
jaargang 18 april 

Criminaliteit en tijd 

Aangeboden aan 
mw. mr. M. R. Duintjer-Kleijn 



Colofon 
Justitiele Verkenningen is een 
gezamenlijke uitgave van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BV. Het tijdschrift 
verschijnt negen keer per jaar. 

Redactieraad 
drs. R.B.P. Hesseling 
dr. J. Horn 

dr. J. Junger-Tas 
dr. A. Klijn 

drs. Ed. Leuw 
drs. C.J. Wiebrens 

Red actie 
dr. C.J.C. Rutenfrans 
drs. J.C.J. Boutellier 
mr. P.B.A. ter Veer 

Redactieadres 
Ministerie van Justitie, WODC 
Redactie Justitiele Verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
tel: 070-3707! 47 

WODC-documentatie 
Voor inlichtingen: 070-370 65 53/ 
66 56 (E.M.T. Beenakkers, C.J. 
van Netburg en E.C. van den 
Heuvel). 

Abonnementen 
Justitiele Verkenningen wordt 
gratis verspreid onder personen en 
instellingen die beleidsmatig 
werkzaam zijn ten behoeve van 
het Minsterie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking 
denken te komen voor een gratis 
abonnement kunnen zich 
uitsluitend schriftelijk wenden tot 
bovenstaand redactie-adres. 
Andere belangstellenden kunnen 
zich tegen betaling abonneren. Zij 
dienen zich te wenden tot: 
Uitgeverij Gouda Quint BV 
Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 085-45 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie 
wordt verzorgd door: 
Libresso BV 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 05700-331 55 
Adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven door het adres-
strookje toe te zenden aan 
Libresso. 

Beeindiging abonnement 
Betaalde abonnementen kunnen 
tot uiterlijk 31 december van het 
lopende abonnementsjaar worden 
opgezegd. Bij niet tijdige 
opzegging wordt het abonnement 
automatisch voor een jaar 
verlengd. Gratis abonnementen 
kunnen desgevraagd te allen tijde 
beeindigd warden. 

Abonnementsprijs 
Abonnementsprijs bedraagt f 75,— 
per jaar; studenten-abonnementen 
f 60,— per jaar (gedurende 
maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgiro-
kaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen warden 
nabesteld bij Libresso of Uitgeverij 
Gouda Quint (bij meer dan dertig 
exemplaren). De prijs van losse 
nummers bedraagt f 12,50 (exclusief 
verzendkosten). 

Ontwerp en drukwerk 
N.V. SDU 

ISSN: 0167-5850 

Opname van een artikel in dit 
tijdsehrift betekent niet dat de 
inhoud ervan het standpunt van de 
Minister van Justine weergeefi. 



Inhoud 

5 	Voorwoord 

8 	prof. drs. J.J.J. Tulkens 
Straftijd: toegemeten en uitgezeten 

31 	dr. D.W. Steenhuis 
Tijd en recht; over het belang van een snelle 
afhandeling van strafzaken 

47 	prof. dr. J.J.M. van Dijk 
Als de dag van gisteren; over de betrouwbaarheid 
van het slachtofferverhaal 

66 	dr. J. Junger-Tas 
Criminaliteit en leeftijd 

90 	D.L. van Eijk en J.P. Hartkamp 
Van zwarte schapen en vreemde eenden; een 
verhandeling over de positie van het WODC 

109 	Summaries 

112 	Literatuuroverzicht 
112 	Algemeen 
114 	Strafrecht en strafrechtspleging 
115 	Criminologie 
117 	Gevangeniswezen/tbs 
118 	Jeugdbescherming en -delinquentie 
120 	Politie 
124 	Verslaving 
125 	Slachtofferstudies 

127 	Boeken/rapporten 

129 	Mededelingen 



. 	 . • . . 

b.. 

" 	 " • it_ 	 %It 

• 
, 

." . • 	

▪  

.

▪ 

 • . . . . . . . 

.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.' 
• • • • • • • • • • • • - • • - • • - - • - • - • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................................................

▪  

........ 

• ' 
 * ****"*% * • ' • . • 

▪  

'.'.'.'.'.:.: 
••••••••••••••••••••.".'.".'.'.'.'.•••••• . 	 . 

. . . . . 	. 	. 	 . 
•••••'•••••••,:cc.`.'• .*.% • . . • . . 1 . . . . . .". . 	. . 

• • • • • • 	• • • • 	• • • • • • • • • • • • • • 	. . . • 

'• . 	. • . . 

'.'.'.•.'.•.•.' 



Voorwoord 

Het is niet eerder voorgekomen dat een thema-
nummer van Justitiele Verkenningen aan een bepaald 
persoon werd opgedragen. Bij het ambtelijk afscheid 
van mw. mr. M.R. Duintjer-Kleijn is daarvoor meer 
dan voldoende aanleiding. Vanaf 1964 heeft zij zich, 
met enige korte onderbrekingen, ingezet voor wat tot 
1975 het Documentatieblad heette en later Justitiele 
Verkenningen werd. Gedurende een kleine dertig jaar 
was zij in verschillende hoedanigheden bij het 
tijdschrift betrokken. Zij verzorgde het literatuurover-
zicht, maakte bewerkingen van buitenlandse 
artikelen, schreef als redacteur vele inleidende 
artikelen voor themanummers en maakte later jaren 
lang deel uit van de redactie en de redactieraad van 
het tijdschrift. In 1991 werd zij als hoofd van de 
Afdeling Documentatie en Publikaties van het 
WODC benoemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. 

`Tempus fugit'; dat de tijd vervliegt realiseren we 
ons eens te meer indien iemand die er altijd als 
`vanzelfsprekend' was vertrekt. Tijd 'is', en men staat 
er meestal pas bij stil als hij verstreken is. Voor deze 
speciale gelegenheid is 'de tijd' daarom als 
uitgangspunt gekozen voor een themanummer van 
Justitiele Verkenningen. Aan de vier laatste hoofden 
van het WODC (en voordien WVDC; de V staat voor 
Voorlichting) werd gevraagd een verhandeling te 
schrijven over het onderwerp `Criminaliteit en tijd'. 
W. Buikhuisen, die tussentijds `algemeen adviseur 
wetenschappelijk werk' was en aan de wieg stond van 
het huidige WODC (dat in 1973 zijn naam kreeg), 
ontbreekt op eigen verzoek in de rij `bazen van 
Margreet'. Hij houdt zich niet meer publiekelijk bezig 
met de criminologie. Naast de vier artikelen van 
(ex-)hoofden werd een `geschiedschrijving' van het 
WODC opgenomen. 
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In het eerste artikel gaat prof. J.J.J. Tulkens (hoofd 
WVDC van 1964 tot 1974) in op het element tijd in 
ons strafstelsel. Hij onderscheidt een aantal 
tijdsaspecten die van betekenis zijn voor de ervaring 
van de vrijheidsstraf door de gestrafte. Een gevangene 
ervaart de straftijd als 'lege tijd', omdat hij heden niet 
kan verbinden met het verleden en de toekomst. Zijn 
eigen tijd is hem afgenomen en in plaats daarvan 
heeft hij detentietijd gekregen die hij niet kan 
gebruiken, maar moet uitdienen. De auteur vraagt 
zich af of de kenmerken die de gevangenis gemeen 
heeft met een totale institutie te veranderen zijn. Hij 
pleit er onder andere voor in tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsstraf meer oog te hebben voor de toekomst-
perspectieven van de gedetineerde. 

In het daaropvolgende artikel vraagt D. Steenhuis 
(hoofd WODC van 1975-1982; thans hoofd CDWO) 
aandacht voor de tijd die verstrijkt voordat een delict 
door het 0.M., of door de rechter wordt afgedaan. 
Tussen inschrijving van een zaak op het parket en een 
0.M.-afdoening zitten anno 1990 gemiddeld 132 
dagen (In 1978 85). Een rechterlijke afdoening neemt 
gemiddeld 280 dagen (in 1978 169). De auteur bepleit 
voor het meten van de doorlooptijden een ruime 
definitie, namelijk de tijd die verstrijkt tussen (eerste) 
verhoor en betaling van de geldstraf of eerste dag van 
de executie van de vrijheidsstraf. Daarmee kan de 
prestatie van politie en justitie worden beoordeeld. In 
het artikel worden de oorzaken van het `doorlooppro-
bleem' geanalyseerd. Steenhuis is van mening dat de 
mogelijkheden om de factor tijd te benutten oneerlijk 
verdeeld zijn over verdachte en justitie. Er is door de 
wetgever te weinig rekening gehouden met de overige 
belanghebbenden (slachtoffers en conformisten) in 
het strafproces. 

Prof. J.J.M. van Dijk (hoofd WODC van 
1982-1989) gaat in zijn bijdrage in op het geheugen 
van het slachtoffer van criminaliteit. Hoe 
betrouwbaar zijn de antwoorden in het kader van de 
slachtofferenquete voor wat betreft de periode waarin 
de criminele gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De 
auteur gaat hiervoor met name in op het zogenaamde 
'forward time telescoping', dat wil zeggen de neiging 
om gebeurtenissen naar voren te halen in de tijd. Bij 
de vraag naar slachtofferschap in het afgelopen jaar 
bestaat de kans op grote vertekeningen als gevolg van 
dit effect. Aan de hand van (niet eerder gepubliceerd) 
empirisch materiaal acht de auteur deze kans beperkt 
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(ca. 25%), maar voldoende groot om de absolute 
waarde van de gegevens uit de slachtofferenquetes te 
relativeren. De slachtofferenquetes zijn vooral zinvol 
om de trends in de criminaliteit te analyseren. 

Het huidige hoofd van het WODC, J. Junger-Tas, 
behandelt weer een geheel ander facet van het thema 
`criminaliteit en tijd', namelijk het zogenoemde 
leeftijdseffect. In de criminologie speelt al vele jaren 
de discussie of crimineel gedrag een aan leeftijd 
gebonden zaak is. De grote bulk aan criminele 
voorvallen zou voor rekening komen van jongens 
tussen de zestien en twintig jaar; slechts een kleine 
groep specialiseert zich en wordt beroepsmatig 
crimineel. De auteur relativeert deze tweedeling aan 
de hand van empirisch materiaal uit diverse landen. 
Bovendien bespreekt zij de mogelijke oorzaken van 
het leeftijdseffect en komt tot de conclusie dat het 
hebben van werk en een stevige band met een partner 
de `criminele carriere' doen beeindigen. In dat 
verband acht zij het voorspellen van criminele 
loopbanen op empirische gronden onmogelijk en 
voor beleidsmatige doeleinden deswege ongewenst. 

Aan het einde van het themanummer is een artikel 
opgenomen waarin het WODC als Instituue in de 
tijd wordt geplaatst. Dick van Eijk en Hannes 
Hartkamp deden archiefonderzoek en namen inter-
views af met enkele `historisch relevante' WODC-ers. 
Zij analyseren de WODC-geschiedenis vooral voor 
wat betreft de verhouding tussen beleid en weten-
schap en beschouwen de relatie tussen beide als een 
onderhandelingsproces. De reorganisaties die het 
WODC in de loop der jaren onderging beoogden de 
verhouding te optimaliseren. De auteurs menen dat 
de invloed van het WODC op het beleid vaak wordt 
onderschat. Zij zien deze niet zozeer op een instru-
menteel maar veeleer op een conceptueel niveau. De 
definitie van criminaliteit en van de mogelijke reacties 
daarop zijn door toedoen van het WODC drastisch 
verschoven van een juridische naar een sociaal weten-
schappelijk vocabulaire. Deze ontwikkeling deed zich 
overigens in meer beleidsvelden voor. 
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Straftijd: toegemeten en 

uitgezeten 

prof. drs. J.J.J. TuIkons* 

'Eenmaal in Gevangenis zijn dagen 
niet !anger van elkaar te onderscheiden, 
en Tijd schijnt slit te swan; 
vervallen in een voortdurende herhaling 
van steeds dezelfde rituelen. 
De rituelen zijn onontbeerifike instrumenten voor een 
gevangene om Leegte te bezweren, een 24-uurs Leegte 
die le aanstaart, lijkbleek 
Het beset dat er 
Wereld is die zich onophoudelijk ontwikkelt met 
luidruchtige vrolijkheid en schreeuwende dynamiek, 
is een faltering. 
Er rest je niets anders dan de wens 
Wereld te la ten verstenen in haar he/se turbulentie, 

Eeuwigheid is geen abstractie; 
het is werkelijk aanwezig in elke seconde dat je niets, 
maar dan ook helemaal niets, 
te doen hebt en nergens uitzicht op hebt dan op een 
blinde muur 
A.V., Huis van Bewaring 'Het Schouw', Amsterdam 
(A.V., 1986) 

'Wat is tijd? 1k weet het, zolang niemand het mij vraagt. 
Maar als ik het wil uitleggen aan iemand die me die 
vraag steh, weet ik het niet. 
Uit: St. Augustinus, Belijdenissen (citaat in Mc Grath, 
Kelly, 1986, p. 1) 

* De auteur is thans als penologisch raadadviseur 
verbonden aan het Directoraat Generaal Jeugdbescherming 
en Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie. Tevens 
is hij bijzonder hoogleraar in de penologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Hij dankt drs. J. Dhondt voor zijn 
stimulerende en richtinggevende suggesties. 
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Inleiding 

De belangrijkste straf in ons strafstelsel, want de 
ingrijpendste voor een mens, is de vrijheidsstraf, een 
tijdstraf, waarvan niet in de laatste plaats het element 
tijd doorlopend onder het vuur van de kritiek heeft 
gelegen. Ook de voorwaardelijke straffen, die een 
proeftijd inleiden zijn tijdstraffen. De sinds kort 
ingevoerde hoofdstraf, de dienstverlening, is eveneens 
een tijdstraf, een verplichte arbeidstijd. Ten slotte is 
onlangs de straf van vrijheidsbeperking voorgesteld, 
wederom een tijdstraf, die een periode afbakent voor 
de vervulling van diverse opgedragen taken. 

Tijd is derhalve een belangrijk element in ons straf-
denken. Bij de vrijheidsstraf is tijd zelfs het enige 
element dat door de rechter wordt bepaald. De tijd 
wordt daarin gemeten in evenredigheid met het 
begane misdrijf. De duur van de aan iemand 
ontnomen tijd moet in rale verhouding staan tot de 
ernst van het misdrijf. Bij de geldboete is dat ook zo, 
maar daarbij wordt evenredigheid, binnen overigens 
weinig exacte grenzen, tevens bepaald door de draag-
kracht van de dader. Behalve bij min of meer 
standaarddelicten en de erbij behorende standaard-
straffen, worden de maat van de persoonlijke draag-
kracht en de maat van de ernst in redelijkheid met 
elkaar in overeenstemming gebracht. Bij de vrijheids-
straf is slechts de tijd de maat. Van een maat voor 
persoonlijke draagkracht kan men daarbij in het 
algemeen niet spreken. 

