these 
projects have reduced criminal behaviour of pupils. 
Also, the main secondary schools do not have enough 
educational quality and coherence for any preventive 
influence on pupils. Therefore, the first goal of these 
schools should be to develop an educational policy 
that reaches each classroom. However, it will be very 
hard to start such a development in the Dutch educa-
tional system. 
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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). 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Colvin, M. 
Crime and social reproduction: a 
response to the call for 'outra-
geous' proposals 
Crime and delinquency, 37e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 436-448 

In een eerder nummer van 'Crime 
and delinquency' vroeg Gibbons 
om voorstellen voor reductie van 
criminaliteit die afwijken van het 
over het algemeen conservatieve 
beleid van het bewind Reagan en 
het bewind Bush. Colvin reageert 
met een sociaal-economisch 
voorstel dat de volgende acht 
kernpunten omvat: noodmaatre-
gelen op korte termijn om 
werkloosheid en armoede te 
bestrijden; trainingsprogramma's 
voor ouders; algemene voorbe-
reiding op de basisschool; uitge-
breidere en betere educatie; 
nationale dienstplicht met 
militaire dienst als een van de 
mogelijkheden; verbetering van de 
werkomgeving; programma's 
gericht op economische groei en 
grotere produktie; een systeem 
van progressieve belastingen. Het 
plan, dat politiek leiderschap 
vergt om geimplementeerd te 
kunnen worden, wordt geken-
merkt door vrijwillige participatie 
en beloning en is gericht op het 
vergroten van de sociale binding 
van kinderen. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Hielkema, J. 
Hoe betrouwbaar is de opspo- 
ringsambtenaar als ooggetuige? 
Het tijdschrift voor de politie, 
53e jrg., nr. 9, 1991, pp. 351-357 

Hoewel er de laatste tijd zowel 
door de justitiele praktijk als door 
de wetenschap veel belangstelling 
is voor de problematiek rondom 
de ooggetuige, is er nog vrij 
weinig aandacht besteed aan de 
opsporingsambtenaar als 
bijzondere ooggetuige. In dit 
artikel wordt een kort overzicht 
gegeven van de wijze waarop de 
wetgever en de jurisprudentie de 
opsporingsambtenaar als oogge-
tuige hebben gewaardeerd. 
Daarnaast wordt ingegaan op enig 
psychologisch onderzoek, waarin 
is vastgesteld hoe het met de 
kwaliteit van opsporingsambte-
naren als ooggetuigen is gesteld. 
Hoewel men voorzichtig moet zijn 
met het trekken van algemene 
conclusies uit de gepubliceerde 
onderzoeken, lijkt wel te mogen 
worden vastgesteld dat politie-
mensen niet altijd betere getuigen 
zijn dan 'gewone' getuigen. 
Degenen die de ooggetuigenver-
slagen door politiemensen 
(processen-verbaal) beroepshalve 
moeten beoordelen dienen 
hiermee rekening te houden. 
Enige kennis van de (waarne-
mings)psychologie lijkt voor deze 
mensen van groot belang. Het feit 
dat politiemensen meer ervaring 
bezitten wordt door de rechter 
(HR 1 februari 1949, NJ 1949, 
431) als criterium gehanteerd om 
de politieman in een aantal 
gevallen als 'deskundige getuige' 
te bestempelen. hit gedragsweten-
schappelijk onderzoek is echter 
gebleken dat ervaring helemaal 
niet hoeft te leiden tot een betere 
waarneming. Veel hangt 
waarschijnlijk af van wat door wie 
onder welke omstandigheden is 
waargenomen. Het is aan de 

advocaat, de officier van justitie 
en de rechter om hier goed attent 
op te zijn. In dit verband wordt 
nog verwezen naar een vonnis van 
de kantonrechter te Almelo (4 
februari 1972, NJ 1972, 257), die 
concludeerde dat 'de waarne-
mingspost van de verbalisant - 60 
a 70 meter vanaf bet verkeerslicht 
met een waarnemingshoek van 
nagenoeg nul-onvoldoende 
waarborgen biedt voor een 
waarneming, waaraan geen 
waarnemingsfouten ten grondslag 
liggen'. 

3 
Komter, M.L. 
Discriminatie en interactie 
Tijdschrift voor criminologic, 
33e jrg., nr. 3, 1991, pp. 295-308 

De ongelijke behandeling van 
etnische minderheden door het 
strafrechtelijk apparaat is al 
geruime tijd een controversieel 
onderwerp. Er zijn verschillende 
selectiemomenten in het strafrech-
telijk systeem waar discriminatie 
zich kan voordoen: bij de politie, 
bij het O.M. en bij de rechter. 
Welk standpunt men ook kiest in 
deze controverse, er is altijd 
literatuur waarnaar men kan 
verwijzen om het eigen 
uitgangspunt te rechtvaardigen. 
De standpunten die worden 
ingenomen blijken nauw samen te 
hangen met de achterliggende 
onderzoeksmotivaties. In dit 
artikel tracht de auteur eventuele 
discriminatie in de rechtszaal op 
het spoor te komen en te duiden, 
aan de hand van observaties en 
bandopnamen van rechtzittingen. 
Hij komt tot de conclusie, dat 
interactionele verschijnselen zoals 
die tot uiting komen door 
verschillen in macht, cultuur en 
spreekstijl, niet als directe bron 
van discriminatie kunnen worden 
aangemerkt. Interactie is de plaats 
waar discriminatie zichtbaar kan 
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worden, niet de plaats waar discri-
minatie ontstaat. 
Met literatuuropgave. 

4 
Marciniak, L.M., C. Loftin 
Measuring protective handgun 
ownership 
Criminology, 29e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 531-540 

Volgens de heersende opvattingen 
zijn de redenen voor het bezit van 
een vuurwapen t.b.v. de sport of 
voor zelfbescherming zeer 
verschillend. In een recent 
onderzoek hebben Hill e.a. (1985) 
deze motief-specifieke benadering 
toegepast op het 'General Social 
Survey' (GSS) van 1980. Zij 
verfijnden de meting door 
simpelweg slechts die respon-
denten die een revolver bezitten 
en niet jagen te beschouwen als 
vuurwapenbezitters voor zelfbe-
scherming. Daarnaast vermelden 
zij dat angst voor criminaliteit en 
het feit eerder slachtoffer te zijn 
geweest bij mannen, maar niet bij 
vrouwen, de kans vergroot op het 
aanschaffen van een revolver om 
zichzelf te beschermen. De auteurs 
nemen het onderzoek van Hill e.a. 
onder de loep en tonen aan dat er 
fouten zijn gemaakt bij de 
gegevensanalyse. Een meer funda-
menteel probleem is dat hun 
meting leidt tot afwijkende 
aantallen van de parameters, 
omdat er verondersteld wordt dat 
jagers hun vuurwapen niet ook 
hebben om zichzelf te 
beschermen. Daarnaast blijkt uit 
een nadere analyse van de 
GSS-gegevens, welke door de 
auteurs werd uitgevoerd, dat de 
effecten van vele variabelen (zoals 
ras, inkomen, leeftijd) verschillend 
zijn bij jagers en niet-jagers. 
Omdat Hill e.a. geen valide 
meting hebben verricht naar 
vuurwapenbezit voor protectieve 
doeleinden, is hun onderzoek 

misleidend geweest. 
Met literatuuropgave. 

5 
Pape, R. 
Coordination of computerisation 
in the criminal justice system 
Research bulletin, nr. 30, 1991, 
pp. 45-49 

De auteur beschrijft de activiteiten 
van de stuurgroep belast met de 
ontwikkeling van geIntegreerde 
computernetwerken in alle justi-
tiele instanties in het Verenigd 
Koninkrijk. De activiteiten zouden 
moeten leiden tot een verbeterde 
samenwerking tussen de onder-
delen van het justitieel systeem, 
een verbeterde uitwisseling van 
informatie en een verhoogde 
gegevenskwaliteit. Projecten en 
activiteiten van de stuurgroep 
omvatten: levering van informatie, 
ontwikkeling van een infra-
structuur, het opzetten van een 
pilotproject, en de uiteindelijke 
implementatie op nationale 
schaal. De levering van informatie 
vond plaats middels onderzoeken 
en de uitgave van nieuwsbrieven. 
De infrastructuur omvatte: het 
opstellen van normen van 
technische specificatie, die 
gepubliceerd werden in een 
handleiding; het expliciteren van 
een informatiebeleid; de planning 
van netwerken. Het pilotproject 
werd opgezet op lokaal niveau en 
verbonden met nationale 
databases. Het moet omstreeks 
1995 voltooid zijn. De hierop 
volgende fase is de landelijke 
implementatie van dit proef-
project. Dit gebeurt stapsgewijs, 
gebied na gebied, en het moet in 
het jaar 2000 zijn beslag hebben 
gekregen. Gerekend wordt op een 
netto besparing van 63 miljoen 
pond. Ook op het functionele vlak 
van taakuitoefening en dienstver-
lening en op het humane vlak 
worden grote voordelen verwacht. 
De kosten daarentegen zijn, 
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afgezet tegen deze besparirigen en 
voordelen, zeer gering. 
Met literatuuropgave. 