Al speelt de tijd in het strafrecht en in het bijzonder 
in de straftoemeting en -uitvoering van de straffen in 
toenemende mate een rol, het is een element, dat in 
de Nederlandse vakliteratuur nauwelijks en in de 
buitenlandse literatuur weinig is bestudeerd. Dit in 
tegenstelling tot hetgeen door en over gevangenen is 
geschreven omtrent hun tijdsbeleving van de straf en 
de nasleep ervan. Het staat ook in tegenstelling tot de 
vele studies die buiten het strafrechtelijk en penolo-
gische terrein zijn gewijd aan het verschijnsel tijd. 

Dit artikel pretendeert niet om zelfs maar een begin 
te maken met het opvullen van die lacune. De 
materie vraagt om een meer gedegen bestudering van 
de literatuur dan mu j mogelijk is. Slechts zou ik de 
aandacht willen vestigen op enkele aspecten van de 
tijd die naar mijn mening van veel betekenis zijn voor 
het toemeten van een vrijheidsstraf en voor de wijze 
waarop ze tenuitvoer wordt gelegd. 
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Enkele tijdsaspecten 

Kloktijd en sociale tijd 

Het eerste citaat boven dit artikel beeldt 
welsprekend uit wat tijd voor een gevangene kan 
betekenen. Voor de dichter zijn de belangrijkste 
elementen van de straftijd geen abstracties, maar 
allegorische personages. Hij geeft ze een eigennaam, 
met een hoofdletter en zonder lidwoord. Gevangenis, 
Tijd, Leegte, WereId, Eeuwigheid zijn werkelijkheden. 
Maar het zijn geen buiten hem staande werkelijk-
heden. Zij staan in een betekenisvolle verhouding tot 
hem. Zij bepalen hem zoals ook hij hen bepaalt. Ze 
zijn geen subjectieve projecties, die aan de werke-
lijkheid slechts een zekere kleur geven. Zij krijgen 
gestalte en betekenis, omdat hij ens, zoals ook hij de 
invloed ondergaat van hun bestaan. Tijd is, gebrekkig 
uitgedrukt, zoiets als omgeving. Omgeving bestaat 
niet zonder een centraal punt dat lets tot omgeving 
maakt. Tijd bestaat niet uit klok en kalender. Zij 
wijzen slechts aan. Tijd bestaat omdat er een centrum 
is van waaruit lets tot tijd wordt. Tijd is tijdsruimte, is 
leven, biedt mogelijkheden, omdat er iemand is die 
zich die `omgeving' als tijd toeeigent. Het is, om een 
voorbeeld aan Mead te ontlenen, als met gras. Gras is 
pas voedsel, zegt hij, als er een organisme is, 
waarvoor gras voedsel betekent (Bergmann, 1981, p. 
39). 

De dichter verliest in gevangenschap zijn greep op 
die werkelijkheid. Zij onttrekt zich aan hem. Hij 
dreigt en buiten te komen staan. Tijd, WereId, ze 
ontwikkelen zich zonder hem. Onwillekeurig doet het 
denken aan hetgeen volgens de relativiteitstheorie 
gebeurt met iemand die de ruimte in wordt geschoten. 
Beter gezegd: wat niet gebeurt met zo iemand, 
namelijk dat hij (in het vervolg ook te lezen als `zif) 
niet veroudert in tegenstelling met de wereld waarin 
hij na verloop van tijd terugkeert. Voor de gevangene 
is de gevangenschap geen `werkelijkheid'. Hij kan 
niet anders dan wensen, dat WereId wordt bevroren 
in de situatie van nu en dat Tijd op hem wacht. Hij 
wit de klok de tijd laten wegtikken terwij1 de wijzers 
blijven stilstaan, maar beseft dat dat niet kan. Daarin 
ligt de zwaarte van zijn gevangenschap. 

Dat deze allegorie een reele beleving verbeeldt die 
moeilijk grijpbaar is, maar daarom niet minder 
concreet, wordt aangeduid met het tweede citaat in 
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de aanhef van dit artikel, ook al heeft het niet 
betrekking op het strafrechtelijke terrein. Zeker zijn 
we ons tegenwoordig meer bewust van de tijd als een 
maatschappelijk gegeven dan in de tijd van Augus-
tinus. Dat de tijd voorbij vliedt vonden reeds de oude 
Grieken en de Middeleeuwse Elckerlijc zei het hen 
na. Maar sinds Newton en Huygens zijn we in staat 
om de tijd `objectier natuurkundig en mechanisch te 
meten en is de tijd gaandeweg ons leven gaan 
beheersen, vooral na de opkomst van de industrie. 
Men kan erover twisten of de tijdmeting noodzakelijk 
is geworden door de industrialisatie, dan wel of ze 
een van de factoren is die de industrialisatie heeft 
mogelijk gemaakt, zeker is dat het leven bij de klok 
van grote maatschappelijke invloed is geworden. 
Arbeid en tijd zijn voortaan onlosmakelijk gekoppeld. 

Volgens de historicus Mumford is 'de klok eerder 
dan de stoommachine ... de "sleutelmachine" voor 
het moderne, gelndustrialiseerde tijdperk' (Van der 
Poel, 1988, P.  24). Tijd heeft bovendien met of zelfs 
door de arbeid een ethische betekenis gekregen: `tijd 
verknoeien', lediggang is des duivels oorkussen'. Een 
volgeplande agenda verleent zelfs status. In deze zin 
is tijd vooral economisch-produktieve tijd: `tijd is 
geld'. • 

Sindsdien heeft de tijd uiteraard niet stilgestaan. 
Vrijetijd als een waardevol goed deed zijn intrede en 
heeft de afgelopen drie, vier decennia snel aan 
betekenis gewonnen. De veertigurige werkweek, de 
pensioen-, F.L.0.- en V.U.T.- regelingen, de W.A.O., 
de leerplichtige leeftijd zijn daarvan voorbeelden, 
evenals het feit, dat het recht op arbeid van zijn 
primaire plaats is verdrongen door het recht op 
inkomen. `Arbeid is niet alles' wordt de leus, ook al is 
ons sociale zekerheidsstelsel aan `minisering' onder-
hevig en wordt momenteel de plaats van arbeid weer 
prominenter. Door de vrijetijd heeft de tijd een meer 
zichtbare persoonlijke betekenis gekregen. Voor de 
keus gesteld van meer loon of meer vrijetijd, valt de 
beslissing niet als vanzelfsprekend uit ten gunste van 
het loon, dat is de arbeid. 

Deze verandering in de waardering van tijd heeft de 
ontwikkeling van een zeer gevarieerde vrijetijdsin-
dustrie ten gevolge gehad, waardoor nog meer op de 
klok moest worden gekeken: arbeidstijd en vrijetijd 
moeten aan elkaar worden aangepast. Ook in de 
individuele sfeer zijn de gevolgen groot: de keuzemo-
gelijkheden van vrijetijdsbesteding worden talrijker, 
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de individuele beslissingen over tijdsbesteding 
veelvuldiger en dus de planning van de tijd belang-
rijker. Tijd is door deze ontwikkelingen sociale tijd 
geworden, die ieder zich `eigeni moet maken en 
gebruiken naar eigen bedoelingen. 

Deze veranderingen houden een kwalitatieve en 
kwantitatieve verandering in voor de te ondergane 
vrijheidsstraf. Het leven dat iemand door zijn detentie 
moet missen is tegenwoordig veel gevarieerder dan 
vroeger het geval was. De maatschappelijke en 
sociale veranderingen zijn gedurende een detentie 
groter dan ten tijde van de invoering van de vrijheids-
straf. De vervreemding van de samenleving en van de 
eigen omgeving na beeindiging van een straftijd is 
groter. 

Uit een enquete onder Nederlandse gedetineerden 
bleek dit als een groot probleem te worden ervaren, 
ondanks allerlei verbeteringen binnen de inrichting. 
'De tijd hier binnen verstrijkt en niets verandert. De 
veranderingen buiten merk je pas naderhand' (Brand-
Koolen, Verhagen e.a., 1986, p. 155). De werke-
lijkheid van de samenleving en de werkelijkheid van 
de gevangenschap hebben steeds minder met elkaar 
gemeen. Zonder de detentie fundamenteel anders te 
zien, namelijk vanuit de gezichtshoek van de gedeti-
neerde, zal het steeds moeilijker worden die beide 
werkelijkheden te verbinden en zullen de gevolgen 
van detentie steeds ongunstiger worden. 

De vrijheidsstraf ontneemt iemand niet alleen de 
vrijheid om te doen en laten wat hij wil, maar dwingt 
hem, vooral bij een langere straf, tot een andere 
levensstijI en tot een orientatie op een samenleving, 
die totaal verschillend is en door andere wetten wordt 
beheerst dan de samenleving buiten'. De detentie als 
zodanig is meer dan ooit een inkapseling in plaats 
van een voorbereiding, een perspectief en een 
gerichtheid op de vrije samenleving. Is die noodza-
kelijke fundamentele verandering mogelijk, of moeten 
we ons tevreden stellen met kunstmatige verbete-
ringen en het aan de kracht van de gedetineerden 
overlaten of hij na zijn straftijd aan de rand van die 
vrije samenleving moet blijven staan, of de 
ommezwaai naar een gentegreerde sociale rol kan 
maken? 
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Tijd is tijdsperspectief 

De betekenis van de tijd wordt niet bepaald door 
de klok of door het aantal weken, maanden of jaren, 
maar door `een opeenvolging of stroom van gebeurte-
nissen, die, in hun voortbestaan, naar elkaar 
verwijzen in termen van verleden, heden en toekomst' 
(Mommaas, 1988, P.  42). Relevant is de Treignis' of 
Ilandlung' waaraan men deel heeft en die men 
bepaalt (Bergmann, 1981, p. 37; Gurvitch, 1964). 

In sociologische en psychologische zin is de 
toekomst zowel als het verleden verbonden met het 
heden als een tijdpad, dat men al bezig is te belopen. 
Het pad heeft een perspectief, dat afhankelijk van het 
onderwerp waarover het gaat, duidelijk of vaag en 
ongewis, ver of nabij kan zijn en dat men snel (vooral 
bij ongewenste dingen die te gebeuren staan), of 
langzaam (als men er naar uitkijkt) nadert. 

lets dergelijks, maar met een verschillende tijdsbe-
leving, geldt voor het verleden. Toekomst en verleden 
zijn duidelijker afgegrensd van het heden, als ze een 
veranderde situatie markeren, dan wanneer ze een 
voortduring zijn van het bestaande. In het laatste 
geval is noch toekomst, noch verleden een bron van 
inspiratie, doch een periode die of tot rust en 
zekerheid stemt, of tot ontmoediging, gelatenheid of 
verveling. Veel opeenvolgende gebeurtenissen daaren-
tegen betekenen veel markeringspunten. De ruimte 
ertussen is als het ware klein en het heden dus kort. 
Als er weinig gebeurt is tijd een lang ononderbroken 
heden. Het heden is pas belangrijk als er een verleden 
is en een toekomst. 

Om het te zeggen met de woorden van St. Augus-
tinus, die in dit verband tot op vandaag veel wordt 
geciteerd: `Noch de toekomst, noch het verleden 
bestaan Ze bestaan slechts in de menselijke geest 
(Deze) vervult drie functies, die van verwachting, die 
van aandacht en die van herinnering. De toekomst, 
die de geest verwacht, gaat door het heden, dat hij 
gade slaat, naar het verleden, dat hij zich herinnert' 
(citaat in Jaques, 1990, p. 23). Als van het heden - het 
denken, gedrag, handelen, emoties - de verwach-
tingen omtrent de toekomst en de bevindingen aan 
het verleden geen bestanddeel uitmaken, is dat heden 

Het probleem van de detentie is het gebrek aan 
gebeurtenissen, die voor de gevangenen betekenis 
hebben, waarin zij een aandeel, zelfs een bepalend 
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aandeel hebben. Daarom is de straftijd lege tijd, een 
lege tijd die gedood moet worden omdat hij geen 
`eigen' tijd is, immers geen relatie heeft met eigen 
verleden en toekomst. Het is tijd waarop je geen 
greep hebt. 'The minutes and hours fall slowly, tortu-
rously. Once past, they vanish into near nothingness. 
The present minute is infinite. But time does not 
exist. A madman's logic? Perhaps. I know how much 
profound truth is in it. I also know that a captive is, 
from the very first hour, a mentally unbalanced 
person' (Serge, 1977, p. 30). 

Voor een gevangene houdt het verleden voor de 
gevangenschap en de toekomst erna een verandering 
in ten opzichte van het heden. De scheidslijnen zijn 
zelfs nauwkeurig getrokken en meestal zo scherp, dat 
verwachtingen en herinneringen moeilijk contact 
kunnen maken met het heden van het gedeti-
neerd-zijn. Daardoor voelt men zich berooid. Daarom 
ook is het des te belangrijker, maar ook des te lastiger 
om de detentietijd voor elke individuele gevangene te 
verbinden met zijn verleden en zijn toekomst. Aange-
boden activiteiten en bemoeiingen mogen `objectiei 
nog zo zinvol worden geacht, ze krijgen pas betekenis 
en mogelijk effect, als ze bij de verwachtings- en 
herinneringswereld van de gedetineerde en dus bij 
zijn individuele verleden en toekomst aansluiten. 

Niet alle gedetineerden doorvoelen de detentie 
even intens. Anderzijds, velen maskeren, juist in de 
gevangenis, bewuste en half-bewuste emotionele 
ervaringen door voorgewende stoerheid en onver-
schilligheid. Zeker zal de persoonlijke detentiebe-
leving van kortgestraften minder intens zijn dan van 
langgestraften. Maar ook dan moet de detentie niet 
worden onderschat. Bovendien zijn kortgestraften 
vaak eerstveroordeelden. Hun confrontatie met 
gevangen te worden gezet maakt diepe indruk: 'From 
the very first hour (he is) a mentally unbalanced 
person', aldus Serge. Hij gaat verder: 'The first days 
are the worst. And in the first days the first hours. 
Here is man between these four walls. Alone; nothing 
around him. No event. No possibility of an event. 
Total inactivity ... Yesterday you had a thousand 
worries ... the hours rushed by ... you had newspapers 
... Yesterday, ... there were your woman ... your 
friends ... and all at once: nothing ... A runner, 
suddenly immobilized, experiences shock. So does a 
captive' (Serge, 1977, p. 32). De beleving van de 
gevangenisstraf en de gevangenneming is voor kort- 
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zowel als voor langgestraften extra emotioneel 
geladen, omdat de gevangene beseft, dat ze zijn 
toekomst verandert. 

De leeftijd van een gedetineerde is in dit opzicht 
van speciale betekenis. Vele auteurs onderscheiden 
mensen naar hun gerichtheid op het heden, het 
verleden of de toekomst (Husserl, 1955, P.  46 e.v.; 
Coser, Coser, 1990, p. 191 e.v.). Kleine kinderen leven 
in het heden, voor bejaarden wordt het verleden hun 
levensbron. Een jonge man of vrouw van zestien 
twintig jaar werkt weliswaar aan zijn of haar 
toekomst, althans aan bepaalde facetten ervan, maar 
is toch overwegend op het heden gericht. Iemand van 
twintig a dertig jaar is in het algemeen meer nadruk-
kelijk met zijn toekomst bezig, die hij - in tegen-
stelling met de zich nog orienterende tiener - een wat 
vastere richting zoekt te geven. Tussen dertig en 
vijftig jaar speelt het heden weer een grotere rol en de 
toekomst voor zover ze binnen direct bereik ligt. Het 
leven heeft zijn loop genomen, men heeft zijn positie 
en rot bepaald. 

Deze globale fasering is vanzelfsprekend meer of 
minder uitgesproken naar iemands individuele 
geaardheid. Ook de leeftijden zijn individueel 
verschillend. Als algemene typering kan ze echter het 
beeld van de tot vrijheidsstraf veroordeelde iets 
verder inkleuren. De gedetineerden behoren voor het 
merendeel tot de leeftijdsgroep tussen zestien a 
achttien en ongeveer dertig jaar, at is de laatste jaren 
enige veroudering te constateren. Het zijn dus bij 
uitstek de mensen die op de toekomst zijn gericht. 
Weliswaar hebben velen zich waarschijnlijk voor hun 
detentie niet erg om die toekomst bekommerd, door 
de detentie wordt dat perspectief voor hen niettemin 
belangrijker. 

Zij karnpen echter met twee problemen. Ten eerste 
kunnen ze tijdens de detentie vaak (te) weinig aan 
hun toekomst doen. Ten tweede betekent toekomstge-
richtheid in die situatie dat hun tijd extra lang duurt. 
Deze omstandigheden leiden er vaak toe, dat men 
zich voor die toekomst afsluit; dat ook het verleden 
het heden niet activeert (men vindt zich zielig en 
onrechtvaardig behandeld, ontwikkelt angst of 
wantrouwen ten aanzien van relaties buiten, met 
name vrouw, man, vriend, vriendin); dat het heden 
`leeg' wordt (onbenulligheden worden belangrijk) en 
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verder dat men zich een plaats in de gemeenschap 
van gevangenen gaat verwerven (zie verderop). 

Detentietnd, andermans tyd 

Niet iedereen ondergaat de frustratie van de 
detentie op dezelfde wijze en bouwt eenzelfde modus 
vivendi op. Er is in de loop van de tijd nogal wat 
onderzoek gedaan naar de reacties van gevangenen 
op hun detentie. Goffman heeft het beeld geschetst 
van de Inortificatie' van de persoon in de totale insti-
tutie die een gevangenis is. In die extreme vorm doet 
zich in Nederland dat proces niet voor. Toch heeft 
reeds de intake-procedure iets vernederends en 
stigmatiserends. Aan iemands eigenwaarde en 
eigenheid als persoon wordt afbreuk gedaan. Hij telt 
op dat moment niet meer mee als volwaardig 
individu. 

De benadering van een gedetineerde mag 
voorkomend en humaan zijn, de gang van zaken in 
een penitentiaire inrichting wordt primair bepaald 
door het inrichtingsbelang van veiligheid, orde, disci-
pline en regelmaat. De uniformiteit van een gedetail-
leerd geregelde dagorde, de onderwerping aan vaste 
procedures, het moeten gehoorzamen aan een gezag 
dat het leven tijdens detentie beheerst en regelt in alle 
facetten van werk, recreatie, prive-tijd, slapen, het zijn 
nog steeds kenmerken van gevangenschap (Goffman, 
1977). Daarin worden niet de verscheidenheid en 
individualiteit van menselijke eigenschappen, 
karakter, capaciteiten gewaardeerd, doch slechts die 
beperkte hoedanigheden, die hen eenvormiger en 
beheersbaarder maken. Anders dan een werkkring, 
die ook een beroep doet op slechts enkele van 
iemands individuele kwaliteiten, bestaat de detentie 
niet uit een achturige werkdag, met ruimte voor 
prive-tijd en de ontplooiing van andere kwaliteiten 
daarbuiten, maar is het een situatie die de voile 24 
uren van de dag omvat en wordt beheerst en gecon-
troleerd door eenzelfde gezag en eenzelfde reglement. 

'Long-term prisoners ... have been given time as a 
punishment. But they have been given someone else's 
time. Their own time has been abstracted by the 
courts like a monetary fine and in its place they have 
been given prison time. This is no longer a resource 
but a controller. It has to be served rather than used', 
aldus Cohen en Taylor (1981, p.99) in hun indruk-
wekkende rapport van een participerend onderzoek. 
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Deze situatie, ook al doet ze zich in de praktijk 
minder stereotiep voor, roept weinig verfijnde reacties 
op. De reactievormen die door Goffman en nadien 
door diverse andere auteurs zijn gevonden (Schrag, 
Garabedian) vertonen een grote overeenkomst: afzon-
deringsgedrag; verzet; manipulatief/opportunistisch 
gedrag; aangepast 'model' gedrag (institutionali-
sering). Clemmer (1958) heeft daarnaast het licht 
laten schijnen op het verschijnsel van `prisonization', 
waarmee hij de aanpassing bedoelt aan de informele 
subcultuur en de gevangenencode. Deze aanpassing 
houdt tevens een vorm van verzet in tegen de officiele 
regels en regimes, hetgeen de gedetineerde een zekere 
eigenwaarde verschaft (zie ook Gibbons, 1962, P.  295; 
Garabedian, 1964, P.  338). Het gedrag valt vrijwel 
samen met verzets- en manipulatief gedrag. 

Iemands geaardheid en zijn maatschappelijk 
verleden bepalen natuurlijk ook tijdens de detentie 
zijn gedrag. Dat zal vaak minder uitgesproken typisch 
of een mengvorm zijn. Toch is het opmerkelijk dat 
het reageren op een dominerend autoritair systeem 
zulke herkenbare vormen aanneemt. Detentie 'model-
leert' menselijk gedrag in zekere zin. Het is een van 
de aspecten van detentie-schade. 

Uit onderzoek van Wheeler e.a. (WeIlford, 1967, p. 
197; Goodstein, 1979, p. 246) bleek, dat het proces 
van aanpassing aan de informele gevangeniscultuur 
en gevangenencode, de `prisonizatie' van Clemmer, 
bij veel gevangenen optreedt. Gemiddeld werd 
ongeveer zes maanden na hun insluiting die `prisoni-
zatie' geconstateerd. In de laatste fase van de 
detentie, eveneens ongeveer zes maanden, neigden 
gedetineerden er toe zich weer aan die cultuur te 
onttrekken en evenals in de eerste fase van de 
detentie zich weer te orienteren op de gedragsvormen, 
waarden en normen waarmee zij de gevangenis waren 
binnen gekomen (U-curve). 

De mate waarin men `geprisonizeerd' raakt en er 
ook na de detentie nog mee is behept, hangt behalve 
van de persoon en de detentie-omgeving, ook af van 
de detentieduur, die een minimale lengte moet 
hebben. Opvallend echter bij de onderzoeken in deze 
kwestie was, dat verschijnselen van prisonizatie na 
een aantal maanden zichtbaar werden, ook als de 
resterende strafduur nog maar betrekkelijk kort was. 
Het is niet duidelijk geworden in hoeverre de reden 
van die prisonizatie was gelegen in de dwang van de 
subcultuur en de groepsinteracties in de inrichting of 
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in de onmacht van een gedetineerde om er zich tegen 
te verzetten ondanks het niet zeer ver verwijderde 
tijdstip van invrijheidstelling. 

Zoveel is echter wel duidelijk, dat het mentale 
uithoudingsvermogen van iemand in detentie als regel 
beperkt is en dat zekerheid over op handen zijnde 
gebeurtenissen in hoge mate iemands gedrag en 
motivatie bepaalt. Een te grote tijdspanne kan men in 
detentie in het algemeen niet hanteren. Ze komt 
overeen met onzekerheid over te verwachten beslis-
singen en gebeurtenissen: ze werkt ontmoediging en 
gebrek aan daadwerkelijke toekomstgerichtheid in de 
hand. 

Een consequentie van het voorgaande is, dat onver-
wachte gebeurtenissen, hoezeer oak gewenst, geen 
belangrijke invloed op gedrag en inzet van een gedeti-
neerde hebben, evenmin als activiteiten die geen voor 
hem duidelijk, nuttig en bereikbaar doel dienen. Om 
tijd in detentie tot een individueel belang voor gedeti-
neerden te maken is het inspelen op bun verwach-
tingen omtrent bun toekomst niet voldoende. De 
'timing' is even belangrijk. Het tijdstip waarop het 
doel van bun bezigheden kan worden bereikt meet zo 
exact mogelijk worden vastgesteld, zo vroeg mogelijk 
aangekondigd en binnen het tijdsbestek van hun 
spankracht liggen. Pas dan zijn de voorwaarden 
vervuld die hen in staat stellen om naar die perspec-
tieven toe te werken„ 

Tijdsbepaling in de straf 

De vrijheidsstraf is vanuit het aspect tijd per 
definitie een breuk in iemands !even. `Zijn' tijd is 
iemand ontnomen. De detentietijd die ervoor in de 
plaats komt is niet `eigen' tijd, waarover men zelf 
beschikken kan, evenals de plaats waar men de 
vrijheidsstraf moet ondergaan geen `eigen' omgeving 
is. In deze zin is die tijd dus verloren tijd. Dat niet 
alleen. Omdat men buiten de maatschappij is 
geplaatst, is ook het tijdsperspectief, verwachtingen 
en bedoelingen, verstoord, hetgeen veer de relatief 
jonge gevangenisbevolking extra problemen oplevert. 

De Beginselenwet Gevangeniswezen zegt over de 
tijdstraf van vrijheidsbeneming dat ze 'met behoud 
van het karakter van de straf mede meet warden 
dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding op de 
terugkeer in de samenleving'. De opdracht is uitge- 
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werkt in algemene regelingen, niet gericht tot indivi-
duele gedetineerden, maar tot degenen die met de 
uitvoering van de vrijheidsstraf zijn belast. Door het 
bedrijfsmatige, regime-bepalende karakter van die 
regelingen is de ruimte voor individueel gebruik van 
`eigen' tijd slechts van aanvullende betekenis. Het 
creeren van een individueel tijdsperspectief is 
belemmerd en ondergeschikt aan het inrichtings-
belang, de `ongestoorde' uitvoering van de gevange-
nisstraf en het `geolied' functioneren van de 
inrichting. 

Ook al is de totale institutie van Goffman in het 
Nederlandse gevangenisbestel fors gehumaniseerd, de 
kenmerken ervan zijn desondanks nog steeds 
zichtbaar. Is deze situatie te veranderen? Hierna 
volgen daarvoor enige inleidende opmerkingen. 

Januskop en kop van Jut 

De wet heeft `voorbereiding op de terugkeer in de 
samenleving' tot opdracht aan de gevangenisautori-
teiten gemaakt. Ze staat derhalve niet toe dat de 
vrijheidsstraf, zoals de geldboete, slechts wordt 
opgevat als het afnemen van jets - in casu tijd - om 
daardoor schade toe te brengen voor aangerichte 
schade. Tijd, anders dan geld, staat bovendien niet 
los van de persoon, maar maakt deel uit van iemand. 
Het zou een onjuiste opvatting zijn, te menen dat het 
ontnemen van geld of van vrijheid en tijd geen princi-
pieel, doch slechts een gradueel verschil, een verschil 
in `ergheid' zou zijn. De betiteling `ultimum 
remedium' voor de vrijheidsstraf duidt geen verschil 
van graad aan, maar een verschil van soort. 

En toch, te oordelen naar de nogal gereserveerde 
reacties van het Openbaar Ministerie op het 
OCAS-advies om een nieuwe hoofdstraf, die van 
vrijheidsbeperking, in de wet op te nemen, lijkt het 
alsof de extra inhoud (de `voorbereiding op ...') van 
de vrijheidsstraf, niet telt tegenover de opvatting, dat 
voor een aanvaardbare straf het strafgehalte, de 
gevoeligheid, maatgevend moet zijn, en dat in dat 
opzicht ook een vrijheidbeperkende straf van 
eenzelfde kaliber moet zijn als de zo bekritiseerde 
vrijheidsstraf. Hetgeen eenvoudigweg een onmoge-
lijkheid is. 

Er is nog een andere anomalie. Zoals eerder 
gezegd, kan en wordt bij de geldboete, waar mogelijk 
en billijk, rekening gehouden met de draagkracht van 
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de dader enerzijds en de ernst van het misdrijf 
anderzijds. De vrijheidsstraf die toch, anders dan de 
geldboete, direct de persoon aantast en die een meer 
betekenende inhoud behoort te hebben, heeft echter 
geen `draagkrachtmeter'. Ook in dit opzicht staat deze 
zwaarste straf ten achter bij de geldboete. De rechter 
heeft, behalve in de jurisprudentie, geen leidraad, die 
hem in staat stelt om bij het toemeten van vrijheids-
straf min of meer stelselmatig rekening te houden met 
de zwaarte van die straf voor de dader. Nu is het 
wegens het individuele effect van deze straf ook niet 
waarschijnlijk dat daarvoor een schaal is te ontwik-
kelen en dat meer kan worden gedaan dan de 
wetgever deed, namelijk voor te schrijven dat met 
jeugdige leeftijd en bijzondere omstandigheden 
rekening moet worden gehouden en dat een 
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straf kunnen 
worden gecombineerd. De ontnomen tijd van een 
gedetineerde is echter belangrijk genoeg om na te 
gaan, of met zijn `draagkrache, of beter met zijn 
tijdsbelang op een andere wijze rekening kan worden 
gehouden. 