6 
Peel, S. van der 
Het zwarte schaap van de 
jongensprostitutie 

Delikt en delinkwent, nr. 21, 1991, 
pp. 866-877 
Jongensprostitutie trekt in verge-
lijking met vrouwenprostitutie 
zelden de aandacht. Maar de 
enkele keer dat mannelijke 
prostitues in de publiciteit komen 
is het raak. Ze worden steevast ten 
tonele gevoerd als verloederde 
lieden die zich werkelijk nergens 
om lijken te bekommeren. Maar 
zijn het werkelijk prostitues die dit 
op hun geweten hebben? Het 
antwoord is afhankelijk van hoe 
jongensprostitutie wordt gedefi-
nieerd. In deze bijdrage wil de 
auteur de straatprostitutie vanuit 
een andere invalshoek benaderen 
en zich niet laten leiden door 
opvattingen die daaromtrent bij 
hulpverlenende instanties en 
politie en justitie leven. Aan het 
eind van zijn betoog blijkt, dat er 
twee verschillende markten naast 
elkaar bestaan. De ene speelt zich 
grotendeels ondergronds af in een 
duidelijk afgebakende 'sociale 
wereld'; de andere is het meest 
zichtbaar en die is het domein van 
mannen die hun voordeel doen 
met jongens, die in het algemeen 
beter als zwerfjongeren dan als 
prostitues kunnen worden aange-
merkt. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

7 
Brouns, P.J.H.M. 
Dwangmiddelen en schadever-
goeding 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 34, 1991, pp. 1372-1377 

Len arrestatieteam dringt met 
geweld de woning van B. binnen 
die er onder meer van wordt 
verdacht voortvluchtige daders 
van de ontvoering van mw. van 
der Valk verborgen te houden. 
Het dwangmiddel werd toegepast 
overeenkomstig de regels van 
geschreven en ongeschreven straf-
recht. B. blijkt met de ontvoering 
niets te maken te hebben gehad. 
Moet de staat de schade 
vergoeden die aan de woning van 
B. werd aangericht? De Hoge 
Raad deed over deze kwestie een 
principiele uitspraak op 26 januari 
1990. In het onderhavige artikel 
een commentaar waarin enige 
zwakke punten in het arrest 
worden aangewezen. 
Met literatuuropgave. 

8 
Lawrence, R. 
Reexamining community correc-
tions models 
Crime and delinquency, 37e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 449-464 

Alternatieve sancties zijn in de 
Verenigde Staten sterk van 
karakter veranderd. In de jaren 
zestig en zeventig lag de nadruk 
op resocialisatie van de veroor-
decide. Drie aspecten waren in die 
jaren karakteristiek voor de alter-
natieve sancties. In de eerste 
plaats was essentieel dat de 
misdrijfpleger buiten het formele 
strafrechtelijk proces werd 
gehouden. Reclasseringsfunctiona-
rissen vervulden toen de rol van 
hulpverlener en belangenbehar-
tiger voor de veroordeelde. Veel 
nadruk werd tenslotte gelegd op 
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de reintegratie van de gedeti-
neerde in de vrije samenleving. 
Om twee redenen is een kentering 
ontstaan in het denken over alter-
natieve sancties. In de eerste 
plaats is twijfel gerezen over de 
resocialisatie-mogelijkheden van 
veroordeelden. In de tweede 
plaats is er in de Verenigde Staten 
sprake van een golf van conserva-
tisme, waarbij de mening dat 
misdrijfplegers hard gestraft 
moeten worden steeds meer 
terrein wint. Het accent bij de 
alternatieve sancties ligt nu veel 
meer op het punitieve aspect van 
de sanctie. Verder stelt de reclas-
seringswerker zich steeds meer op 
als representant van het justitieel 
systeem en niet als belangenbehar-
tiger voor de veroordeelde. De 
auteur bepleit een integratie van 
de oude gedachten achter alterna-
tieve sancties en de nieuwe 
accenten. Hij beschrijft een 
strategie waarlangs dit kan 
worden nagestreefd. 
Met literatuuropgave. 

9 
Mair, G. 
What works — nothing or every-
thing? Measuring the effecti-
veness of sentences 
Research bulletin, fir. 30, 1991, 
pp. 3-8 

De theorie dat `niets werkt' heeft 
de laatste vijftien jaar veel invloed 
gehad op het opleggen en 
uitvoeren van straffen. Het houdt 
in dat geen enkele strafmaatregel 
(en geen enkele maatregel meer 
dan een andere) een significant 
effect heeft op recidive. Deze 
pessimistische visie wordt aan een 
kritisch onderzoek onderworpen. 
De auteur toont aan dat hier geen 
duidelijke basis voor gevonden 
kan worden. Het woord `niets' is 
tamelijk nietszeggend en `werke is 
alleen gerelateerd aan recidive — 
een problematisch criterium om 
de effectiviteit van strafmaatre- 

gelen te bepalen. De auteur kijkt 
naar de oorsprong van deze 
theorie en naar de redenen 
waarom hij zo makkelijk geaccep-
teerd werd. R. Martinson schreef 
in 1974 een artikel getiteld 'What 
works? Questions and answers 
about prison reform'. Dit artikel 
heeft veel invloed gehad m.n. door 
de aandacht die het kreeg in de 
media. Martinson's conclusie dat 
`niets werkt' wordt aan een nader 
onderzoek onderworpen. De 
auteur verwerpt recidive als enig 
criterium om het effect van straf-
maatregelen te meten. Daarnaast 
constateert hij dat recidive geen 
eenduidig begrip is. Een meer 
verfijnde, proces-gerichte 
evaluatie zal veel meer duide-
lijkheid kunnen verschaffen 
waarom de ene maatregel wel 
werkt en de andere niet. De 
auteur geeft hiertoe alvast een 
aanzet. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

10 
Bovenkerk, F., W. de Haan e.a. 
Over selectiviteit gesproken! 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., fir. 3, 1991, pp. 309-321 

M. Junger komt bij haar presen-
tatie van cijfers over de betrok-
kenheid bij delinquentie en crimi-
naliteit van jongens uit verschil-
lende etnische groepen (Junger, 
Zeilstra, 1989 rJunger, 1990) tot de 
conclusie dat de hoge criminali-
teitscijfers de zuivere werke-
lijkheid weerspiegelen en dat er 
van selectiviteit bij de politie in 
bet geheel geen sprake is. De 
auteurs toetsen in dit artikel 
Junger's conclusie op zijn 
houdbaarheid. Zij komen tot de 
conclusie dat de stelling dat de 
cijfers van de politie geen produkt 
van selectieve aandacht vanwege 
de politie zijn, onhoudbaar is en 
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moet worden verworpen. Alvorens 
tot deze conclusie te komen wordt 
aangetoond dat Junger haar 
bronnen uiterst selectief interpre-
teen en alle passages of zelfs hele 
publikaties van dezelfde auteurs 
waaruit het tegendeel blijkt, 
veronachtzaamt. Haar beschou-
wingen blijken formeel, cijfer-
matig en gespeend van criminolo-
gisch inlevingsvermogen omtrent 
de mechanismen die zulke hoge 
criminaliteitscijfers opleveren. Ten 
slotte brengt zij onnodige 
verwarring teweeg door de term 
selectiviteit gelijk te stellen aan 
discriminatie. Getracht wordt in 
dit artikel aannemelijk te maken 
dat effectief politie-optreden selec-
tiviteit vereist. Etnische verschillen 
in geregistreerde criminaliteit zijn 
daarvan het gereproduceerde 
resultaat. De auteurs hebben 
bezwaar tegen de koppeling die 
Junger heeft aangebracht tussen 
discriminatie bij beslissingen 
inzake opsporing en vervolging 
van strafbare feiten door politie 
en justitie en de representativiteit 
van de door de politie geregi-
streerde criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

11 
Barnett, 0.W., R.W. Fagan c.a. 
Hostility and stress as mediators 
of aggression in violent men 
Journal of family violence, 6e 
jrg., nr. 3, 1991, pp. 217-241 

In dit onderzoek zijn veronder-
stelde verschillen op de Buss 
Durkee Hostility Inventory tussen 
vijf groepen mannen getoetst. 
Deze groepen varieerden wat 
betreft gewelddadigheid tegen 
vrouwelijke partners, niet-gezins-
leden of niemand en verschilden 
in termen van huwelijkstevre-
denheid. Een two-way 
MANCOVA (groep met ras) met 
zes socio-demografische 
covariaten toont significante 
verschillen op drie subschalen van 

de Inventory. De mannen die 
agressief zijn tegen de eigen 
partner hebben een hogere totale 
vijandigheidsscore dan mannen 
uit de andere groepen. Wel is het 
zo dat alle naar gewelddadigheid 
neigende individuen bepaalde 
opvattingen en gedragingen delen. 
Als interpretatiekader dient een 
cognitief-gedragsmatig model met 
stressvolle gebeurtenissen als 
stimulusvariabelen, vijandigheid 
en negatieve stress reacties als 
intervenierende variabelen en 
diverse vormen van agressie als 
responsvariabelen. Het artikel 
wordt besloten met een continuum 
van vier (elkaar deels overlap-
pende) typologieen van wet en 
niet gewelddadige mannen en met 
enkele implicaties voor behan-
deling. 
Met literatuuropgave. 

12 
Bruinsma, G.J.N. 
De test-hertest betrouwbaarbeid 
van de self-report methode 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., nr. 3, 1991, pp. 245-255 

In dit artikel wordt de betrouw-
baarbeid van de ongeveer veertig 
jaar oude self-report methode 
(her)onderzocht. Er wordt getracht 
een antwoord te vinden op de 
volgende vragen: hoe is het 
gesteld met de test-hertestbe-
trouwbaarbeid van afzonderlijke 
items die beogen via de methode 
van zelfrapportage de frequentie 
te meten van het plegen van 
specifieke vormen van crimineel 
gedrag; hoe is het gesteld met de 
test-hertest betrouwbaarbeid van 
het gehele meetinstrument (schaal, 
index) waarmee wordt beoogd de 
frequentie van het plegen van 
crimineel gedrag bij mensen vast 
te stellen? In september 1989 
werden 160 eerste-jaars studenten 
in het kader van het methodenon-
derwijs gevraagd hun mede-
werking te verlenen aan het testen 
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van een nieuw ontwikkeld meetin-
strument. De vragenlijsten waren 
anoniem en bevatten naast de 
delict-items enkele vragen over 
relevante achtergrondskenmerken. 
Na twee weken werden dezelfde 
respondenten gevraagd opnieuw 
de vragenlijst in te vullen omdat 
er iets mis zou zijn gegaan met de 
vorige. Deze vragenlijst was 
identiek aan die van de eerste 
meting. Gevraagd werd naar 
kleine criminaliteit en delicten die 
typisch zijn voor jongeren. De hier 
uitgevoerde toets van de 
test-hertestbetrouwbaarbeid van 
de self-report methode leidt tot 
ernstige twijfels omtrent het 
gangbare oordeel over het meetin-
strument. Voor de afzonderlijke 
delicten is de betrouwbaarheid 
wisselend en met name laag voor 
delicten die relatief vaak worden 
gerapporteerd. Ook voor de 
Likert-schalen die zowel de 
frequentie als het al dan niet 
voorkomen van delinquent gedrag 
meten is de test-hertestbetrouw-
baarbeid zeer laag. Slechts 5,3% 
van de respondenten heeft bij een 
identieke meting twee weken later 
dezelfde schaalscore, terwij1 het 
niet zo is dat de tweede meting 
een hogere schaalscore oplevert in 
vergelijking met de eerste meting. 
Geconcludeerd wordt, dat grote 
voorzichtigheid moet worden 
betracht in de interpretatie van 
self-report gegevens. 
Met literatuuropgave. 

13 
Chamlin, M.B. 
A longitudinal analysis of the 
arrest-crime relationship: a further 
examination of the tipping effect 
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 187-199 
Volgens een aantal longitudinale 
onderzoekingen is het afschrik-
kingseffect van de kans op arres-
tatie op het optreden van crimina-
liteit gering. Om na te gaan of 

deze studies te weinig rekening 
houden met factoren, die het 
afschrikkingseffect van arrestatie-
risico beperken deed de auteur 
onderzoek naar de invloed van het 
'tipping effect' (verband hoogte 
van de ophelderingscijfers en het 
afschrikkingseffect van arrestaties) 
in zeven steden in Pennsylvania 
(VS) met tussen de 6.000 en 2 
miljoen inwoners (1967-1980). 
Hiertoe werden de maandelijkse 
misdaad- en arrestatiecijfers voor 
beroving, inbraak en (auto)diefstal 
geanalyseerd. Uit het onderzoek 
blijkt, dat de oplossingspercen-
tages over het algemeen laag 
waren (minder dan 40%), behalve 
in een kleine stad (minder dan 
10.000 inwoners) en dat marginale 
stijgingen in pakkans minimaal 
effect hebben op het optreden van 
criminaliteit. De auteur veronder-
stelt dat pas bij een oplossingsper-
centage van 40% of meer in 
kleinere steden waarschijnlijk van 
een afschrikkingseffect sprake kan 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

14 
Fiselier, J., J. Smits 
Patronen van recidive 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., nr. 3, 1991, pp. 279-294 

Het Criminologisch Instituut van 
de KUN onderzocht in 1987 aan 
de hand van een bestand van 
personen van wie de criminele 
carriere in kaart was gebracht of, 
in navolging van de resultaten van 
een onderzoek in de VS door 
Wolfgang c.s., ook de loopbanen 
van Nederlandse criminelen in 
termen van een eenvoudig 
Markov-model kunnen worden 
beschreven. Geconcludeerd moest 
worden dat dit niet het geval is. 
Nadat het materiaal enige tijd was 
blijven liggen, werd de vraag-
stelling herzien. Centraal stond nu 
de vraag of in criminele carrieres 
bepaalde patronen zijn te 
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ontdekken. De auteurs gaan in dit 
artikel eerst nader in op de vraag-
stelling, die in de praktijk 
neerkomt op drie vragen: treedt er 
specialisatie op in de aard van de 
vervolgdelicten? In welke mate 
worden, gegeven het type van het 
voorafgaande delict, andere typen 
delicten juist wet resp. niet als 
vervolgdelict gekozen? In welke 
mate spelen de aard en de 
omvang van de criminele 
loopbaan een rot bij het afbreken 
daarvan? Vervolgens zetten de 
schrijvers uiteen van wat voor 
materiaal zij in deze secundaire 
analyse gebruik maken en geven 
zij een toelichting op de door hen 
gebruikte analyse-methode. Het 
antwoord op de eerste en tweede 
vraag kan eenvoudig worden 
samengevat. Voorzover delin-
quenten een volgend delict plegen, 
kan een zekere specialisatie 
worden vastgesteld, waarbij het 
volgende delict vaker dan men 
zou verwachten gelijk is aan het 
voorafgaande delict. Wat de derde 
vraag betreft wordt de hypothese 
dat er een negatief verband 
bestaat tussen het afbreken van de 
criminele loopbaan en de lengte 
daarvan door de feiten onder-
steund. Deze relatie blijkt 
overigens niet lineair te zijn. 
Hoewel dit onderzoek laat zien 
dat specialisatie optreedt, biedt 
het geen aanknopingspunten ter 
verklaring daarvan. Vervolgon-
derzoek zal daarop moeten zijn 
gericht. 

Gilsinan, J.F. 
Public policy and criminology: an 
historical and philosophical 
reassessment 
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 201-216 

De auteur bespreekt hoe de relatie 
tussen wetenschap en beleid zich 
heeft ontwikkeld en moet gaan 
ontwikkelen. Hi] is allereerst van 

mening dat een eenzijdige 
gerichtheid op beleid of weten-
schap (pragmatisme resp. studeer-
kamergeleerdheid) onwenselijk is. 
Resultaten van criminologisch 
onderzoek hebben een 
aantoonbare bijdrage geleverd aan 
het justitiele beleid. Maar beleid is 
niet simpelweg jets waarover 
wetenschappers adviseren. Beleid 
moet eerder gezien worden als een 
belangrijke schakel in het proces 
van kennisverwerving. Len 
onvruchtbare wijze van 
voorstellen is die waarbij wordt 
uitgegaan van een fundamenteel 
verschil tussen beleid (de wereld 
van de feiten) en wetenschap (de 
wereld van de waarden). Een 
analyse van de kritiek op het 
positivisme, met name op het 
falsificatiecriterium van Karl 
Popper, leidt de auteur tot de 
conclusie dat de kloof tussen 
beleid en wetenschap het resultaat 
is van onjuiste epistemologische 
vooronderstellingen over de aard 
van kennis. De auteur ziet de 
criminologie en het justitieel 
beleid als verbonden in een 
hermeneutische cirkel. D.w.z. dat 
begrippen, hypothesen en 
probleemstellingen eerst ander-
worpen moeten worden aan een 
lingtfistische analyse. Zonder deze 
uitlegging kunnen 'feiten' niet 
ontmaskerd worden als slechts 
taalkundige constructies. Passend 
in de hermeneutische analyse 
vindt de auteur het werk van 
Daniel Glaser. 
Met literatuuropgave. 
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16 
Harmon, G.A., R. Glynn Owens 
e.a. 
Factors affecting rapists' and 
nonrapists' perceptions of the 
likelihood of sexual activity 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 217-224 

Het onderwerp `verkrachting' 
staat de laatste tijd volop in de 
(onderzoeks)belangstelling. 
Eerdere onderzoeksresultaten 
blijken niet generaliseerbaar door 
verschillende methodologische 
problemen. De auteurs proberen 
in hun onderzoek deze problemen 
te ontwijken en selecteren de 
volgende variabelen: het soort 
jurk dat het vrouwelijke slacht-
offer draagt; het type proef-
persoon (verkrachters N = 20, 
andere gevangenen N=21, 
controlegroep N =30); de 
methode waarop de informatie 
wordt gepresenteerd (verbaal of 
a.h.v. plaatjes). De proefpersonen 
moesten bepalen of een heterosek-
sueel paar uiteindelijk gemeefi-
schap zou hebben of niet. In het 
algemeen werd de kans hierop 
groter geacht bij de verbale 
presentatie van de casus. Werd de 
informatie zo gegeven dan werd 
de kans door verkrachters het 
hoogst ingeschat, gevolgd door 
respectievelijk andere gevangenen 
en de controlegroep. Als de infor-
matie d.m.v. plaatjes werd 
verstrekt was de volgorde: andere 
gevangenen, controlegroep en 
verkrachters. Op de vraag welke 
nadere informatie men zou 
wensen om tot een oordeel te 
komen, werd door de verkrachters 
en de controlegroep significant 
vaker gevraagd of het hier een 
vroegere kennis betrof. De 
gevonden verschillen tussen 
verkrachters en niet-verkrachters 
zijn niet eenvoudig te verklaren. 
Vele variabelen spelen een rol en 
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dienen bij vervolgonderzoek 
betrokken te worden. 

17 
MacCarthy, B., J. Hagan 
Homelessness: a criminogenic 
situation? 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
393-410 

Veel criminologische theorieen 
gaan uit van psychologische en 
sociale factoren, die tot crimina-
liteit leiden en niet van een recht-
streeks verband met situationele 
factoren. Om de invloed van 
laatstgenoemde factoren te onder-
zoeken werd dakloosheid als 
voorbeeld genomen en nagegaan 
of deze situatie criminaliteit in de 
hand werkt. Gedurende een jaar 
(1987/88) werd onderzoek gedaan 
in Toronto (Canada) onder 
daklozen van 16 tot 19 jaar 
(N=390). Gegevens over vermo-
gensdelicten, geweldpleging en 
druggebruik/handel gepleegd 
voor en na het weglopen van huis 
werden verzameld o.g.v. zelfrap-
portage. Uit het onderzoek blijkt 
dat criminaliteit onder dakloze 
jongeren geen direct gevolg is van 
achtergrondfactoren, maar te 
maken heeft met hun situatie. De 
criminaliteit van hen stijgt na het 
weglopen van huis. Er zijn vrijwel 
geen verschillen naar soorten 
criminaliteit, geslacht en leeftijd. 
Wel van invloed is het aantal 
keren weglopen en de duur,  
daarvan. Naarmate men langer 
van huis is neemt de criminaliteit 
sterker toe. Volgens de auteur is 
het van belang om verder 
onderzoek te doen naar crimi-
nogene situaties, evenals naar 
factoren, die mensen in dergelijke 
omstandigheden brengen. 
Met literatuuropgave. 
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18 
Ostendorf, H. 
Organisierte Kriminalititt 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 8/9, 
1991, pp. 509-514 

De georganiseerde criminaliteit 
kan voor justitie als een dubbele 
uitdaging worden beschouwd. 
Enerzijds moeten de mate waarin 
de samenleving door de georgani-
seerde misdaad wordt bedreigd en 
de ernst van deze dreiging 
duidelijk worden onderkend en 
juist worden gerubriceerd. 
Anderzijds mag justitie bij baar 
reactie op dit fenomeen niet het 
juiste pad van de rechtstaat 
verlaten. Het O.M. in Duitsland 
zoekt thans naar wegen die niet 
afwijken van het rechte pad van 
de trouw aan de grondwet maar 
desalniettemin de bij de 
bestrijding van deze vorm van 
criminaliteit noodzakelijke flexibi-
liteit bieden. De diverse 
(on)mogelijkheden worden in dit 
artikel nader besproken. 