Strafioemeting en individualisering 

We hebben gezien, dat de tijd van ongeveer 16- tot 
30-jarigen een hoog tempo heeft. Naarmate men 
ouder wordt daalt dat tempo. Het waren vooral twee 
redenen, die voor dat snel verlopen van de tijd 
aansprakelijk zijn: de toekomstgerichtheid en de 
maatschappelijke inbedding. De zeer gecompliceerde 
samenleving van tegenwoordig stelt hoge eisen aan 
degenen die zich daarin moeten gaan bewegen. Men 
gaat van steeds meer groepen en organisaties deel 
uitmaken (gezin, vriendenkring, school, arbeid, 
verenigingen) en moet bovendien met de aanslagen 
op de eigen tijd van vele personen en instellingen 
rekening houden. 

ledere organisatie heeft zijn eigen tijdpatroon, ook 
al is er vaak een zekere harmonisatie bereikt (Lewis, 
Weigart, 1990, p. 77 e.v.). Werktijden, schooltijden, 
verenigingstijden, het eigen tijdrooster van 
huishouden en gezin enzovoort. De jeugdige en de 
jonge volwassene moeten en die complexe samen-
!eying leren kennen en er zich in bewegen en ze 
moeten leren hun eigen tijd te structureren, zodat die 
contacten en bezigheden die voor hen belangrijk zijn 
voldoende aan bod komen, dat die personen, met wie 
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geregeld contact wenselijk is, voldoende tijd wordt 
gegund, dat in de hoeveelheid te besteden tijd hoofd-
zaken worden onderscheiden van bijzaken. Zeer veel 
gedetineerden hebben deze vaardigheden niet 
geleerd. Het is een van de redenen, waarom zij zich 
afzijdig houden van die samenleving of aan de rand 
ervan zijn aangespoeld. 

Niet alleen het structureren van eigen tijd is een 
noodzakelijk leerproces, ook de aan te leren vaardig-
heden tact en 'timing' zijn dat: het leren taxeren van 
de geschikte benadering van mensen en het benutten 
van het geschikte moment voor bepaalde hande-
lingen. Voor jonge mensen en jonge volwassenen in 
het bijzonder is, om met Jaques te spreken, de tijd 
geen `chronos' maar `kairos', de prachtige 
oud-Griekse term die uitdrukt 'the time not of measu-
rement but of human activity, of opportunity', en die 
is 'concerned with the time of movement, with 
change, with the emergence of the new and with 
active innovation' (Jaques, 1990, pp. 33-34). 

In deze leeftijdsfase is het uiterst schadelijk, als 
jonge mensen buiten de samenleving worden 
geplaatst. Hun tijd voor het leren structureren van 
hun leven en van toekomstorientatie wordt hun dan 
voor een (groot) deel ontnomen. Bovendien wordt de 
toekomst voor hen een onzekerdere factor en dat 
terwijl zij aan het begin van hun levensweg staan. 
Indien hun een gevangenisstraf wordt opgelegd, valt 
deze dynamische en sterk veranderende levensfase 
stil. Daardoor wordt de uit te zitten tijd als extra lang 
ervaren, is de kans op `prisonizatie' groot en het 
risico om de maatschappelijke aansluiting te missen 
aanzienlijk (Thomas, 1973, p. 275 e.v.). Detentie 
verergert dus hun maatschappelijke onbedrevenheid. 

Anderzijds zal hun omgeving vaak evenzeer een 
negatieve invloed hebben op hun maatschappij-orien-
tatie. Voor deze groep is derhalve een straf, die hen 
leert zich te orienteren op maatschappij en toekomst 
door structuur in hun leven aan te brengen, de meest 
verkieslijke. Om dat te bereiken zullen straftoemeting 
en strafuitvoering op elkaar betrokken moeten zijn. 

Ook al is de opdracht `voorbereiding op de 
terugkeer in de samenleving' gericht aan de uitvoe-
rende instanties, het zou onlogisch en tegenstrijdig 
zijn als de rechter met die bedoeling van de straf geen 
rekening zou behoeven te houden. Hij kan dat echter 
slechts, als hij wordt geInformeerd over de mogelijk-
heden van die `voorbereiding ...' in het individuele 
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geval. Meer en meer echter zijn straftoemeting en 
strafuitvoering van elkaar verwijderd geraakt. Zelfs 
zodanig dat de taak van de rechter voornamelijk 
bestaat uit het bepalen van de tijdsduur van de straf 
als een in redelijkheid vergeldende reactie en dat de 
uitvoerende instanties een steeds meer gedifferenti-
eerde inhoud pogen te geven aan de straf als `voorbe-
reiding op de terugkeer ' 

Voorbeelden van deze divergerende taakopvat-
tingen zijn enerzijds de hierboven vermelde reacties 
van het O.M. op het voorstel voor een straf van 
vrijheidsbeperking en anderzijds het onlangs uitge-
brachte rapport over de differentiatie van peniten-
tiaire inrichtingen, waarin een als zodanig zeer 
wenselijke verruiming van extra-murale strafuit-
voering wordt voorgesteld, echter zonder aandacht 
voor rechterlijke betrokkenheid daarbij. Nu kan noch 
de reciter noch iemand anders bij een langere 
tijdstraf dan bijvoorbeeld vier of zes maanden 
voorspellen hoe ze in feite zal verlopen. Een min of 
meer lange tijdstraf zal pas aan de eisen van `voorbe-
reiding op de terugkeer ' en dus van een indivi-
dueel tijdsperspectief kunnen beantwoorden, als de 
mogelijkheid bestaat om in de loop van de straf tot 
herziening of aanpassing te besluiten. De individuali-
sering van de straf, het rekening houden met indivi-
duele tijdspanne en tijdsperspectief lijken reeds om 
redenen van rechtsgelijkheid niet te moeten worden 
gezocht in een stelsel van gedifferentieerde straf-
maten. Regels voor herziening van opgelegde straffen 
zijn daarvoor aanzienlijk beter geschikt. 

Bij ingrijpende veranderingen zoals omzetting van 
detentietijd in vrijheidbeperkende opdrachten of in 
dagdetentie, als deze een groot aandeel van de straf 
omvat, zal echter slechts door rechterlijke tussen-
komst kunnen worden verzekerd, dat ook aan de eis 
van een evenredige straf wordt voldaan. Belangrijker 
nog in de context van de individuele tijdstraf is, dat 
de tussenkomst van de reciter op bepaalde 
momenten aan de gedetineerde demonstreert, dat zijn 
straf tot het einde toe zijn verantwoordelijkheid 
bevestigt voor zijn delict in het verleden en voor zijn 
gedrag in de toekomst. 

Door een onderlinge afstemming zal niet alleen het 
vertrouwen tussen rechterlijke macht en administratie 
groeien, ook het geloof van de veroordeelde in de 
bedoeling van de straf zal worden versterkt. Zijn 
beleving van de straf als een "verdiende' tijd, maar 
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ook een tijd die hijzelf tot op zekere hoogte in de 
hand heeft, zal zijn gerichtheid op de toekomst 
gunstig beInvloeden. 

De uitwerking van een dergelijke werkwijze kan 
uiteraard verschillend zijn. Of de oorspronkelijke 
rechter dan wet bijvoorbeeld (een orgaan als) de 
penitentiaire Kamer van het Gerechtshof in Arnhem 
over ingrijpende aanpassingen moet beslissen, is voor 
de gestrafte niet van primaire betekenis. Ails ook 
voor hem rechtszekerheid een niet te onderschatten 
belang, de inspanningen om hem `eigen' tijd te geven 
en hem daarvoor verantwoordelijkheid te laten 
dragen zijn hoofdzaak. 

De zesmaandse strafiijd 

Ook at is een tijdstraf een individuele aangele-
genheid, zekerheid over het begin en eindpunt en 
over belangrijke tussentijdse momenten is een 
motivatie-vereiste en is nodig vanwege het beperkte 
mentale uithoudingsvermogen van mensen, vooral in 
detentie. In het voorgaande zijn twee mogelijkheden 
genoemd, namelijk een overzienbare tijdsperiode voor 
gedetineerden en de herziening van een opgelegde 
straf. Op beide punten wordt hier wat uitvoeriger 
ingegaan. 

Het mentale uithoudingsvermogen zouden we 
globaal genomen naar de uitkomsten van eerder 
vermeld onderzoek op ongeveer zes maanden kunnen 
stellen. Bij een tijdstraf die de grens van zes maanden 
overschrijdt is een onevenredige daling van zicht op 
de toekomst en dus van een gemotiveerde toekomst- . 
gerichte tijdsbesteding te verwachten. Tevens, en in 
het verlengde daarvan, moet men rekening houden 
met een onevenredige stijging van de kans op 'priso-
nizatie' en institutionalisering. 

Het zal nader onderzoek vragen, of dit slechts geldt 
voor de vrijheidsstraf of ook voor een 'extra-murale' 
sanctie zoals de voorgestelde straf van vrijheidsbe-
perking. Het lijkt overigens aannemelijk dat dat wet 
het geval is. Anders dan een vrijheidsstraf wordt een 
vrijheidbeperkende straf vervuld in de samenleving. 
Ze laat dus veel meer ruimte voor afleiding. Het vergt 
meer inspanning en motivatie om de opgelegde 
verplichtingen te volbrengen. Naarmate het belang 
daarvan de gestrafte minder duidelijk is, zal de kans 
op falen groter zijn. De feitelijke strafbeleving en 
-belasting van een dergelijke straf moeten dan ook 
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niet worden onderschat, evenmin als de noodzaak 
van een individuele invulling. Het is zelfs niet 
onlogisch te veronderstellen, dat ze in sommige 
gevallen zwaarder kan zijn dan een langere vrijheids-
straf, die een `gemakkelftke' vlucht in een vorm van 
`prisonizatie' en in maatschappelijke ongeinteres-
seerdheid in de hand werkt. 

Het is opmerkelijk, dat de termijn van zes maanden 
in het strafrecht op diverse plaatsen voorkomt. De 
hechtenisstraf mag ten hoogste zes maanden 
bedragen. De dienstverlening mag ten hoogste zes 
maanden gevangenisstraf vervangen. Wellicht is die 
termijn als een vrij algemeen gangbare tijdspanne 
aangevoeld, die overzienbaar en beheersbaar is. Het 
is ook mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat noch de 
hechtenisstraf, noch de dienstverlening als een juiste 
reactie werd en wordt beschouwd voor delicten die 
een zekere ernst te boven gaan. 

De laatste opvatting kan zowel stoelen op tradi-
tionele inzichten als op de eveneens conserverende 
behoefte aan rechtsgelijkheid. Het belang van de tijd, 
juist voor zeer velen, wie deze korte vrijheidsstraf 
wordt opgelegd, is reden voor een herbezinning op de 
bedoeling ervan. Afschaffing, zoals in Duitsland, en 
slechts het toelaten van hechtenisstraf in gevallen van 
blijkbare onwil om een alternatieve straf behoorlijk te 
volbrengen, lijkt mij een serieus te bestuderen optic. 

In de regels van tenuitvoerlegging van de gevange-
nisstraf treft men de termijn van zes maanden 
eveneens aan. Over langgestraften behoort na elke zes 
maanden te worden gerapporteerd, opdat kan worden 
bezien hoe de detentie verloopt en of in het belang 
van een gedetineerde veranderingen wenselijk zijn. 
Het onderscheid tussen kort- en langgestraften ligt tot 
nog toe bij zes maanden, zij het niet van de opgelegde 
straftijd, maar van de werkelijke straftijd die na de 
preventieve hechtenis rest. (Het is de vraag of de 
geadviseerde verhoging van deze cesuur een verbe-
tering is, zelfs of ze meer betekent dan een voor de 
hand liggende, maar daarom niet de enige of de beste 
maatregel ter verhoging van een efficient capaciteits-
gebruik). De periode van vluchtgevaarlijke gedeti-
neerden in de extra-beveiligde inrichtingen (E.B.I.'s) 
is eveneens op zes maanden gesteld. 

Het wierkomen van zesmaandstermijnen in het 
strafrecht en de sociale relevantie van die periode 
maken het aanbevelenswaardig na te gaan hoe ze in 
de toepassing van het strafrecht meer stelselmatig zijn 

24 	Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 3, 1992 



te benutten. Anders dan bij de straftoemeting lijken 
daarvoor mogelijkheden te bestaan bij de uitvoering 
van straffen, zowel van de bestaande vrijheidsstraf, 
als van de verhoopte straf van vrijheidsbeperking. 
Een programmatische planning van de detentie is 
daarvoor nodig. 

Elders heb ik gepleit voor instelling van het systeem 
van individuele detentieplannen en van aanstelling 
van functionarissen - penitentiair consulenten - die 
voor de opstelling van die plannen, in overleg met de 
gedetineerden, de begeleiding van het verloop ervan 
en voor wijziging en detaillering verantwoordelijk zijn 
(Tulkens, 1991). De vermelde `volgprocedure langge-
straften' is steeds op deze gedachte gebaseerd 
geweest. Zonder daarop hier verder in te gaan, teken 
ik nog aan, dat programmering geen rigide beperking 
moet zijn tot termijnen van zes maanden. 

In het licht van de tijdsbeleving waarover het hier 
gaat, kunnen individueel kortere intervallen wenselijk 
zijn; activiteiten zouden naar hun belangrijkheid en 
naar de daarvoor op te brengen temporele spankracht 
een verschillende looptijd kunnen hebben. Een 
bepaalde detentiefase kan eveneens kortere periodes 
nodig maken. In verband met de eerdergenoemde 
U-curve lijkt het aanbevelenswaardig om bij de 
programmering van een lange detentie naar het 
midden ervan geleidelijk kortere termijnen in acht te 
nemen, die tegen het einde weer wat langer mogen 
worden. Steeds moet in het oog worden gehouden, 
dat het om individuele gedetineerden met hun indivi-
duele en zelfs varierende tijdritmen gaat. 

In beginsel komt het mij voor, dat ook een vrijheid-
beperkende straf qua tijdsplanning op dezelfde leest 
kan zijn geschoeid. De begeleiding ervan moet 
waarschijnlijk zelfs intensiever zijn en de tijdsinter-
vallen van het strafprogramma kleiner, omdat, zoals 
reeds vermeld, de omgeving veel meer afleidende 
prikkels bevat. Anderzijds kan de betekenis van de 
tijdsbesteding voor de gestrafte veel directer en zicht-
baarder zijn. In proefperiodes met deze strafvorm zal 
daaraan veel aandacht moeten worden besteed, opdat 
niet door ondermaatse bemoeiingen deze vernieu-
wende benadering mislukt. 

Straftijd: toegemeten en uitgezeten 	 25 



Differentiatie en fettering 

Een kwestie die uit het oogpunt van geIndividuali-
seerde en toekomstgerichte planning en vormgeving 
van straftijd van groot belang is, is de differentiatie en 
fasering van de detentie. In de volgprocedure-langge-
straften is vastgelegd dat van gedetineerden met een 
straftijd van zes jaar of meer, reeds na een derde van 
de straftijd wordt bezien, of de straf aan haar doel 
heeft beantwoord en er aanleiding is voor verkorting 
van de straf door middel van gratie. Voor gedeti-
neerden met een straftijd van tenminste drie jaar 
wordt een detentieplan opgemaakt, dat onder andere 
op een geleidelijke terugkeer in de samenleving is 
gericht. 