19 
Smith, D.C.J. jr. 
Wickersham to Sutherland to 
Katzenbach: evolving an 'official' 
definition for organized crime 
Crime, law and social change, 
I6e jrg., nr. 2, 1991, pp. 135-154 

Het eerste regeringsonderzoek 
naar georganiseerde misdaad werd 
uitgevoerd van 1929-1931 onder 
auspicien van de Nationale 
Commissie m.b.t. Naleving en 
Uitvoering van de Wet: de 
Commissie Wickersham. Bij dit 
onderzoek werd eerst gekeken 
naar gebeurtenissen, vallend 
onder het kopje `georganiseerde 
misdaad'. Bij het tweede 
onderzoek, uitgevoerd van 
1965-1967 door de Presidentiele 
Commissie m.b.t. Uitvoering en 
Naleving van de Wet, werd eller-
eerst gekeken naar de mensen die 
betrokken waren bij georgani-
seerde misdaad. De auteur richt 

zich specifiek op deze verschil-
lende uitgangspunten en geeft een 
uitvoerig verslag van beide onder-
zoeken. Hij komt tot de conclusie 
dat de uitgangspunten van 
cruciaal belang zijn geweest voor 
de verschillen in uitkomsten van 
beide onderzoeken. Hij is van 
mening dat men in het eerste 
onderzoek meer wetenschappelijk, 
waardevrij en causaal-analytisch 
te werk is gegaan. Het tweede 
onderzoek heeft volgens hem 
geleid tot conclusies die meer op 
ideologie dan op logica zijn 
gebaseerd. Ook gaat hij in op de 
invloed van Sutherland's theorie 
m.b.t. de witteboorden-crimina-
liteit (1939) op het tweede 
onderzoek. Hij besluit het artikel 
met het aantonen van de invloed 
van beide studies op de twee 
paradigma's die het huidige 
onderzoek naar georganiseerde 
misdeed bepalen (conventionele 
georganiseerde misdaad en witte-
boorden-criminaliteit). Naar een 
overkoepelend paradigma zal in 
de toekomst moeten worden 
gezocht. 
Met literatuuropgave. 

20 
Mak, A.S. 
Psychosocial control characte-
ristics of delinquents and 
non-delinquents 
Criminal justice and behavior, 
18e jrg., nr. 3, 1991, pp. 287-303 

Afolgens de sociale controle 
theorie van Hirschi staat iedereen 
bloot aan de verleiding zich in te 
laten met delinquente activiteiten, 
maar of dit gebeurt is afhankelijk 
van bindingen met anderen of met 
instituties, bijvoorbeeld met 
school, werk of gezin. Volgens de 
auteur wint deze theorie aan 
verklaringskracht indien ook 
psychologische variabelen worden 
toegevoegd. In een ander door 
haar verricht onderzoek kwam 
naar voren dat twee van dergelijke 
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variabelen, impulsiviteit en 
invoelend vermogen, mogelijk-
heden zouden kunnen bieden. Dat 
was een self-report onderzoek. Nu 
wil de auteur dat onderzoek repli-
ceren maar dan met officiele 
gegevens. In deze studie onder-
zoekt zij of een groep van delin-
quente jongens en meisjes zich in 
negatief opzicht wat betreft 
psycho-sociale variabelen onder-
scheidt van een groep niet-delin-
quente jongeren. Hiertoe werden 
103 delinquenten paarsgewijs 
gematcht met 103 niet-delin-
quenten. De auteur maakte 
gebruik van diverse schaaltech-
nieken, tweezijdige t-testen, de 
Mann-Whitney U-testen (vanwege 
de aanwezigheid van niet-normale 
verdelingen) en de discriminant 
analyse. Het bleek dat delinquente 
jongeren impulsiever waren en 
minder bindingen hadden met 
ouders en school. Ook vertoonde 
de delinquente onderzoeksgroep 
minder geloof in de morele 
geldigheid van de wet. Deze groep 
had ook minder verwachtingen 
wat betreft opleiding en beroep. 
Delinquente meisjes waren minder 
empatisch dan niet-delinquente 
meisjes. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

21 
Alpert, G.P., B.M. Crouch 
Cross-gender supervision, 
personal privacy, and institu-
tional security 
Criminal justice and behavior, 
18e jrg., nr. 3, 1991, pp. 304-317 

Gedetineerde vrouwen en mannen 
ervaren hun vrijheidsbeneming 
heel verschillend en passen zich 
ook sterk verschillend aan. 
Verwacht mag worden dat dit 
onderscheid ook gevolgen heeft 
voor de wijze waarop beide 
categorieen gedetineerden toezicht 

door bewarend personeel van het 
tegengestelde geslacht ervaren. 
Mede om dit vast te stellen is een 
onderzoek verricht onder 336 
bewaarders en onder 125 
vrouwelijke en 175 mannelijke 
gedetineerden in een Amerikaans 
huis van bewaring. De voor het 
onderzoek benodigde gegevens 
werden met behulp van vragen-
lijsten verkregen. Aan alle respon-
denten is gevraagd of in het 
algemeen toezicht door 
bewaarders van het tegengestelde 
geslacht positief of negatief werd 
beoordeeld. Toezicht op 
mannelijke gedetineerden door 
vrouwelijk personeel werd zeer 
positief beoordeeld. Het oordeel 
over de omgekeerde situatie: 
vrouwelijke gedetineerden met 
deels mannelijk toezicht, was 
duidelijk negatiever. In het 
onderzoek werd ook geInformeerd 
hoe toezicht door het tegenge-
stelde geslacht in intieme situaties 
zou worden ervaren. Alle catego-
rieen ondervraagden, zowel 
gedetineerden als personeel, 
beoordeelden dit negatief. De 
verwachting was bovendien dat 
toezicht door het tegengestelde 
geslacht in dergelijke intieme 
situaties aanleiding zou geven tot 
meer klachten, tot grotere 
bestuurlijke- en veiligheidspro-
blemen en tot meer geweld. 
Met literatuuropgave. 

22 
Beyens, K. 
Detentie in internationaal 
perspectief 
Panopticon, 12e jrg., nr. 51, 
1991, pp. 433-457 

In de afgelopen tien jaar is de 
omvang van de Belgische gedeti-
neerdenbevolking gestegen van 
zo'n 6.000 tot 6.700 gedetineerden. 
De stijging wordt voor een 
belangrijk deel verklaard door de 
toename van enkele specifieke 
categorieen van gedetineerden, 
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t.w. de langgestraften, de 
niet-veroordeelden en de vreemde-
lingen. Deze kwantitatieve ontwik-
kelingen roepen de vraag op in 
hoeverre Belgie overeenkomt met 
of afwijkt van andere Europese 
landen. Gebruikmakend van 
statistische gegevens die onder 
auspicien van de itaad van 
Europa zijn verzameld worden 
door de auteur internationale 
vergelijkingen getrokken. Belgie 
neemt wat betreft het gemiddeld 
aantal aanwezige gedetineerden in 
Europees verband een middenpo-
sitie in. Opvallend is het relatief 
grote aantal onveroordeelden 
binnen het Belgische gevangenis-
wezen. Ook wat betreft het aantal 
vreemdelingen scoort Belgie 
opvallend hoog. Over het 
algemeen is de gemiddelde dagbe-
volking in Europa in de loop van 
de jaren tachtig sterk gestegen. 
Belgie wijkt in dit opzicht niet af. 
De stijging van het aantal gedeti-
neerden is eerder een gevolg van 
de stijging van de gemiddelde 
strafduur en niet van een toename 
van het aantal jaarlijks opgelegde 
vrijheidsstraffen. Integendeel, dit 
aantal vertoont een dalende 
tendens. Tot slot van het artikel 
worden enkele methodologische 
problemen besproken die zich bij 
het internationaal vergelijken van 
gevangenisstatistieken voordoen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Bishop, N. 

Net klachtrecht van gedeti-
neerden in Zweden 
Sancties, nr. 5, 1991, pp. 
296-301 

In de Zweedse samenleving wordt 
veel nadruk gelegd op het recht 
van iedere burger op informatie 
over elke beslissing die genomen 
wordt of waarschijnlijk genomen 
gaat worden en betrekking heeft 
op zaken die hem of haar 
aangaan. Er is een aanzienlijk 
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aantal voorzieningen getroffen om 
in beroep te komen tegen dit soon 
beslissingen. In dit artikel worden 
de mogelijkheden nagegaan, die 
gedetineerden in Zweden ter 
beschikking staan om klachten 
tegen allerlei administratieve 
beslissingen in te dienen. Straf-
rechtelijke beroepsmogelijkheden 
worden bier niet behandeld. Flet 
klachtrecht van gedetineerden 
moet worden gezien tegen de 
achtergrond van een aantal meer 
algemene rechten die genoemd 
worden in de Forvaltnintslag 
(bestuurswetgeving). Deze wet 
begint met de verplichting voor 
het bestuur om zich 'clienstbaar' 
op te stellen. Open communicatie 
wordt bier benadrukt. De auteur 
gaat achtereenvolgens nader in op 
de 'Leg on kriminalvard i anstalt' 
(het belangrijkste instrument 
waarmee vorm wordt gegeven aan 
het gevangeniswezen), de justitiele 
ombudsman, de mogelijkheid om 
klachten te richten aan de Krimi-
nalvardsstyrelsen en aan de 
administratieve rechters. Tenslotte 
wordt nog een aantal andere 
mogelijkheden genoemd om een 
klacht in te dienen, zoals contact 
opnemen met een parlementslid of 
diverse onafhankelijke instanties. 
Geconcludeerd kan worden dat 
gedetineerden in het algemeen 
niet zijn uitgesloten van de 
bescherming die de vele voorzie-
ningen om in beroep te komen 
tegen administratieve beslissingen 
bieden. 