Een commissie uit 1951 onder leiding van Pompe 
had eerder verdergaande voorstellen gedaan, namelijk 
om veroordeelden met een straf van meet dan zes 
jaar, na tenminste drie jaren voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling in aanmerking te doen komen. Het 
argument was: 'Er zijn veroordeelden wier reclas-
sering goede kansen mist, doordat zij in het strafge-
sticht moeten blijven tot het in de wet aangegeven 
strafgedeelte is ondergaan, terwijI hun verdere 
detentie met het oog op de repressie van het 
gepleegde feit ook niet meer geboden is.' Dorpmans, 
die dit citeert, breekt een lans voor een dergelijke 
`maximale V.1.-regeling'. Hoe terecht ook emoties een 
rol spelen bij de bepaling van de strafmaat voor 
ernstige delicten, die emotionaliteit ebt af. 

Zo ook de mate van schuldgevoel van de dader. Als 
in dit opzicht de `nullijn' is bereikt, zal 4 hetgeen 
daarna komt eerder door hem als zinloos warden 
ervaren en geleidelijk zal zijn houding steeds 
negatiever worden, vooral indien hij bovendien nog 
wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van 
zijn straf voor zijn gezin' (Dorpmans, 1981, p. 53 e.v.). 
Al noemt Dorpmans geen exacte termijn, in de 
context wordt duidelijk, dat hij na ongeveer drie jaar 
weinig hell meet ziet in een sociaal en persoonlijk 
positieve ontwikkeling van een gedetineerde, als deze 
geen concreet zicht heeft op verwezenlijking van 
datgene waaraan hij heeft gewerkt: de terugkeer in de 
samenleving. 

Deze ervaringen verdienen ernstig ter harte te 
worden genomen. Oak is het reeel de opgelegde straf 
nog eens te bekijken, als na een bepaalde tijd de 
emoties, die mede de strafmaat hebben bepaald, zijn 
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afgenomen. Desondanks is het niet te verwachten, dat 
langgestraften als regel niet meer dan drie jaar 
straftijd zullen ondergaan. Des te belangrijker wordt 
derhalve de vraag, hoe een lange detentietijd gediffe-
rentieerd en gdndividualiseerd te besteden. 

Indien na een derde van de straftijd gratie kan 
worden overwogen is er des te meer reden voor, om 
bij kortere zowel als langere straffen na een derde van 
de straftijd de overstap van een gesloten naar een half 
open, of zelfs van een half open naar een open 
inrichting te overwegen. In ieder geval zal voor deten-
tiefasering een systeem moeten worden ontwikkeld, 
dat gedetineerden inzicht en houvast geeft voor het 
mogelijke detentieverloop. 

Ad-hoc-beslissingen dwingen niet tot doelgerichte 
detentie en stimuleren gedetineerden niet om er naar 
toe te werken. De nota Herziening Differentiatiestelsel 
Gevangeniswezen uit 1990 van de Staatssecretaris van 
Justitie is daarover niet bepaald richtinggevend. De 
vraag kan worden gesteld, aldus de nota 'op welk 
moment in de detentie het voor langgestrafte gedeti-
neerden zinvol wordt om in de gelegenheid te worden 
gesteld zich voor te bereiden op die terugkeer. 
Immers, bij een detentie van bijvoorbeeld tien jaar is 
gedurende de eerste jaren het perspectief voorna-
melijk beperkt tot een intramuraal verblijf. Het ligt 
daarom in de rede om de vormgeving van die fase 
van de detentie te richten op het tegengaan van 
hospitaliseringseffecten die kunnen voortvloeien uit 
het verblijf in een penitentiaire inrichting' 
(Herziening, 1990, p. 5). 

Teruggrijpend op het voorgaande kan het duidelijk 
worden geacht, dat `hospitalisering' en `voorbereiding 
op de terugkeer' niet van elkaar zijn te scheiden. Het 
citaat toont bovendien aan dat wordt uitgegaan van 
de gedachte, dat de inhoud van de detentie en zelfs 
de doeleinden van activiteiten door de gevangenisau-
toriteiten worden bepaald. Het zijn in feite de gedeti-
neerden, die hun eigen doelen stellen op grond van 
hun eigen beweegredenen en daarnaar hun inzet 
bepalen. Pas door goed overleg is er kans, dat de 
inhoud zodanig kan worden bepaald, dat de ook door 
het gevangeniswezen beoogde effecten worden 
bereikt. Zeker is, dat toekomstgerichtheid het eerste 
vereiste is. 

Gefaseerde planning van de detentie is daartoe van 
meet af aan nodig. Het is een uitgangspunt dat des te 
gereder zou moeten worden omarmd, omdat het een 
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zienswijze is die in ons land reeds meer dan honderd 
jaar wordt gehuldigd. De commissie die het Wetboek 
van Strafrecht van 1886 voorbereidde en waarover 
AG. Bosch uitvoerig rapporteerde in zijn dissertatie, 
huldigde het denkbeeld 'de overgang van de vrijheid 
tot de straf zo scherp mogelijk te maken, terwij1 die 
van de straf naar de vrijheid zo geleidelijk mogelijk 
verliep' (Bosch, 1965, p. 119). In onze hedendaagse 
opvattingen en vanuit het tijdsaspect is het eerste deel 
van dit standpunt betwistbaar, in ieder geval niet 
zonder meer aanvaardbaar, het tweede deel daaren-
tegen is sindsdien steeds beleden beleid geweest, al is 
het slechts beperkt en niet voldoende stelselmatig in 
praktijk gebracht. 

De differentiatienota van 1991 van de Staatssecre-
taris van Justitie poogt fasering ondanks de huidige 
ongunstige omstandigheden van een meer gesloten en 
geografisch eenzijdig gesitueerd inrichtingsbestel, 
weliswaar weer in toepassing te brengen, maar de 
hierboven geciteerde zinnen klinken niet hoopvol. De 
bedoeling om een stelsel van gedifferentieerde inrich-
tingen verder te ontwikkelen en de grondslagen 
daarvan in de wet vast te leggen, zullen in de praktijk 
detentiefasering als onvermijdelijke en ook wenselijke 
consequentie hebben. Reeds het beklagrecht zal dat 
bevorderen. 

Deze ontwikkeling betreft echter niet alleen de 
uitvoering van de vrijheidsstraf. Indien het systeem 
van detentiefasering, de geleidelijke overgang van 
straf naar vrijheid, expliciet of impliciet, een 
wettelijke basis krijgt kan de vrijheidsstraf niet !anger 
als !outer `opsluiting' worden gekarakteriseerd, noch 
kan het als `ondermijning' van een opgelegde straf 
worden beschouwd, als de detentie via geleidelijk 
meer 'open' detentievormen verloopt. Ook dit 
gegeven dwingt er evenwel toe de vraag onder ogen te 
,zien, op welke wijze en voor welke beslissingen, een 
rechterlijke betrokkenheid bij de uitvoering van de 
vrijheidsstraf nodig is. 

Een laatste opmerking kan niet ongeschreven 
blijven. Het voorgaande kan de indruk wekken, alsof 
ervan wordt uitgegaan, dat alle delinquenten van 
goede wil zijn en bereidwillig genoeg om aan hun 
maatschappelijke terugkeer te werken, als daarvoor 
maar de juiste middelen en mogelijkheden worden 
geboden. Juist omdat dat niet het geval is, kan zich 
bij consequente toepassing van individualisering van 
de straf een scheiding gaan aftekenen tussen 
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`positieve' en `negatieve' gestraften. Ze zal duidelijker 
zijn dan nu het geval is. De oprichting van de E.B.I.'s 
is reeds een begin. Het ontwerpen van selectieme-
thodes en procedures op een basis van rechtsze-
kerheid is een van de opgaven. Het themanummer 
van Justitiele Verkenningen (1988) over 
carriere-criminaliteit en het recente onderzoeks-
rapport van Block en VanderWerff (1991), geven 
daarvoor stof tot nadenken en mogelijk toepassing. 

Selectie zal zich niet kunnen beperken tot de 
loopbaandelinquenten', die overigens ook van inzicht 
kunnen veranderen en dus aanspraak mogen maken 
op zorgvuldige aandacht. Ook bij strafherziening en 
bij de beoordeling of een alternatieve dan wel een 
gevangenisstraf moet worden opgelegd zijn vormen 
van selectie nodig, met behulp waarvan enige 
zekerheid is te geven over de sociaal constructieve 
opstelling van delinquenten. Strikte selectie zal 
daarvoor waarschijnlijk slechts een partieel 
hulpmiddel zijn. Rapportage over personen, in het 
kader van een individueel detentieplan of een 
sanctieplan bij alternatieve sancties is een minstens zo 
waardevol instrument. Ook hiervoor, zoals voor het 
voorgaande, geldt dat slechts een samenstel van 
maatregelen tot effect kan leiden. 
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Tijd en recht 

Over het belang van een snelle afhandeling van 
strafzaken 

dr. D. W. Steenhuis* 

Tijd en recht zijn nauw verwante begrippen. In 
1986 wijdde het Rechtsgeleerd Magazijn Themis er een 
themanummer aan, waarin vanuit diverse invals-
hoeken de genoemde relatie werd belicht (RMT, 
1986). Meer recent werd door Remmelink aandacht 
besteed aan, zoals hij het zelf noemt, enkele wellicht 
vruchtbare ontmoetingen van Vader Tijd en Vrouwe 
Justitia in het materieel-rechtelijk struikgewas 
(Remmelink, 1989). 

1k zal hieronder een wat andere invalshoek kiezen 
en de aandacht vooral richten op de relatie tussen tijd 
en effectiviteit. Om te beginnen komt het belang van 
snelle afdoening in relatie tot een effectieve rechts-
handhaving aan de orde. Daarbij wordt niet alleen, 
zoals veelal gebruikelijk, aandacht geschonken aan de 
verdachte, maar komt de positie van andere belang-
hebbenden bij, of de afnemers van het strafrechtelijk 
produkt, aan bod. 

Vervolgens wordt ingegaan op de traagheid die 
zich, in betrekkelijk korte tijd, heeft meester gemaakt 
van het Nederlandse strafproces alsmede op de 
factoren die bij die ontwikkeling een rol hebben 
gespeeld. Tenslotte wordt getracht, vanuit diverse 
invalshoeken, suggesties te doen voor een slagvaar-
diger en, naar mijn stellige overtuiging, daardoor ook 
geloofwaardiger produktie van strafrechtelijke inter-
venties. 

Partijen in het strafproces 

In het beleidsplan van het Openbaar Ministerie, 
Strafrecht met beleid, is op pagina 17 in een matrix 

* De auteur is Hoofd van de Centrale Directie Weten-
schapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van 
Justitie. 
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aangegeven hoe het O.M. aankijkt tegen de effecten 
van de rechtshandhaving. Hoewel men zich, ook of 
juist binnen het 0.M., bewust is van andere bredere 
maatschappelijke invloeden op het (strafbaar) gedrag 
van mensen, wordt er desalniettemin van uitgegaan 
dat het effect van de strafrechtelijke interventie groter 
is naarmate de kans op zo'n interventie, de snelheid 
waarmee deze tot stand komt en de zwaarte ervan 
toenemen. Daarbij gaat het er niet om elk van deze 
aspecten te maximaliseren, maar een zogenaamde 
`optimale mix' te bereiken: snelheid, zekerheid en 
strengheid, de bekende trias van Jeremy Bentham, in 
een optimale, mogelijk voor diverse strafbare feiten 
verschillende, combinaties. 

Is dat reeds een tamelijk gecompliceerde opgave, 
nog ingewikkelder wordt het wanneer daarbij ook 
nog rekening moet worden gehouden met - in de 
andere dimensie van de matrix - de diverse belang-
hebbenden, klantgroepen of afnemers van het straf-
rechtelijk optreden. Die andere dimensie illustreert 
nog eens dat een 'acceptabele' pakkans/strafkans niet 
alleen van belang is uit overwegingen van speciale en 
generale preventie maar ook vanuit het perspectief 
van normvorming en normbevestiging de aandacht 
verdient. Daders, potentiele daders, slachtoffers en 
conformisten, met elk van hen heeft het strafrecht te 
maken en overbelichting van de positie van de een 
leidt maar al te gemakkelijk tot onderbelichting van 
die van de ander en - aldus dit 'model' - tot verlies 
van effectiviteit en geloofwaardigheid (zie ook 
Steenhuis, 1990) 

In het volgende citaat worden die verschillende 
belangen - vanuit het perspectief van de 'celerity' nog 
eens krachtig samengevat. 'It is commonly acknow-
ledged that lengthy delay in hearing cases adversely 
affects the quality of justice dispensed by our 
criminal justice system. It impairs both the prose-
cution and the defence evidence (memories fade and 
there is an increased chance that witnesses will 
become unavailable) and prolongs anxiety and incon-
venience experienced by victims, suspects and 
witnesses. Frequent adjournment may also entail loss 
of income and waste of police and court resources. 
Long periods of remand in custody awaiting trial are 
of particular concern since they are not only inimical 
to justice - especially when defendants are acquitted 
or given non-custodial sentences - but also contribute 
significantly to prison overcrowding and to the costs 
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of the prison service' (P. Morgan, J. Vennard, 1989, p. 
1). 

De snelheid waarmee de straf op de `zonde' volgt is 
in dit kader derhalve van wezenlijk belang. Somrriige 
gedragsdeskundigen menen dat bij bepaalde vormen 
van wetsovertreding een sanctie die langer uitblijft 
dan twee dagen reeds gedoemd is om voor de dader 
zonder effect te blijven (Vroon, 1991). Maar ook hier 
is het niet alleen de dader die telt. Ook het slachtoffer 
kan belang hebben bij een snelle reactie en om enige 
indruk te kunnen maken in de samenleving, op de 
law abiding citizen', zal tussen normschending en 
interventie evenmin (te) veel tijd mogen verlopen. In 
het reeds genoemde themanummer van het Rechtsge-
leerd Magazijn Themis besteedt Corstens aandacht 
aan de factor tijd in het strafrecht. Corstens concen-
treert zijn betoog op een drietal aspecten van de 
tijdsfactor, te weten de vervolgingsverjaring, de 
vervolging binnen redelijke termijn, alsmede op het 
snelrecht en vlugrecht (Corstens, 1986). 