24 
Casale, S. 
De rech ten van gedetineerden: 
huidige problemen in het Engelse 
gevangeniswezen 
Sancties, nr. 5, 1991, pp. 
302-308 

'Rechten van gedetineerden' is een 
niet vaak voorkomend begrip in 
het huidige vocabulaire van het 
Engelse gevangeniswezen. Bet 



Verenigd Koninkrijk heeft 
verschillende internationale 
verdragen of convenanten 
bekrachtigd aangaande de rechten 
van gedetineerden, maar het 
Engelse gevangeniswezen wijkt 
daar ondanks deze erkenning 
nogal vanaf. De duidelijke 
erkenning van het niet nakomen 
van de verdragen blijft grotendeels 
zonder gevolgen, deels omdat de 
weg die moet worden afgelegd om 
een klacht in te dienen lang en 
moeizaam is. Het Engelse klacht-
systeem heeft onlangs een aantal 
belangrijke veranderingen 
ondergaan. Deze veranderingen 
worden door de auteur besproken. 
Er blijken significante verbete-
ringen te zijn aangebracht, maar 
enkele wezenlijke kenmerken van 
de traditionele benadering, zoals 
het gebrek aan een zekere mate 
van publieke controle, zijn echter 
blijven bestaan. 
Met literatuuropgave. 

25 
Deutekom, F. van 
De rechtspositie van gedeti-
neerden in de Bondsrepubliek 
Duitsland 
Sancties, nr. 5, 1991, pp. 
287-295 

In 1977 is in de toenmalige 
Bondsrepubliek Duitsland het 
`Strafvollzugsgesetz' ingevoerd. 
Hiermee werd op formeel-
wettelijk niveau vorm gegeven aan 
de materiele en formele rechtspo-
sitie van de gedetineerden. Er zijn 
twee wegen waarlangs een gedeti-
neerde zijn recht kan verkrijgen. 
Het beklag bij het bestuur van de 
penitentiaire inrichting wordt het 
vaakst ingesteld. De mogelijkheid 
van beklag langs deze bestuursin-
terne weg moet positief worden 
gewaardeerd. Het bestuur is per 
slot van rekening niet alleen de 
eerst aangewezen instantie die 
conflicten op moet lossen, maar 
het heeft daartoe ook de mogelijk- 
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heden. Daarnaast biedt het `Straf-
vollzugsgesetz' de gedetineerde de 
mogelijkheid om een beroep te 
doen op de zgn. 'Strafvollstrek-
kungskammer'. In de praktijk 
wordt dit beroep slechts zeer 
weinig gedaan. Dat komt onder 
meer doordat de `Strafvollstrek-
kungskammer' ook beslist over de 
voorwaardelijke of tijdelijke invrij-
heidstelling van gedetineerden. 
Gedetineerden zijn bang om door 
een beklag in te stellen in een 
negatief daglicht te komen bij dit 
rechterlijk college. Daar komt bij 
dat de rechtsbijstand van de 
gedetineerde slecht is geregeld. 
Ten slotte is een belemmerende 
factor dat een gedetineerde bij een 
verloren beklag veroordeeld kan 
worden tot vergoeding van de 
kosten van de ingestelde 
procedure. 

26 
Light, S.C. 
Assaults on prison officers: inter-
actional themes 
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 243-261 

Welke interactionele factoren van 
invloed zijn op gewelddadig 
gedrag van gedetineerden ten 
opzichte van gevangenispersoneel, 
is onderwerp van onderzoek 
geweest. De auteur heeft daarbij 
694 schriftelijke meldingen van 
dergelijk gewelddadig gedrag 
geanalyseerd die in de loop van 
1983 vanuit 31 lokale gevange-
nissen zijn ontvangen door het 
centrale bestuur van het gevange-
niswezen in de staat New York. 
De agressieve incidenten bleken in 
14 onderwerpen te kunnen 
worden gecategoriseerd. In het 
grootste aantal gevallen bleek in 
de rapportage van het incident 
geen oorzaak te worden genoemd. 
Het geven van een opdracht door 
personeel aan een gedetineerde 
bleek een veel frequente 
aanleiding te zijn tot geweld door 
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de gedetineerde. Veel incidenten 
kunnen ook als een protest 
worden geduid tegen een als 
onrechtvaardig ervaren behan-
deling. Het onderzoeken van een 
gedetineerde op het lichaam of 
het doorzoeken van zijn eel blijkt 
vaak aanleiding tot geweld te zijn. 
Andere aanleidingen tot geweld-
dadige uitbarstingen van gedeti-
neerden ten opzichte van 
personeel worden uitvoerig 
beschreven. Uit de onderzoekre-
sultaten kan worden geconclu-
deerd dat gedetineerden en gevan-
genispersoneel moeten samen-
werken am een wederzijds 
aanvaard sociaal evenwicht in 
stand te houden. Indien een van 
beide partijen dit delicate norma-
tieve evenwicht schendt, kan een 
gewelddadige uitbarsting het 
gevolg zijn. 
Met literatuuropgave. 

27 
Palermo, G.B., M.B. Smith e.a. 
Jails versus mental hospitals: the 
Milwaukee approach to a social 
dilemma 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 205-216 

In een eerder onderzoek 
benadrukten de auteurs het statis-
tisch belangrijke feit dat psychi-
atrische patienten onterecht 
binnenstromen in gevangenissen. 
Nationaal gezien blijkt er sprake 
te zijn van een negatieve lineaire 
relatie tussen toelating tot psychi-
atrische instellingen en officiele 
tellingen van het aantal gevan-
genen. Met deze studie willen de 
onderzoekers nagaan of gegevens 
uit Milwaukee Country hiermee 
stroken. Alle volwassenen 
waartegen proces-verbaal werd 
opgemaakt, die in verzekerde 
bewaring werden gesteld of die 
psychiatrische hulp ontvingen via 
het Milwaukee Country Mental 

Health Complex (MCMHC), van 
1967-1989, werden bij de analyse 
betrokken. Na toepassing van 
Pearson's methode voor het 
bepalen van het produkt-moment 
correlatie-coefficient blijkt dat de 
gegevens uit Milwaukee niet 
overeenkomen met de nationale 
data. Er wordt een positieve 
relatie gevonden tussen het aantal 
mensen waartegen proces-verbaal 
werd opgemaakt en het aantal 
toelatingen tot het MCMHC. En 
er worden verschillende negatieve 
relaties aangetoond tussen 
opname in gevangenissen en 
toelating tot instellingen t.b.v. de 
geestelijke gezondheid. Bij nadere 
bestudering blijkt dat er in 
Milwaukee een positieve samen-
werking bestaat tussen het systeem 
voor geestelijke gezondheidszorg 
en, in het bijzonder, het gerech-
telijk apparaat. Psychisch 
gestoorde wetsovertreders warden, 
doordat ze getest worden bij het 
opmaken van het proces-verbaal, 
direct opgespoord en doorver-
wezen naar het MCMHC. De 
auteurs bepleiten navolging van 
dit systeem in andere Staten. 
Met literatuuropgave. 

28 
Pieters, F. 
Hoe zit dat nou precies met de 
rechtspositie van gedetineerden in 
Seigle? 
Sancties, nr. 5, 1991, pp. 
273-286 

Het Nederlandse gevangeniswezen 
kent sedert 1977 een beklagre-
geling voor gedetineerden. Belgie 
heeft een dergelijk beklagrecht 
nog niet en invoering ervan 
behoort thans ook niet tot de 
prioriteiten van het centrale 
penitentiaire bestuur. Wel geniet 
de gedetineerde een algemene 
rechtsbescherming. Zo kan hij een 
beroep doen op de civiele of op 
de strafrechter. Oak kan hij 
verhaal trachten te halen bij de 
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administratieve rechter of bij de 
Europese Commissie en het 
Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens. In het begin van de 
jaren tachtig heeft het er naar 
uitgezien dat ook het Belgische 
gevangeniswezen een specifiek 
beklagrecht zou krijgen. De Hoge 
Raad voor Penitentiair Beleid had 
een advies van die strekking uitge-
bracht dat politiek positief werd 
ontvangen. Naderhand zijn de 
activiteiten om tot invoering van 
de voorgestelde regeling te komen 
echter naar de achtergrond 
verdwenen. Persoonlijk meent de 
auteur dat een specifieke beklagre-
geling voor het Belgische gevange-
niswezen opnieuw prioritaire 
politieke aandacht verdient. De 
gedetineerde bevindt zich in een 
afhankelijke positie en heeft recht 
op adequate bescherming van zijn 
belangen. De weerstand tegen de 
introductie van een beklagregeling 
bij het personeel moet door goede 
voorlichting worden gebroken. 
Verschillende procedurele 
aspecten van een beklagregeling 
worden vervolgens door de auteur 
besproken. 