Wat (mij) opvalt in zijn betoog is dat de andere 
klanten van het strafrecht wel hier en daar in beeld 
verschijnen maar dat hun positie niet systematisch 
wordt besproken in relatie tot die van de verdachte. 
Sprekend over de vervolging binnen redelijke termijn 
is Corstens zich daarvan maar al te goed bewust 
wanneer hij schrijft (het gaat over het EVRM en het 
IVBP) dat daarmee 'de makers van die verdragen al 
te kennen hebben gegeven dat het belang van de 
verdachte hier voorop staat. Dat is gezien het 
karakter van die verdragen ook niet zo verwonderlijk. 
Het zijn nu eenmaal mensenrechtenverdragen. 
Daardoor leggen zij eenzijdig de nadruk op het 
rechtsbeschermingsaspect van de strafrechtelijke 
bevoegdheden. Het zijn geen verdragen die 
voorschrijven welke effecten men met strafrechts-
pleging mag beogen te sorteren' (Corstens, 1986, p. 
445). 

Toch zit juist daar - bij de ontkoppeling van de 
rechtsbescherming van de verdachte en de invloed 
van strafrechtelijk optreden op de andere afnemers - 
een belangrijk knelpunt, ook als het gaat om de 
snelheid van dat optreden. Zo heeft de raadsman van 
de verdachte in de zogenaamde Maurikse incestzaak, 
die inmiddels in drie instanties is veroordeeld en een 
verzoek tot revisie zag afgewezen, een strafklacht 
ingediend tegen het slachtoffer, een klacht die naar 
algemeen wordt aangenomen als volstrekt kansloos 
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moet worden beschouwd. Waar Corstens terecht 
opmerkt dat de HR via de zogenaamde 
redelijke-termijn-clausule het belang van de verdachte 
heeft omschreven `als te voorkomen dat hij langer 
dan redelijk is onder de dreiging van een (verdere) 
strafvervolging zou moeten leven', rijst hier de vraag 
hoe het op dit punt met de belangen van het slacht-
offer is gesteld. Immers ook het slachtoffer heeft er 
recht op dat de druk van de strafzaak binnen een 
redelijke termijn een einde neemt.' Dat geldt met 
name in zaken als de onderhavige, waarin niet zelden 
ook strafprocessueel - bijvoorbeeld als getuige - het 
nodige van het slachtoffer wordt gevergd. 2  Corstens is 
zich van de mogelijke spanning tussen de diverse 
belangen, zo blijkt verderop uit het artikel, wel 
bewust en brengt die van de 'significant others' ook 
we!, zij het soms nogal impliciet, ter sprake. Het 
slachtoffer, als klant, wordt echter ook dan nergens 
met name genoemd. 

Meer in het algemeen kan men zich afvragen of de 
wetgever bij het ontstaan van het Wetboek in 1926 de 
belangen van de diverse normadressaten wel 
voldoende voor ogen heeft gehad, bijvoorbeeld toen 
hij de verdachte, op zichzelf terecht, allerlei instru-
menten ter beschikking stelde die, naast de doelen die 
ze beogen te dienen, ook zeer geschikt zijn om de 
afdoening van een zaak te traineren en daardoor de 
belangen van die anderen te schaden. 1k denk hier 
met name aan de bewaarschriftenprocedure (van art. 
445 WvSv.) en aan de mogelijkheid om bij veroor-
deling wegens misdrijven onbeperkt appel en cassatie 
in te stellen. Het feit dat zulks in de praktijk voor het 
overgrote deel van de verdachten nagenoeg zonder 
kosten is, zal op de benutting van dit instrumen-
tarium bepaald geen remmende werking uitoefenen, 
evenmin als het gegeven dat men in appel `zelden 
slechter af is', al was het maar door het enkele 
tijdsverloop. 

Met de calculerende dader (en de calculerende 
raadsman) is door de wetgever kennelijk niet 
gerekend zulks ten detrimente van de andere belang-
hebbenden bij een vlotte afdoening van de zaak of 
een goede rechtspleging in zijn algemeenheid. Waar 
het feitelijk aan ontbreekt is aan 'equality of arms' 
waar het de benutting van de factor tijd betreft. Het 
0.M., als plaatsbekleder van de anderen, is aan 
allerlei beperkende bepalingen gebonden en wordt bij 
het overschrijden van termijnen `gestraft', zelfs als het 
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aan de oorzaak van die overschrijding part noch deel 
heeft. 3  Aan de verdachte en zijn raadsman worden - 
behoudens de termijnen die aan het instellen van de 
rechtsmiddelen zijn gekoppeld - nauwelijks beper-
kingen opgelegd. 

De, wat mij betreft, eenzijdige aandacht van de 
wetgever voor de dader als het gaat om het belang 
van een tijdige afdoening staat niet op zich zelf. In 
een wetboek waarin de positie van het slachtoffer 
sowieso is onderbelicht en waarin bij het vormgeven 
van een goede rechtspleging (kennelijk) in hoofdzaak 
de rechtsbescherming van de verdachte uitgangspunt 
is geweest, mag ten aanzien van de snelheid als kwali-
teitsdimensie niet (plotseling) een andere opstelling 
worden verwacht. De laatste tijd zijn er tekenen dat 
de wetgever bezig is het gebrek aan evenwicht 
enigszins te herstellen. Zo is het hoger beroep tegen 
een afwijzende beschikking in de bezwaarschriften-
procedure afgeschaft. 

Via onder andere de voorstellen van de Commissie 
Terwee, zal de positie van het slachtoffer aanzienlijk 
worden versterkt en Corstens noemt in zijn eerder 
aangehaalde artikel het Wetsvoorstel 19020 waarin, 
kennelijk in het belang van de samenleving als 
geheel, de verjaringstermijnen van art. 70 Sr. worden 
uitgebreid met een vijfde categorie: vijftien jaar voor 
zeer ernstige (milieu)misdrijven. Een soortgelijke 
maatregel wordt overwogen bij ernstige zedendelicten 
waar de verjaringstermijn dan pas gaat lopen vanaf 
het moment dat het slachtoffer zestien jaar is 
geworden. De onlangs van kracht geworden nieuwe 
Termijnenwet (Staatsblad 1991,, nr. 663) en het zeer 
recent (6 januari 1992) ingediende wetsontwerp getui-
genbescherming passen mijns inziens in hetzelfde 
kader. 

In plaats van deze, met permissie, partiele aanpas-
singen verdient mijns inziens een meer structurele 
benadering vanuit de geschetste evenwichtsgedachte 
de yoorkeur. Een integrale heroverweging van de 
strafprocessuele positie van alle bij dat proces betrok-
kenen is, niet alleen vanuit de optiek van een snelle 
afdoening maar vanuit het streven naar een geloof-
waardige rechtshandhaving, gewenst. Geloofwaar-
digheid, gekoppeld aan effectiviteit kan niet vanuit 
een gezichtspunt worden benaderd maar moet zich 
richten op de belangen van alle `partijen'. In die 
afweging ligt immers steeds de essentie van het recht. 
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Doorlooptijden 

Doorlooptijden zijn in de strafrechtspleging - 
althans binnen het O.M. - in enkele jaren een begrip 
geworden. Sinds de Wetenschappelijke Raad van het 
Regeringsbeleid in haar rapport over de rechtshand-
having de vinger legde op de, naar haar oordeel veel 
te lange afdoeningsduur van strafzaken, is men 
binnen de rechterlijke macht druk doende de 
doorlooptijd te bekorten. Daar is, gezien de toename 
van die duur in de laatste tien a twaalf jaar ook alle 
aanleiding toe. Immers, duurde het in 1978 nog 
`slechts' gemiddeld 85 dagen voordat een zaak in een 
0.M.-afdoening was geeindigd, in 1990 was die 
termijn opgelopen tot 132 dagen; en waar een 
rechtelijke afdoening in eerste aanleg in 1978 
gemiddeld 169 dagen vergde, duurde hetzelfde traject 
in 1990 maar liefst 280 dagen (Jaarverslag 0.M., 
1990). 

De prestatie (kwaliteit) van de rechtshandhaving 
voor wat betreft de snelheid is derhalve in circa tien 
jaar fors achteruitgelopen. Nu valt er op het gebruik 
van gemiddelde doorlooptijden als maatstaf voor 
deze prestatie wel het een en ander aan te merken. 
Zo'n gemiddelde wordt namelijk nogal sterk 
beInvloed door (zeer) lange doorlooptijden. Wanneer 
derhalve het aantal grote drugs- en/of fraudezaken 
met een doorgaans lange looptijd toeneemt, kan dit 
een forse stijging van het gemiddelde tot gevolg 
hebben. 

Teneinde het zicht op de ontwikkeling van de 
doorlooptijd enigszins helder te houden, worden 
sinds enige jaren ook gegevens verzameld en gepubli-
ceerd over het percentage zaken dat binnen respectie-
velijk een, drie, zes enzovoort maanden is afgedaan. 
Ook met deze cijfers over doorlooptijden dient 
overigens voorzichtig te worden omgegaan. 
Natuurlijk zijn er grote verschillen te constateren 
tussen de diverse arrondissenten. Zo varieerde in 
1990 het percentage zaken dat door het O.M. binnen 
drie maanden is afgedaan van 87% in Assen tot 37% 
in Alkmaar. Naarmate de tijd verstrijkt, worden die 
verschillen uiteraard geringer, maar ook bij het 
meetpunt negen maanden heeft Alkmaar de achter-
stand nog lang niet ingelopen. Daar is dan 78% van 
de zaken afgedaan tegen in Assen 97%. 

Voor de rechtbankafdoeningen valt hetzelfde te 
constateren. Ook bier vormen Assen en Alkmaar de 
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extremen: een gemiddelde doorlooptijd van 160 
dagen in Assen en van 393 dagen in Alkmaar. Bij het 
drie-maandenpunt scoort Assen eveneens het hoogst 
(23%) maar dan vormt Roermond (2%) het andere 
uiterste. 

Zoals gezegd is ook hier zorgvuldigheid geboden. 
Gebleken is namelijk dat niet alle parketten dezelfde 
uitgangspunten hanteren bij het definieren van de 
doorlooptijd. Sommigen beschouwen een transactie 
als afgedaan indien de girokaart aan de verdachte het 
parket heeft verlaten. Anderen pas op het moment dat 
de betaling is binnengekomen. Dat scheelt al gauw 
dertig dagen in de gemiddelde doorlooptijd, nog 
afgezien van de vraag wat er op elk van de parketten 
gebeurt indien de transactie niet wordt betaald. Dit 
voorbeeld is met vele anderen uit te breiden. 
Eveneens is duidelijk geworden dat parketten, los van 
de definitieve problemen, op een verschillende manier 
omgaan met binnengekomen c.q. afgedane zaken. Op 
sommige parketten bijvoorbeeld worden niet meer 
dan een maximumaantal zaken per week 
ingeschreven waardoor de gemiddelde doorlooptijd 
wordt verkort. Op andere parketten wordt het 
afboeken van zaken en daarmee het beeindigen van 
de doorlooptijd uitgesteld en daardoor de 
doorlooptijd verlengd. 

Dat soort definitie- en uitvoeringsproblemen, die 
vergelijking tussen parketten/arrondissementen 
bemoeilijkt, worden niet automatisch opgelost door 
automatisering (wat wel overigens?). De huidige 
geautomatiseerde systemen (COMPAS bijvoorbeeld) 
zijn in hoofdzaak vanuit een administratieve 
invalshoek ontwikkeld en (nog) niet ingericht op het 
verschaffen van beleids- en beheersinformatie. In die, 
nog (verder) te ontwikkelen systemen zullen niet 
alleen de geschetste definitieproblemen eenduidig 
moeten worden opgelost, maar zal ook de software 
zodanig moeten zijn ingericht dat de kans op uitvoe-
ringsverschillen wordt geminimaliseerd. Overigens 
buigt een gemengde departementale 0.M.-commissie 
onder leiding van de Bossche Hoofdofficier Ficq, zich 
inmiddels over deze problematiek. 

Er is echter nog een definitieprobleem in relatie tot 
de doorlooptijd. Tot nu toe wordt die namelijk (hoe 
verschillend ook) berekend vanaf het moment dat de 
zaak ten parkette wordt ingeschreven (een parket-
nummer krijgt), tot op het moment dat hij door O.M. 
of rechter is afgedaan bij wijze van eindbeslissing. 
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Wat er voor de inschrijving of na die eindbeslissing 
gebeurt, wordt niet meegerekend. Wanneer men 
niettemin de snelheid van afdoening vanuit het 
hiervoor bepleitte effectiviteits/geloofwaardigheids-
perspectief benadert, is het evident dat het hele 
traject, vanaf het moment waarop het delict wordt 
gepleegd c.q. bekend wordt, tot op het ogenblik dat 
de interventie daadwerkelijk tot stand komt, 4  moet 
worden meegerekend. Het gaat er dan immers om 
hoeveel tijd er verstrijkt tussen het moment waarop 
het feit (de normschending) wordt gepleegd 
(eventueel waargenomen) en het ogenblik waarop 
interventie daadwerkelijk tot stand komt. De tijd die 
de politie nodig heeft om na het eerste contact met de 
verdachte de zaak rond te maken, het proces-verbaal 
op te maken en in te zenden, als ook eventuele appel-
en cassatieprocedures, alsmede het cassatietraject, 
horen daar vanzelfsprekend bij. 

Mijn voorstel in hoofdlijnen zou zijn om de 
doorlooptijd te laten beginnen op het moment dat de 
politie de verdachte voor het eerst (en soms ook voor 
het laatst) verhoort en het moment waarop in geval 
van financiele interventies, het geld is betaald en in 
het geval van vrijheidsstraf de executie daadwerkelijk 
is begonnen.s Indien van geen van beide sprake is 
maar er wordt geseponeerd of vrijgesproken, geldt het 
moment waarop de verdachte van die beslissing 
kennis krijgt. 

Optisch leidt dat weliswaar tot een aanzienlijke 
verlenging van de doorlooptijd, maar daar staat dan 
wel tegenover dat die een veel duidelijker beeld geeft 
van de 'prestatie van politie en justitie waar het de 
kwaliteitsdimensie snelheid betreft'. Met name 
gegevens over het soort zaken dat lang duurt of het 
type daders dat gekoppeld is aan lange doorloop-
tijden (veel trajecten) of waarin executieproblematiek 
blijkt, zouden interessante aanhoudingspunten voor 
beleid kunnen opleveren. 

Om diezelfde reden is het, naast het hebben van 
zicht op de totale duur, uiteraard van belang goed te 
weten hoe lang de diverse deeltrajecten duren. Om 
vast te stellen waar zich (de grootste) knelpunten 
voordoen, moet kunnen worden nagegaan waar in de 
keten zaken eventueel blijven liggen. Zo bleek uit een 
onderzoek bij het Gerechtshof in Leeuwarden dat van 
het appeltraject (van datum instellen hoger beroep tot 
en met eindarrest van het Gerechtshof) meer dan 
veertig voor rekening kwamen van de rechtbanken 
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die er - in verschillende mate - niet in slaagden de 
vonnissen tijdig uit te werken en in te zenden. 

Nauwkeurige informatie over de duur van de 
deeltrajecten is, last but not least, ook van belang 
voor de zogenaamde planning- en controlecyclus. 
Wanneer vanuit het centrale niveau (in casu het 
Directoraat-Generaal voor de Rechtspleging - DGR) 
in het kader van het decentralisatiestreven, mensen en 
middelen moeten worden verdeeld over de arrondis-
sementen, moeten daarvoor criteria - kan het zijn zo 
helder en eerlijk mogelijk - worden ontwikkeld. 
Uitgaande van het eerder genoemde streven naar 
kwaliteitsverbetering van de rechtshandhaving zullen 
die criteria, op zijn minst ten dele, van kwalitatieve 
aard moeten zijn. Rechterlijke colleges, parketten die 
goed `presteren' moeten dat in hun middelentoe-
deling terugzien. Dat stimuleert. Thans is dat nog niet 
het geval. 

Als snelheid een belangrijke dimensie van kwaliteit 
is, moet doorlooptijd ook een rol spelen bij het 
oordeel over kwaliteit. Dat betekent echter wel dat 
duidelijk moet zijn wie voor welk deeltraject van de 
doorlooptijd verantwoordelijk is. Lange wachttijden 
bij het aanbrengen van zaken ter zitting kunnen 
bezwaarlijk aan het O.M. worden toegerekend en dat 
geldt ook voor de noodzakelijke tijd die verstrijkt 
voor het opmaken van een voorlichtingsrapport. Hoe 
dat probleem van de toerekening precies moet 
worden opgelost is mij nog niet geheel helder. Dat 
oplossing ervan belangrijk is staat als een paal boven 
water. 

Oorzakenanalyse 

Het O.M. heeft in Strafrecht met beleid van het hele 
traject van normschending tot en met interventie 
concrete doelen geformuleerd die in 1995 gerealiseerd 
moeten zijn. Weliswaar doet het beleidsplan zelf geen 
uitspraken over de termijn die (maximaal) mag 
verstrijken tussen het moment waarop het proces-
verbaal is gesloten en het ogenblik waarop de zaak 
op het parket binnen moet zijn, toch hebben veel 
parketten hebben in hun op Strafrecht met beleid 
gebaseerde activiteitenplannen daarover termijnen 
opgenomen. Is de zaak eenmaal ten parkette gearri-
veerd dan moet, van de 0.M.-afdoeningen 75 procent 
binnen drie maanden na ontvangst zijn afgedaan. 
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Over het traject tot de zitting bevat het beleidsplan 
weer geen streeftermijnen. Die zijn ook moeilijk 
landelijk te formuleren omdat het O.M. hier erg 
athankelijk is van de bereidheid van de rechtbank om 
voldoende zittingsruimte ter beschikking te stellen. 
Ook bier bevatten de lokale plannen wel termijnen 
terzake. Wat de executie betreft stelt het beleidsplan 
dat (in 1995) 95 procent van de geldboetes een jaar 
nadat het executieproject is begonnen, ook daadwer-
kelijk moet zijn gelnd. 

Dat zijn ambitieuze doelstellingen ten opzichte van 
de huidige stand van zaken en realisering ervan mag 
natuurlijk niet plaatsvinden door middel van optische 
kunstgrepen die het beeld verfraaien maar de werke-
lijkheid ongemoeid laten. In dit verband is het O.M. 
al eens door de Algemene Rekenkamer op de vingers 
getikt. 6  Het niet bereiken van de gestelde doelen zal 
de geloofwaardigheid van het O.M. en de rechts-
pleging niet ten goede komen. Het O.M. moet dus 
wet zeker zijn van zijn zaak en die zekerheid dient 
uiteraard primair ontleend te zijn aan een grondige 
analyse van de `oorzaken' van de vertraging en aan 
een gedegen inschatting van de mogelijkheden om die 
te ecarteren. 

Voor een deel is die oorzakenanalyse verricht. 
Daarbij is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de 
manier waarop het `produktieproces' op het parket en 
de rechtbank is vormgegeven. Reeds in 1981 kwam 
het organisatie-adviesbureau Berenschot met een 
rapport waarin werd gewezen op het grote aantal 
handelingen dat in een gemiddelde strafzaak moest 
worden verricht en het grote aantal bewerkingssta-
tions dat daarvoor nodig was. 

In een deelstudie ten behoeve van het 
WRR-rapport Rechtshandhaving werd erop gewezen 
dat mede als gevolg van het voorgaande circa 85 
procent van de totale doorlooptijd uit wachttijd 
bestond, wachttijd die ten dele uiteraard ook door 
wettelijke termijnen wordt veroorzaakt. Kort gezegd 
kwam de analyse hierop neer dat bij de produktie van 
interventies te weinig gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om zogenaamde homogene 
werkstromen te parallelliseren (Hoevenaars, 1991), 
dat in het bedrijfsleven gebruikelijke zogenaamde 
voorrangsregels (bijvoorbeeld korte bewerkingstijden 
eerst) niet of onvoldoende worden benut en dat het 
beschikbare personeel teveel aan een, veelal zeer 

40 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 3, 1992 



beperkte deeltaak is gebonden en daardoor niet 
flexibel is in te zetten. 

Sindsdien is er het nodige gebeurd op dit vlak. Op 
verschillende parketten heeft men zogenaamde 
`case-screening'-methoden (ook wel filters geheten) 
ingevoerd om zaken met een verschillend afdoenings-
traject uit elkaar te halen. Anderen hebben het aantal 
bewerkingsstations beperkt en getracht via het 
scheppen van bredere taken tot een flexibeler perso-
neelsinzet te komen. Het verst in dit opzicht is het 
Arnhemse parket gegaan waar een volledig systeem 
van gescheiden werkstromen is ingevoerd, gekoppeld 
aan een aanzienlijke verbreding van diverse 
deeltaken. Afgewacht moet uiteraard worden wat de 
gevolgen zijn van deze ingrijpende wijziging van de 
structuur van de parketorganisatie. 

Bij al deze maatregelen blijkt overigens dat tot nu 
toe onvoldoende aandacht is besteed aan een tweede 
oorzakencomplex van lange doorlooptijden, te weten 
de andere aspecten van de organisatie die van invloed 
zijn op de mogelijkheden het primaire proces anders 
vorm te geven. Zo blijkt dat een aantal mensen 
slechts node afstand doet van de vertrouwde kleine 
deeltaak en aan taakverrijlcing helemaal geen 
behoefte heeft. Duidelijk wordt ook dat de motive-
rende kracht van het management op veel parketten 
te wensen overlaat en dat men niet over een 
(totaal)-concept beschikt voor de 'redesign' van de 
parketorganisatie met als gevolg dat allerlei inter-
acties tussen aspecten van die organisatie onvol-
doende worden waargenomen. 

Ten slotte blijkt dat vanuit het centrale niveau te 
weinig sturing plaatsvindt en dat ook daar eerder van 
versnipperde aandacht dan van een breed concept 
sprake is. De aandacht is te veel en te vaak op een 
aspectsysteem van de organisatie gericht (veelal de 
structuur); de samenhang tussen de zeven s-en 
(McKinsey) of de diverse cirkels (Kotter) wordt 
verwaarloosd. Soms is het, zoals bleek, het personele 
aspect dat structuuraanpassingen belemmert, soms is 
het het ontbreken van 'shared values' of de 
afwezigheid van voldoende 'skills'. In de sfeer van de 
'systems' maakt het veel uit hoe de automatisering in 
staat is het produktieproces daadwerkelijk te onder-
steunen en bijvoorbeeld informatie te verschaffen 
over de voortgang van de zaken. 

In de meeste gevallen is het echter de cultuur van 
het justitiebedrijf die veranderingen bemoeilijkt. Zo 
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stuiten veel parketten op gebrek aan medewerking bij 
de rechtbank om het aantal zittingen dat nodig is om 
zaken binnen een redelijke termijn af te doen, 
beschikbaar te stellen of om het aantal zaken op de 
zitting, met hetzelfde doe!, te vergroten. Dat leidt tot 
grote verschillen. In Maastricht bijvoorbeeld worden, 
in een zelfde tijdsbestek, op de zitting van de politie-
rechter slechts 13-15 zaken behandeld, terwijl dit 
aantal in Rotterdam bijvoorbeeld 25 bedraagt. We 
stuiten bier op wat in de Verenigde Staten wordt 
genoemd de 'local legal culture' (Klemm, 1986; 
Luskin, Luskin, 1986): de manier waarop rechters, de 
rechtbank, de president van de strafkamer (en 
uiteraard het 0.M.) aankijken tegen het belang van 
een snelle afdoening. 

Wanneer men aan deze kwaliteitsdimensie slechts 
lippendienst bewijst bijvoorbeeld omdat Strafrecht 
met beleid dat nu eenmaal vergt, maar zelf het belang 
van snelle afdoening niet inziet, wordt het moeilijk de 
gestelde doelen te halen. Dat lukt, zo is de conclusie 
van het voorgaande, alleen bij een geintegreerde 
benadering vanuit een heldere visie op het belang van 
dit kwaliteitsaspect. 

Naast primair proces en 'organisatie' in ruime zin is 
er nog een derde complex van factoren dat van 
invloed kan zijn op de lengte van de doorlooptijd en 
dat dus ook aanknopingspunten kan bieden van de 
verkorting ervan. Het is evident dat gegeven de 
organisatie van de produktie 	ruime zin), de 
afdoening van een strafzaak meer tijd vergt naarmate 
het (eind)produkt meer bewerkingen moet ondergaan 
en daarvoor een groter aantal bewerkingsstations 
moet passeren of vaker langs hetzelfde station moet. 

Dat aantal bewerkingen kan in principe door alle 
factoren in de totale keten worden beInvloed. De 
politie, de Officier van Justitie, de rechter en de 
autoriteiten met de daadwerkelijke executie alsook de 
verdachte en zijn raadsman, kunnen allemaal hun 
invloed doen gelden. Als de politie het stratbare feit 
niet opspoort komt er in het geheel geen 'proces' op 
gang, maar als de politie de verdachte in verzekering 
stelt heeft dat gevolgen voor de volgende stappen in 
het proces, niet alleen voor de politie zelf, maar ook 
voor de Officier van Justitie en mogelijk voor de 
rechter. 

Op dezelfde manier heeft ook het vorderen van een 
gerechtelijk vooronderzoek consequenties voor de rest 
van het proces omdat niet alleen het gerechtelijk 
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vooronderzoek zelf erdoor wordt uitgelokt, en de 
tussenkomst van de rechter-commissaris bewerk-
stelligt, maar het ook de bewerkingen `sluiting gerech-
telijk vooronderzoek' en `betekenen van de sluiting' 
tot gevolg heeft en vervolgens de verdachte in staat 
stelt verdere bewerkingen toe te voegen bijvoorbeeld 
het vragen van heropening van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

Ook de rechter beschikt over mogelijkheden om 
bewerkingen toe te voegen, bijvoorbeeld als hij de 
dagvaarding (op grond van gebrekkige betekening) 
nietig verklaart of besluit de zaak aan te houden. 
Tenslotte kunnen ook de `executie-autoriteiten' 
nieuwe bewerkingen instigeren bijvoorbeeld door aan 
het O.M. voor te stellen, de verdachte in aanmerking 
te laten komen voor strafonderbreking of verlof, al 
zal het gevolg van de laatste beslissing op de totale 
doorlooptijd beperkt zijn. 

Soms hebben de betreffende actoren alle vrijheid 
om een zaak (verder) de keten in te sturen en 
daarmee volgende bewerkingen uit te lokken. De 
Officier van Justitie kan bijvoorbeeld op grond van 
het opportuniteitsbeginsel praktisch onbeperkt kiezen 
tussen dagvaarden of zelf - als O.M. - afdoen door 
sepot en/of transactie. Die beslissing heeft, zoals we 
zagen, grote gevolgen voor de totale doorlooptijd. De 
rechter kan de zaak op verzoek van de verdachte of 
de Officier van Justitie aanhouden maar verplicht is 
hij daartoe in de meeste gevallen niet. 

Soms is er echter weinig keus en is er nauwelijks of 
geen ruimte om een zaak `te stoppen' en volgende 
fasen in de keten af te snijden. Zo is een opsporings-
ambtenaar krachtens art. 152 Sv. verplicht om 
aangifte te doen van een door hem waargenomen 
strafbaar feit en zal de Officier van Justitie, hoewel 
daartoe krachtens art. 167 Sv. steeds bevoegd, in de 
praktijk vaak weinig ruimte zien de zaak buiten de 
rechter om af te doen. 7  Ook de rechter heeft soms 
nauwelijks ruimte om `complicaties' te vermijden 
bijvoorbeeld in het geval waarin de verdachte er op 
staat dat bepaalde getuigen ter zitting zullen worden 
gehoord of indien de betekening van de dagvaarding 
onjuist heeft plaatsgevonden. 

Naast procedureel bepaalde beperkingen van de 
handelingsvrijheid kan die ruimte ook worden 
beperkt door de aard (ernst) van het strafbaar feit, de 
persoon van de dader (zware recidivist) of door 
terzake bestaande richtlijnen (bijvoorbeeld die betref- 
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fende art. 26 WVW waar boven een bepaald 
promillage steeds wordt vervolgd). Vanzelfsprekend 
spelen persoonlijke voorkeuren (voorlichtingsrap-
portage) en de cultuur waarin bijvoorbeeld de 
rechtbank werkt (aanhoudingen) ook een rot bij de 
ruimte die men ziet om de duur van de zaak binnen 
de perken te houden. 

Verkorting van de doorlooptijd via dit laatste 
complex van factoren betekent een beperking van de 
keuzevrijheid van elk der partijen. Die zouden niet 
meer `te kust en te keur' moeten kunnen gaan zoals 
dat thans het geval is en alle mogelijke variaties in de 
strafprocedure vrij kunnen kiezen met alle complice-
rende gevolgen van dien. 

De politie bijvoorbeeld zou beperkt kunnen worden 
in de mogelijkheden om beslag te leggen door met 
het O.M. afspraken terzake te maken. De indruk 
bestaat dat bij het leggen van beslag dikwijls weinig 
oog is voor de processuele gevolgen verderop, 
gevolgen die het O.M. - soms zonder dat daar grote 
belangen mee gemoeid zijn - veel tijd kunnen kosten. 

Het Openbaar Ministerie zou zich wat meer disci-
pline kunnen opleggen bij het vragen van een 
voorlichtingsrapport of het opvragen van de 
documentatie. Niet dat deze informatie niet 
belangrijk is, maar in veel gevallen is het ook goed 
mogelijk een beslissing te nemen zonder dat ze 
voorhanden is. Bovendien, zou men kunnen argumen-
teren, is er sprake van optimalisering tussen 
strengheid (strafmaat) en snelheid en wellicht dat in 
meer gevallen dan thans de balans naar de snelheid 
moet doorslaan. 