29 
Rosenfeld, R., K. Kempf 
The scope and purposes of correc-
tions: exploring alternative 
responses to crowding 
Crime and delinquency, 37e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 481-505 

De gevangenisbevolking in de VS 
is sinds de jaren zeventig sterk 
gestegen, waardoor men steeds 
meer met capaciteitsproblemen en 
kostenstijgingen te kamiien krijgt. 
Voor een nadere beschouwing 
over deze kwestie gaan de auteurs 
uit van een schema over reikwijdte 
en doel van corrigerende maatre-
gelen (punitief-restrictief/ 
expansief of resocialiserend-
restrictief/expansief) en conclu-
deren, dat het huidige probleem 
van overvolle gevangenissen 

samenhangt met het 
punitief-expansieve denken 
('social war') over straffen. De 
oplossing voor dit probleem zoekt 
men o.a. in het onderbrengen van 
meer mensen bij alternatieve 
correctievormen. Dit houdt 
volgens de auteurs een 
verschuiving van de problemen in. 
De mensen onder correctionele 
supervisie vormen een nog grotere 
qroep dan de gedetineerden. De 
caseload van betrokken hulpver-
leners, die vaak al zeer zwaar is, 
zal nog verder toenemen. De 
auteurs wijzen erop, dat overhe-
veling naar alternatieve correctie-
vormen weinig kostenbesparend 
zal zijn. Zij adviseren om een 
rationele sanctiebudgetplanning 
op te zetten, waarbij rekening 
gehouden wordt met bestaande 
financiele middelen en sancties 
consistent zijn met de reikwijdte 
en het doel van correcties zowel 
t.a.v. het gevangeniswezen als 
alternatieve corrigerende maatre-
gelen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Wright, K.N. 
A study of individual, environ-
mental, and interactive effects in 
explaining adjustment to prison 
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 217-242 

In de theorievorming rond de 
wijze waarop gedetineerden zich 
aan de detentiesituatie aanpassen, 
hebben oorspronkelijk twee 
modellen gedomineerd. Volgens 
het deprivatie-model zijn aanpas-
singsproblemen een gevolg van 
negatieve detentie-effecten. Het 
import-model verklaart aanpas-
singsproblemen volledig uit de 
kenmerken die de gedetineerden 
al voor hun detentie bezaten. 
Recent is er een derde theoretisch 
verklaringsmodel bijgekomen. 
Volgens dit interactionistische 
model moeten aanpassingspro- 
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blemen van gedetineerden worden 
verklaard uit de incongruentie 
tussen hun behoeften en de mate 
waarin deze in de gevangenisom-
geving bevredigd kunnen worden. 
In een onderzoek onder 339 
mannelijke gedetineerden in 10 
penitentiaire inrichtingen in de 
staat New York heeft de auteur 
achtereenvolgens het deprivatie-
model, het import-model, het 
interactie-model en een geinte-
greerd model getoetst. Alt afban-
kelijke variabelen werden gehan-
teerd de scores die de gedeti-
neerden zelf gaven op een schaal 
die verschillende aspecten van 
aanpassing representeerden, 
alsmede het aantal door de 
inrichting geregistreerde regel-
overtredingen. Geen van de 
onderscheiden verklaringsmo-
dellen verklaarde veel variantie in 
de mate van aanpassing. Dit 
neemt niet weg dat alle ander-
scheiden factoren wel bijdragen 
aan tie verklaring van aanpas-
singsproblematiek. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

31 
Lacey, M. 
The management ideal: a CPO's 
view 
Probation journal, 38e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 110-116 

De auteur, hoofd reclassering te 
Dorset, reageert op een eerdere 
bijdrage van McWilliams in 
hetzelfde tijdschrift, waarin deze 
zijn visie op het reclasseringswerk 
gaf. Hij gaat nader in op een 
aantal, naar zijn overtuiging essen-
661e, aspecten voor het 
management van het reclasse-
ringswerk. Hij noemt onder meer 
het nut van een 'Good Practice 
Guide' met basisregels voor het 
werk van de reclassering en de 
stimulans die uitgaat van een 

bepaalde mate van autonomie 
voor teams van medewerkers. 
Voorts wijst hi] op de vaste 
kaders, geschapen door overheid 
en samenleving, waarbinnen de 
reclassering moet opereren. Coed 
management zorgt in zijn ogen 
voor een flexibel omgain door een 
organisatie met steeds wisselende 
taken. Daarbij dient men een 
duidelijk beeld voor ogen te 
hebben van de doelstellingen van 
de werksoort. Die doelstellingen 
dienen te zijn geformuleerd in 
nauw overleg met direct betrok-
kenen en verantwoordelijke 
autoriteiten. 

Jeugdbescherming 
en -delinquentie 

32 
Bruins, J.M. 
Voorlichting aan justitie in jeugd-
strajkaken 
Tijdschrift voor familie en 
jeugdrecht, 13e jrg., nr. 7/8, 
1991, pp. 188-194 

De wetgever heeft de Raad voor 
de Kinderbescherming aange-
wezen als voorlichtende instantie 
in het jeugdbeschermingsrecht. 
Ook in het jeugdstrafrecht is de 
voorlichting aan Justitie aan de 
Raad voor de Kinderbescherming 
opgedragen. In dit artikel wordt 
de ontwikkeling van de 
voorlichting in jeugdstrafzaken 
onder de loupe genomen. Naast 
een beschrijving van de ontwik-
keling vanaf de eeuwwisseling 
wordt nagegaan welke instel-
lingen/instanties hedentendage 
een rol spelen bij de informatie 
aan Justitie, wat er over gebleven 
is van de centrale rol van de Raad 
voor de Kinderbescherming en 
welke problemen zich in de 
praktijk voordoen. De kinder-
rechters doen in toenemende mate 
een beroep op gedragskundigen 
buiten de Raad voor de Kinderbe- 
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scherming. Nagegaan wordt hoe 
dat zo gekomen is. De centrale 
vraag van dit artikel is, of aan de 
doelstelling van het jeugdstraf-
recht tegemoet wordt gekomen 
door de wijze waarop de 
voorlichting over de persoon van 
de jeugdige dader wettelijk is 
geregeld. 
Met literatuuropgave. 

33 
Kandel, E., S.A. Mednick 
Perinatal complications predict 
violent offending 
Criminology, 29e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 519-529 

Complicaties bij zwangerschap en 
geboorte worden veelal als een 
variabele beschouwd, hoewel de 
invloed op de ontwikkeling van 
het kind zou kunnen verschillen. 
In een prospectief Deens 
onderzoek werden 15 daders van 
geweldsdelicten en 24 daders van 
vermogensdelicten op variabelen 
betreffende de zwangerschap en 
de geboorte vergeleken met 177 
niet-delinquenten. De onderzoeks-
subjecten werden geboren in de 
periode 1959-1961. Complicaties 
bij de geboorte vormen een goede 
voorspeller van het plegen van 
geweldsdelicten als volwassenen, 
met name bij subjecten die (ook) 
om andere redenen (bijvoorbeeld 
doordat een ouder psychiatrische 
problemen heeft) tot een risico-
groep kunnen worden gerekend. 
Dit was de enige significante 
relatie die werd gevonden. 
Met literatuuropgave. 

34 
MacCord, J. 
Family relationships, juvenile 
delinquency, and adult crimi-
nality 
Criminology, 29e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 397-417 

Observaties thuis en geregistreerde 
criminaliteit dertig jaar later zijn 
gebruikt om het verband te onder- 

zoeken tussen opvoedingsken-
merken en criminaliteit. De onder-
zoeksgroep betrof 232 mannelijke 
deelnemers aan een delinquentie-
preventie programma. De jongens 
werden geboren tussen 1926 en 
1933. Onder meer de volgende 
opvoedingskenmerken werden 
gemeten: de gezinsstructuur, 
gezinsconflicten, onderlinge 
waardering van de ouders, 
ouderlijke supervisie en discipli-
nering, ouderlijke warmte, zelfver-
trouwen en agressiviteit. Moeders 
competentie, vaders interactie met 
het gezin en de verwachtingen 
binnen het gezin blijken van 
invloed op jeugddelinquentie. 
Gedrag van de moeder beinvloedt 
jeugddelinquentie en, via de 
jeugddelinquentie, indirect 
volwassenen-delinquentie. Gedrag 
van de vader lijkt directer invloed 
te hebben op de kans op crimina-
liteit als volwassene. De auteur 
concludeert dat de oorzaken van 
jeugddelinquentie niet dezelfde 
zijn als die van volwassenendelin-
quentie. 
Met literatuuropgave. 

35 
Stattin, H., D. Magnusson 
Stability and change in criminal 
behaviour up to age 30 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
327-346 

In een longitudinaal Zweeds 
onderzoek zijn voor drie levenspe-
riodes, namelijk kindertijd (tot 15 
jaar), adolescentie (15 tot 20 jaar) 
en vroege volwassenheid (21-30 
jaar), de criminele activiteiten van 
709 mannelijke onderzoekssub-
jecten bepaald. De Spearman 
correlatie-coefficient, die de stabi-
liteit van geregistreerde crimina-
liteit weergeeft, bedraagt tussen 
kindertijd en adolescentie .40, 
tussen kindertijd en jonge volwas-
senheid .34 en tussen adolescentie 
en jonge volwassenheid .38. Er 
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wordt weinig specialisatie in 
criminaliteit geconstateerd. Verder 
blijkt vroege delinquentie niet 
zonder betekenis: de 5.4% vroeg 
met delicten begonnen persistente 
delinquenten plegen 62% van de 
geregistreerde criminaliteit en 
vroege delinquentie is een 
krachtige voorspeller van toekom-
stige criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

36 
Visher, C.A., P.K. Lattimore e.a. 
Predicting the recidivism of 
serious youthful offenders using 
survival models 
Criminology, 29e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 329-366 

In recent onderzoek is een aantal 
theoretisch relevante variabelen 
vastgesteld die gerelateerd zijn 
aan persistente delinquentie en 
recidive. Er is echter weinig 
aandacht besteed aan individuele 
kenmerken die de 'timing' van 
recidive bepalen. Resultaten uit 
onderzoek onder 1949 in 1981 en 
1982 te Californie voorwaardelijk 
in vrijheid gestelde mannen jonger 
dan 25 jaar, worden gebruikt om 
hierover meer te weten te komen. 
Er werd informatie verzameld 
over criminaliteit in het verleden, 
huidige criminaliteit, mishan-
deling, schoolproblemen en 
gezinsachtergronden en 
omgevingsvariabelen. In het 
gehanteerde 'survival model' is de 
afhankelijke variabele niet 
recidive op zich, maar het moment 
waarop recidive plaatsvindt. Op 
basis van de resultaten worden 
risicoprofielen gemaakt en wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan 
de praktische relevantie van 
dergelijke profielen voor behan-
deling en begeleiding en vooral bij 
het alloceren van schaarse 
middelen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

37 
Abrahamse, A.F., P.A. Ebener 
e.a. 
An experimental evaluation of 
the Phoenix Repeat Offender 
Program 
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 141-168 

De afgelopen jaren is een aantal 
politie-afdelingen begonnen 
gebruik te maken van proactieve, 
door henzelf geinitieerde, proce-
dures bij het patrouilleren en 
arresteren van wetsovertreders. 
Onder deze nieuwe benaderingen 
vallen ook de recidivisten-
programma's (Repeat Offender 
Programs: ROP), waarbij een 
nauwe samenwerking tussen 
pane en openbare aanklagers 
bestaat om de wetsovertreders die 
hoogstwaarschijnlijk zeer vaak 
ernstige misdrijven zullen plegen, 
op te sporen, te veroordelen en op 
te sluiten. Ook de politie in 
Phoenix had een ROP-experiment, 
dat een jaar duurde en dat door 
de onderzoekers werd 
geevalueerd. De ROP-kandidaten 
werden m.b.v. de computer wille-
keurig verdeeld over twee 
groepen: een experimentele groep 
(de doelgroep van ROP, N = 255), 
en een controlegroep (N=218). 
Het blijkt dat personen die deel 
uitmaken van de experimentele 
groep iets vaker (niet-significant) 
veroordeeld worden en dat de 
kans op gevangenisstraf en de 
lengte van de straf bij deze groep 
aanzienlijk (significant) toeneemt. 
Dit laatste blijkt te kunnen 
worden toegeschreven aan de 
inspanningen die de zes betrokken 
politie-ambtenaren zich 
getroostten om aanvullende, betas-
tende bewijzen te verzamelen en 
eerdere veroordelingen te 
documenteren. De nauwe samen-
werking tussen de rechercheurs en 
de openbare aanklagers en de 
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bereidheid bij de laatstgenoemden 
hardere overeenkomsten te eisen 
bij schikkingen, hebben ook 
bijgedragen tot het succes van het 
experiment. 
Met literatuuropgave. 

38 
Stol, W.Ph., C.J.E. In 't Veld 
Politie en informatietechnologie 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., nr. 3, 1991, pp. 256-278 

Al enige jaren hebben politiesur-
veillanten de mogelijkheid om ten 
behoeve van hun straatwerk 
computerbestanden te raadplegen. 
Dit was voorheen niet meer dan 
een elektronische versie van een 
kaartenbak, maar er voltrekken 
zich nu in snel tempo verande-
ringen door de invoering van de 
zogenaamde geIntegreerde 
bedrijfsprocessensystemen. 
Onderzoek naar de automatisering 
bij de Nederlandse politie heeft 
tot nog toe voornamelijk 
opgeleverd dat de verwachte 
financiele besparingen niet werden 
gerealiseerd. De vraag wat compu-
tergebruik betekent voor de 
inhoud van politiewerk is nog 
maar een enkele keer aan de orde 
geweest. In deze bijdrage wordt 
allereerst aan de hand van eerder 
onderzoek ingegaan op wat 
surveillanten verwachten van 
computergebruik voor hun 
straatwerk. Vervolgens wordt 
d.m.v een observatiestudie 
ingegaan op hoe surveillanten 
meer in het algemeen gebruik 
maken van informatie. Op basis 
daarvan komen de auteurs in de 
afsluitende paragraaf tot een 
mogelijke verklaring voor de 
bevindingen uit de documenten-
studie. 
Met literatuuropgave. 

39 
Thomas, T., B. Hebenton 
Disclosure of criminal records; a 
comparative review 
Police studies, 14e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 51-61 

De auteurs hebben een vergelij-
kende studie gedaan naar de 
ontwikkelingen m.b.t. strafre-
gisters in Engeland, Wales en de 
VS. Eerst bespreken zij enkele 
historische bijzonderheden. In het 
Verenigd Koninkrijk werd in 1938 
besloten om het systeem van straf-
registers te centraliseren en onder 
te brengen bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Plaatselijke 
politie-afdelingen mochten wel 
gegevens bijhouden van lokale 
criminelen. Het aantal groepen 
waarover aan de politie inlich-
tingen konden worden gevraagd 
breidde zich allengs uit. De 
kwaliteit van de gegevens liet te 
wensen over, want in 1989 conclu-
deerde een onderzoeksrapport dat 
de bestanden verkeerden in een 
'terrifying condition of 
inaccuracy'. Beslissingen om 
gegevens openbaar te maken zijn 
niet wettelijk geregeld, maar zijn 
in handen van hoofdcommissa-
rissen die zich houden aan minis-
teriele richtlijnen. In de VS werd 
pas in 1970 na de Vietnam-
demonstraties een aanzet gegeven 
tot centralisering van gegevens. 
De kwestie van vertrouwelijkheid 
van gegevens werd hier i.t.t. het 
Verenigd Koninkrijk van 
wettelijke kaders voorzien. 
Regelingen m.b.t. openbaar-
making zijn vaag. Functionarissen 
op statelijk en lokaal niveau 
hebben een grote beleidsvrijheid. 
De kwaliteit van de gegevens 
gemeten naar compleetheid, 
nauwkeurigheid en actualiteit is in 
de VS net als in het Verenigd 
Koninkrijk slecht. De auteurs 
spreken tot slot hun opvatting uit 
dat criminologen zich meer 
moeten richten op de bestudering 
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van de effecten van automati-
sering van criminele informatie. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

40 
Kennedy, L.W., D.R. Forde e.a. 
Knowledge of spouse abuse in the 
community: a comparison across 
locations 
Journal of family violence, 6e 
jrg., nr. 3, 1991, pp. 303-317 

De auteurs proberen inzicht te 
krijgen in de vraag hoe vaak 
vrouwenmishandeling binnen het 
huwelijk of ander samenlevings-
verband voorkomt en in welke 
mate dit in de omgeving bekend 
is. Ook is het onderzoek gericht 
op het aantonen van eventuele 
verschillen tussen stedelijke en 
niet-stedelijke gebieden. Het 
onderzoek werd gehouden in 
Alberta als onderdeel van een 
jaarlijks survey, en in Toronto 
(N =604, response 56.4%). Er 
werd gewerkt met vragenlijsten en 
sommige respondenten werden 
telefonisch benaderd. Als meetin-
strument hanteerden de auteurs de 
Conflict Tactics Scale met 18 
items die diverse manieren 
beschrijven over het omgaan met 
conflicten. De studie is een 
self-report victimisatie onderzoek 
onder vrouwen. Aangetoond kon 
worden dat vrouwenmishandeling 
significant vaker voorkomt in 
stedelijke gebieden, maar dat de 
bekendheid in de sociale 
omgeving daar juist kleiner is dan 
in niet-stedelijke gebieden. De 
auteurs vermoeden dat het relatief 
lage aantal slachtoffers in 
niet-stedelijke regio's en kleine 
gemeenschappen te maken heeft 
met het fen dat daar mishandeling 
sneller bekend raakt. 
Met literatuuropgave. 
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41 
Marshall, T.F. 
Victim-offender mediation 
Research bulletin, nr. 30, 1991, 
pp. 9-15 

Bemiddeling tussen slachtoffer en 
dader door een derde werd eind 
jaren zeventig in Engeland 
geintroduceerd. De taak van een 
bemiddelaar bestaat uit het 
cat-en van gunstige voorwaarden 
voor een ontmoeting tussen beide 
partijen en een gesprek tussen hen 
te leiden. Doe is de daders te 
confronteren met de gevolgen van 
hun gedrag, hun motieven te leren - 
kennen, hen in de gelegenheid te 
stellen excuus inn te bieden en 
eventueel een schadevergoeding te 
regelen. Bemiddeling wordt 
gedaan door professionele 
krachten of getrainde vrijwilligers. 
Deelname is vrijwillig, waarbij als 
voorwaarde geldt dat de dader 
bekend heeft. Een bespreking kan 
afgesloten worden met een 
getekende overeenkomst. De 
resultaten van bemiddeling, die 
niet afhangen van het soon delict 
of leeftijd, zijn vaak nog wel 
onvoorspelbaar. Slachtoffers 
waarderen vooral de emotionele 
en therapeutische waarde en de 
kans om de dader te vergeven en 
te verbeteren in de hoop recidive 
te voorkomen. De invloed op de 
dader is moeilijk te beoordelen, 
maar lijkt wel positief te zijn. De 
auteur benadrukt dat het belang 
van het slachtoffer voorop moet 
staan bij bemiddeling en strafver-
mindering voor de dader niet het 
eerste doel mag zijn. 



42 
Minson, J.P. 
Social theory and legal 
argument: Catharine MacKinnon 
on sexual harassment 
International journal of the 
sociology of law, 19e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 355-378 

Tot een van de successen in de 
strijd om de positie van vrouwen 
te verbeteren behoort het strafbaar 
stellen van seksuele intimidatie op 
het werk. Een belangrijke bijdrage 
hieraan is geleverd door C. 
MacKinnon met een synthese van 
sociale theorie en een strategie 
van wetshervorming. Volgens haar 
`ongelijkheidsbenadering' is de 
situatie van vrouwen gebaseerd op 
sociale stereotypen, die hen niet 
alleen als individu, maar ook als 
groep benadelen en waarin via 
wetgeving verandering gebracht 
kan worden. McKinnon is niet 
voor een civielrechtelijke aanpak, 
waarbij de nadruk ligt op indivi-
duele, morele aspecten en pater-
nalistische wetsbescherming en er 
geen ruimte is voor het sociale en 
op de werksituatie betrokken 
aspect van seksuele intimidatie. 
Zij prefereert daarentegen antidis-
criminatiewetgeving, die de 
problemen uit de prive naar de 
publieke sfeer haalt en zij wijst 
om dezelfde reden ook niet-legale 
regulatie door het bedrijf zelf af. 
Volgens de auteur legt McKinnon 
te veel nadruk op wettelijke oplos-
singen en heeft te weinig oog voor 
een breder netwerk van regulatie. 
Antidiscriminatiewetgeving zou 
volgens hem als kader kunnen 
dienen voor een gevarieerd scala 
van zowel wettelijke maatregelen 
als meer informele initiatieven 
binnen een bedrijf. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 	 129 



Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum Schedel-
doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 
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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. Vaor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, ander 
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. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
red actie. 
JV3, april: Technologie en recht 
JV4, mei: Ontwikkelingen bij het 
Openbaar Ministerie 
JV5, juni: Internationalisering van 
het tee/it 
JV6, juli/augustus: Advocatuur; 40 
jaar Orde 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 

Congressen 

Verkeersslachtoffer... 
doodnormaal?! 
Thema van het symposium is de 

vaak ingewikkelde problematiek 
waarmee slachtoffers van een 
verkeersongeval geconfronteerd 

worden. Er zal worden gediscus-
sieerd over knelpunten en 
mogelijke verbeteringen in de 
opvang van en de hulpverlening 
aan verkeersslachtoffers. Vertegen-
woordigers van beroepsgroepen 
die direct te maken hebben met 
verkeersslachtoffers zullen in korte 
inleidingen stellingen poneren. 
Daarover wordt vervolgens met de 
zaal gediscussieerd. Elet 
symposium is bedoeld voor 
functiegroepen die in hun 
dagelijks werk te maken hebben 
met verkeersslachtoffers: politic, 
justitie, advocatuur, medici, 
schaderegelaars, hulpverleners, 
enz. 
Datum: donderdag 26 maart 1992 
Plaats: Nieuwe Buitensocieteit, 
Zwolle 
Inlichtingen: mw. Sini Wit, 
Stichting Slachtofferhulp regio 
Ilssel-Vecht te Zwolle, tel.: 
038-222080. 

Anti-corruptie Conferentie 
De Stichting Maatschappij en 

Politic organiseert het vijfde inter-
nationale anti-corruptiecongres 
ander 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 
Plows: Amsterdam 
Inlichtingen: Het programma van 
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het congres is op te vragen bij de 
Stichting Maatschappij en Politie, 
Postbus 239, 3300 AE Dordrecht, 
tel.: 078-144362. 

De derde Bonger-lezing 
Voor de derde Bonger-lezing is 

uitgenodigd J. Goudsblom. Zijn 
lezing draagt als titel: Het civilisa-
tieproces in Europa. J. 
Goudsblom is hoogleraar socio-
logie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zijn meest recente 
publikatie is Vuur en beschaving 
(1992). In zijn lezing zal hij de 
civilisatietheorie van Norbert 
Elias bespreken en ingaan op de 
vraag in hoeverre deze specifiek 
op Europa betrekking heeft. 
Datum: donderdag 14 mei 1992, 
20.30u precies 
Plaats: de aula van de Universiteit 
van Amsterdam, Oude Lutherse 
Kerk, Singe! 411, hoek Spui, 
Amsterdam 
Inlichtingen: mw. M. 
Hupe-Guimaraes, Criminologisch 
instituut 'Bonger', Kloveniers-
burgwal 72, 1012 CZ Amsterdam, 
tel.: 020-5253928. 

Naar een integraal veiligheids-
beleid ; Politie 2000 
Het rapport Weiligheid en 

politie — een beheersbare zaak' 
(december 1991), bevat een 
verslag van een onderzoek naar de 
verwachte ontwikkelingen in de 
(on)veiligheidssituatie in 
Nederland in het begin van de 
volgende eeuw. In het rapport 
staat een aantal belangrijke aanbe-
velingen, gericht op een ingrij-
pende verbetering van de 
samenhang van het 
(overheids)-beleid. Op het congres 
zullen aan de orde worden 
gesteld: eenduidig overheids-
beleid; integrale beleidsvorming 
op zowel landelijk, regionaal als 
lokaal niveau; scherpe prioriteits-
stelling; 'afrekenen' op veiligheid; 

pro-actieve vormen van samen-
werking. 
Datum: 3 april 1992 
Plaats: World Trade Centre 
(WTC), Amsterdam 
Inlichtingen: Vermande studie-
dagen, tel.: 03200-22944. 

Arbeidsomstandigheden 
Congres 1992 
Onder het thema `Arbeidsom-

standigheden een kwestie van 
deskundige aanpak' organiseert 
het Nederlands Instituut voor 
Arbeidsomstandigheden een 
congres dat tevens het openings-
congres is van het Europees jaar 
voor veiligheid en gezondheid op 
het werk. Op de laatste 
congresdag komt aan de orde 
agressie en geweld van het publiek 
ten opzichte van werknemers. 
Deze voelen zich daardoor 
onveilig, kunnen kichamelijk letsel 
oplopen, maar ook psychische 
klachten ontwikkelen. Dit kan 
leiden tot ziekteverzuim en 
WAO-toetreding. 
Datum: 7-11 april 1992 
Plaats: RAI, Amsterdam 
Inlichtingen: EvC Organisatie-
bureau, Alex Everstijn, tel.: 
023-273350. 

Discriminatiebestrijding, een 
probleem apart; het belang van 
een geintegreerd handhavings-
beleid 
Op 1 februari 1992 zijn de 

aangescherpte anti-discriminatie-
artikelen in het Wetboek van 
Strafrecht van kracht geworden. 
Deze wijzigingen hebben tal van 
praktische consequenties. Naar 
aanleiding hiervan organiseren de 
Ministeries van Justitie en Binnen-
landse Zaken en het Landelijk 
Bureau Racismebestrijding deze 
conferentie. Op deze conferentie 
zullen, in plenaire zittingen en 
werkgroepen, de volgende onder-
werpen aan de orde komen: welke 
materiele wijzigingen brengt de 
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nieuwe wetgeving met zich mee; 
wat zijn daarvan de praktische 
consequenties; knelpunten in de 
strafrechtelijke handhaving; het 
belang van een meersporig geinte-
greerd anti-discriminatiebeleid; 
bestuursrechtelijke naast strafrech-
telijke handhaving; de rol van het 
driehoeksoverleg. De Minister van 
Justitie, mr. H. K. Fernandes 
Mendes, directeur Coordinatie 
Minderhedenbeleid van het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, zal het slotwoord 
uitspreken. Dagvoorzitter is prof. 
dr. A. Heijder, PG te Den Haag. 
Datum: donderdag 9 april 1992 
Plaats: Nederlands Congres-
gebouw te Den Haag 
Inlichtingen: Vermande studie-
dagen, tel.: 03200-22944. 

Klachtenbehandeling binnen de 
politieregio; naar een model-
klachtenprocedure 
Onder deze titel organiseert het 

Centrum voor Politieweten-
schappen Vrije Universiteit 
Amsterdam een landelijk 
symposium over de vraag naar een 
optimale regeling voor de 
afhandling van klachten over 
politie-optreden. Under anderen 
zullen spreken: prof. dr. mr . C. 
Fasseur (Stand van zaken in de 
nieuwe politiewet met betrekking 
tot de behandeling van klachten); 
mr. J. Wiarda (Klachtbehandeling 
zonder burgemeester); drs. E. van 
Thijn (Klachtbehandeling met 
burgemeester); prof. dr. Cyrille 
Fijnaut (Klachtbehandeling in het 
buitenland); prof mr. T.M. 
Schalken (Naar een model klach-
tenprocedure). 
Datum: 14 mei 1992 
Plaats: Aula van de Vrije Univer-
siteit Amsterdam 
Inlichtingen: Yvonne de Boer-de 
Cock, tel.: 020-5486943. 

Basispolitiezorg: Onze zorg! 
Under deze titel wordt door de 

Landelijke Werkgroep Wijk- en 
Rayonagenten (LWWR) in samen-
werking met Vermande Studie-
dagen een congres georganiseerd. 
Datum: woensdag 27 mei 1992 
Plaats: Congrescentrum De 
Reehorst te Ede 
Inlichtingen: Vermande Studie-
dagen, tel.: 03200-22944. 

Criminaliteit als politiek 
probleem 
Sinds het begin-van de jaren 

tachtig is de criminaliteit sterk 
gestegen. Veel mensen worden er 
in hun dagelijks !even 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 
meningne bij elkaar te brengen. 
Vertegenwoordigers van allerlei 
politieke kleuren en wetenschap-
pelijke standpunten krijgen de 
gelegenheid om bun visie naar 
voren te brengen. Daarbij zal de 
rol van de media eveneens 
aandacht krijgen. 
Datum: 18 en 19 juni 1992 
Flaws: Groningen 
Inlichtingen: Vakgroep Crimino-
logic, RU Groningen, Pb. 716, 
9700 AS Groningen, tel.: 
050-635630. 

Congres trauma and tragedy: 
the origins, management and 
prevention of traumatic stress 
in today's world 
Het betreft het eerste wereld-

congres van de International 
Society for Traumatic Stress 
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Studies, een internationale organi-
satie die zich richt op de studie en 
advies op het gebied van posttrau-
matische stress stoornissen. 
Tijdens het congres zal van 
verschillende kanten worden 
ingegaan op de preventie, het 
beleid en de behandeling bij de 
gevolgen van verschillende 
vormen van geweld, op een groot 
aantal gebieden. Naast keynote-
lectures worden co-plenary 
sessions georganiseerd met inter-
nationale panels over onder 
andere kinderen en geweld, 
trauma en cultuur, geweld binnen 
het gezin, geweld in steden, in 
banken en bedrijven. Daarnaast 
symposia, workshops, clinical case 
presentaties, posters en video's 
waarin alle hoofdthema's worden 
vertegenwoordigd (bijvoorbeeld: 
trauma and professionals at risk, 
trauma and children, biological 
aspects, disasters, intrafamilial 
aspects enz.). 
Datum: 21 tot 26 juni 1992 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen: ICODO, Postbus 
13362, 3507 Utrecht, tel.: 
030-369312. Registratie voor 1 
april 1992. 

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 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-370 65 
54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1990 en 
1991 verschenen rapporten. 
1990, WODC 98 

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 onder Jongens uit etnische 
minderheden II 
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 
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Wert!, 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 
Faillisement 
1991, WODC III 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
M. Kruissink m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek by politie en 
justitie 
1991, WODC 113 
L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecomacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 
De economie van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstij1 en loopbaan 
1991, WODC 115 
T. van Hecke, Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 

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-
Eind, 070-37065 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.1-I. 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 
Criminaliteitspreven tie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg by het Openbaar 
Ministerie by een groat parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC KIO 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC KI1 
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&.1 14 
Boendermaker, L., S.M. Schneider 
lnterimrapport 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 

136 	Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 2, 1992 



Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten by de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten en 
coordinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten by de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1991, WODC, K20 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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