Ook de ruimte van de rechter kan wellicht bier en 
daar worden beperkt. 1k denk bijvoorbeeld aan het 
aanhouden van zaken. Ook bier bestaat de indruk dat 
dit wet eens wat at te gemakkelijk gebeurt en zonder 
veel oog voor de gevolgen van de afdoeningstermijn. 

Bij de verdere vormgeving van de positie van het 
slachtoffer zal eveneens met de door deze op te 
werpen complicaties rekening moeten worden 
gehouden. Niet altijd is het nodig alle denkbare 
situaties of mogelijkheden ook wettelijk te regelen. 
Bovendien moeten de mogelijkheden van het straf-
proces om het slachtoffer te apaiseren niet worden 
overschat. Wellicht is eenvoud ook hier het kenmerk 
van het ware en toont zich ook hier in de beperking 
de meester. 

Dat geldt tenslotte ook voor de positie van de 
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verdachte en zijn raadsman. Zij beschikken, zoals 
eerder betoogd, over een keur van mogelijkheden om 
de doorlooptijd van een zaak te verlengen. Hoger 
beroep bijvoorbeeld is in veel gevallen `een loterij 
zonder nieten' die afgezien van het uitstel - in veel 
gevallen ook nog, mede door het enkele tijdsverloop 
- strafvermindering oplevert. 8  Ook minder ingrij-
pende acties van de verdachte kunnen tot aanzienlijke 
gevolgen voor de snelheid van afdoening leiden en de 
overige actoren aanzienlijk beperken in hun mogelijk-
heden om de zaak met bekwame spoed af te handelen 
en het aantal bewerkingen en aldus de duur van het 
produktieproces te beperken. 

Samenvattend komt het erop neer dat een trage 
afdoening van strafzaken te maken heeft met drie 
categorien factoren: 
- Het aantal mogelijkheden, de keuzevrijheid van de 
actoren in het strafproces om, uiteraard binnen de 
wettelijke kaders de procedure te compliceren. De 
vraag of dat `terecht' gebeurt is veelal niet aan enige 
toetsing onderhevig. 
- De wijze waarop het primaire proces in enge zin, 
de loop van de zaak door het `produktieproces' is 
vormgegeven en het ontbreken daarin van soms voor 
de hand liggende efficiencymaatregelen. 
- De 'design' van de organisatiecomponenten om dit 
primaire proces heen; de opleiding, werving en 
selectie personeel, de cultuur van de organisatie, de 
aanwezigheid van gemeenschappelijke concepten, en 
dergelijke. 

Het is evident dat verkorting van doorlooptijden, 
met het oog op een effectievere en geloofwaardiger 
strafrechtspleging dan ook langs deze hoofdlijnen 
moet worden aangepakt. Ik realiseer me dat zowel de 
analyse als de `oplossingen' in dit soms wat 
technisch/organisatorische artikel nogal schetsmatig 
zijn. Gezien de beschikbare ruimte (en tijd) kan dat 
niet anders. Ik hoop dat desalniettemin duidelijk is 
geworden dat van een optimale invulling van de 
matrix uit Strafrecht met beleid er niet alleen meer 
evenwicht moet komen in de positie van de diverse 
actoren (of hun zaakwaarnemers) in het strafproces, 
maar ook een zorgvuldiger afweging moet plaats-
vinden tussen de genoemde kwaliteitsdiscussies 
snelheid, strengheid en zekerheid. Vrouwe Justitia 
heeft met Vader Tijd nog heel wat te verhapstukken. 
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Noten 

' Zelfs een snelle beeindiging van 
het strafproces betekent uiteraard 
niet dat daarmee ook de gevolgen 
van victimisatie ophouden. 
2  Zie in dit verband ook de gang 
van zaken tegen de Zettense 
psychiater F. 

Zie bijvoorbeeld Van Veen in 
zijn noot bij H.R. 8 april 1986, NJ 
86, nr. 735. 
o lk laat het felt dat in het gepakt 
worden of het terecht staan op 
zich elementen van straf zitten nu 
maar even buiten beschouwing. 
• lk ben me ervan bewust dater 
vele interventiemodaliteiten zijn 
waarbij misschien op deze 
hoofdlijn moet worden gevarieerd. 
6  Het betrof bier de manier 
waarop, onder de vigeur van 
`Samenleving en criminaliteit' de 
kale beleidssepots waren terugge-
drongen. 
7  Het geval van een toegewezen 
klacht o.g.v. art. 89 Sv. laat ik bier 
buiten beschouwing. 
• Een klein onderzoekje bij het 
Gerechtshof in Leeuwarden liet 
zien dat in slechts 5% van de 
gevallen van een zwaardere straf 
sprake was en in 10% van een 
gelijke. 
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Als de dag van gisteren 

Over de betrouwbaarheid van het 
slachtofferverhaal 

prof. dr. J.J.M. van Dijk* 

Inleiding 

Enquetes naar de slachtofferervaringen van de 
bevolking behoren tot de belangrijkste informatie-
bronnen van de moderne criminologie. Algemeen 
wordt thans aangenomen dat de resultaten van slacht-
offerenquetes een belangrijke aanvulling vormen op 
de gegevens die kunnen worden ontleend aan de 
registraties van politie en justitie. Door middel van 
enquetes kunnen immers ook gegevens worden 
verzameld over delicten die niet ter kennis van de 
politie zijn gekomen. 

In het officieuze karakter van de informatie over 
criminaliteit uit slachtofferenquetes schuilt echter 
zowel de kracht als de zwakte ervan. Slachtoffers zijn, 
anders dan politie-agenten, niet opgeleid om delicten 
waar te nemen en te kwalificeren. Zij zijn bovendien 
vaak emotioneel betrokken bij het gebeuren en 
moeten bij de beantwoording van vragen hierover 
geheel op hun geheugen afgaan. De waarde van de 
door slachtoffers verstrekte informatie is derhalve 
sterk afhankelijk van het herinneringsvermogen van 
de slachtoffers. 

Naar de validiteit en betrouwbaarheid van de door 
slachtoffers verstrekte informatie over de delicten 
waarmee zij zijn geconfronteerd (het slachtoffer-
verhaal) is vooral in de beginjaren van de slachtoffer-
enquetes veel onderzoek gedaan (zie voor een 
overzicht Skogan, 1981). In Nederland zijn dergelijke 

* De auteur is Hoofd van de Directie Criminaliteitspreventie 
van het Ministerie van Justitie en tevens hoogleraar crimino-
logic aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij dankt behalve 
C.H.D. Steinmetz (thans directeur Instituut voort Psycho-
trauma) en B.J.W. Docter-Schamhardt (WODC) ook M. 
Junger (WODC) en H. Willemse (DCP/Criminologisch 
Instituut Leiden) voor hun bijdragen aan de totstandkoming 
van dit artikel. 
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studies, behalve door Fiselier (1978), verricht op het 
WODC (Van Dijk, 1978; vgl. ook Van Dijk, 
Nijenhuis, 1979; Junger, 1990). 

In dit artikel zal in het bijzonder worden ingegaan 
op de vraag of slachtoffers in staat zijn zich te herin-
neren in welk jaar zij slachtoffer van een delict zijn 
geweest. Voor het maken van een schatting van het 
aantal delicten dat gedurende een jaar is gepleegd - 
de hoofddoelstelling van de meeste slachtoffer-
enquetes - is de betrouwbaarheid van de tijdsbe-
paling door de slachtoffers van het grootste belang. 
Naar deze vraagstelling is destijds onder mijn leiding 
een studie verricht door de WODC-medewerkers 
C.H.D. Steinmetz en B.J.W. Docter-Schamhardt. De 
kernuitkomsten van deze studie, die nooit zijn 
gepubliceerd, zullen hieronder worden besproken. 

Probleemstelling 

De informatie die door slachtoffers wordt verstrekt, 
is onderhevig aan verschillende foutenbronnen. 
Slachtoffers moeten zich er om te beginnen van 
bewust zijn dat zij zelf of hun huishouden slachtoffer 
van een delict zijn geweest. Dit is, bijvoorbeeld bij 
oplichting en agressie in de privesfeer, lang niet altijd 
vanzelfsprekend. Vervolgens moeten zij bereid zijn 
hierover aan een enqueteur informatie te verstrekken. 
Ook dit is, bijvoorbeeld bij zedendelicten in de prive-
sfeer, niet gegarandeerd. Ten derde moeten zij hiertoe 
ook in staat zijn, dat wil zeggen hun geheugen moet 
hen niet in de steek laten. Belangrijk is met name, 
zoals gezegd, de tijdsbepaling van de slachtoffer-
ervaring. 

De kwaliteit van de informatie kan allereerst 
worden onderzocht door middel van analyses van de 
enquetegegevens zelf.' De enqu'etegegevens kunnen 
worden getoetst op onderlinge consistentie. In de 
internationale slachtofferenquete wordt bijvoorbeeld 
eerst gevraagd naar slachtofferervaringen gedurende 
de laatste vijf jaar en daarna wordt gevraagd of men 
gedurende het afgelopen jaar slachtoffer van het 
onderhavige delictstype is geweest. 

Indien de respondenten een feilloos geheugen 
zouden hebben, zou, bij een min of meer stabiel 
criminaliteitsniveau het slachtofferpercentage over vijf 
jaar volgens de kansberekening drie a vier keer zo 
groot moeten zijn als het percentage voor het laatste 
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Figuur 1: Overzicht algemene slachtofferpercentages; 
percentage slachtoffers van enigerlei delictstype in 1988, 
respectievelijk gedurende de afgelopen vijf jaren, totaal en 
per land 
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jaar. 2  In figuur 1 is de verhouding weergegeven tussen 
de algemene slachtofferpercentages over 1988 en de 
percentages over de afgelopen vijf jaar (1984 t/m 
1988) volgens de internationale slachtofferenquete 
(Van Dijk, Mayhew, Killias, 1990). 

Uit figuur 1 blijkt dat het percentage over vijf jaar 
niet drie a vier, maar slechts ruim twee keer zo groot 
is als het jaarpercentage (factor 2.27). Indien de 
opgaven van de respondenten juist zouden zijn, zou 
dit betekenen dat de criminaliteit in de periode 
1983-1988 zeer sterk moet zijn gestegen in de meeste 
landen (gemiddeld met ±30% per jaar). Een derge-
lijke sterke stijging in veertien landen moet uitge-
sloten worden geacht. 3  Uit nationale slachtofferen-
quetes in bijvoorbeeld de Verenigde Staten blijkt dat 
de veelvoorkomende criminaliteit stabiel is gebleven 
(Skogan, 1990). De opgaven van de slachtoffers zijn 
dus kennelijk beInvloed door geheugenfouten. 

De meest voor de hand liggende verklaring is dat 
victimisaties van geringe ernst uit verderweg liggende 
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jaren geheel zijn vergeten. Eerdere validiteitstudies 
geven steun aan deze verklaring (Sparks c.a., 1981). 
Deze veronderstelling kan enigermate worden 
getoetst door te bezien of de verhoudingsgetallen 
tussen de twee percentages het kleinste zijn bij de 
delictstypen van geringere ernst. Juist lichtere delicten 
zullen immers vaker worden vergeten, waardoor het 
percentage over vijf jaar kleiner zal zijn. 

De analyse levert aanwijzingen op dat dit 
inderdaad het geval is.° Het verhoudingsgetal tussen 
het vijf-jarenpercentage en het jaarpercentage is het 
grootste bij inbraak (factor 3,8). Het is kleiner bij 
poging tot inbraak (3,3). In dit geval zijn de jaarper-
centages even groot (2,1 en 2,0), terwijI het 
vijf-jarenpercentage verschilt (inbraak: 7,8; poging: 
6,6). Dit wijst er op dat pogingen eerder worden 
vergeten dan geslaagde inbraken. Het verhoudings-
getal is ook relatief groot bij fietsendiefstal (3,7), 
autodiefstal (3,5) en beroving (3,4). Kleinere verhou-
dingsgetallen vertonen onder andere seksuele 
incidenten (2,5), agressie (2,7) en vandalisme (2,5). 
Deze relatief lage verhoudingsgetallen indiceren een 
grotere uitval ten gevolge van vergeetachtigheid bij 
lichtere delictstypen. 

Er is echter nog een andere foutenbron die verant-
woordelijk zou kunnen zijn voor de relatief hoge 
percentages met betrekking tot het laatste jaar. Uit 
het algemene enquete-onderzoek is bekend dat 
respondenten de neiging hebben om emotioneel 
beladen gebeurtenissen qua tijdsbepaling naar voren 
te halen (het zogenaamde 'forward time telescoping'). 
Men herinnert zich het gebeuren nog als de dag van 
gisteren en onderschat daardoor hoeveel tijd er 
verstreken is. Voor de slachtofferpercentages zou dit 
mechanisme er toe leiden dat een deel van de 
incidenten die twee jaar geleden plaatsvonden ten 
onrechte wordt opgegeven als een victimisatie in het 
afgelopen jaar. Door deze verschuiving zou het 
jaarpercentage te hoog uitvallen en het vijf-jarenper-
centage te laag. 5  

De bestudering van dit verschijnsel vergt een 
externe validatie waarbij respondenten worden ander-
vraagd over victimisaties waarvan het werkelijke 
tijdstip uit de registraties van de politic bekend is. Bij 
zo'n studie kan worden vertrokken vanuit de politie-
registraties. Men kan respondenten ondervragen wier 
naam men heeft ontleend aan de politieregistratie 
(een zogenaamde 'reverse record check'). Dit is de 
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gebruikelijke methodiek bij de validatie van slachtoffer-
verhalen. Door middel van zo'n studie kan worden 
vastgesteld welk deel van de respondenten bepaalde victi-
misaties tegenover de enqueteur verzwijgt (zogenaamde 
'false negatives'). Vervolgens kunnen van de wel 
opgegeven delicten de details worden gecontroleerd, zoals 
de datering. Men kan dan kijken of delicten in de tijd 
naar voren worden gehaald of juist naar achteren 
geschoven. 

Dit type onderzoek is, zoals gezegd, bij de externe 
validatie van slachtofferverhalen het meest gebruikelijk 
(Fiselier, 1978; Sparks, 1981). Een alternatieve methode 
vertrekt van de opgaven van de geenqueteerden. Deze 
worden vervolgens in de politieregistratie nagetrokken 
(een zogenaamde 'forward record check'). Op deze 
manier kan onder andere worden vastgesteld welk deel 
van de respondenten victimisaties opgeeft die niet kunnen 
worden teruggevonden en dus wellicht zijn verzonnen 
(zogenaamde 'false positives'). Tevens kan ook bij dit 
type onderzoek de nauwkeurigheid worden vastgesteld 
van de door de respondenten gegeven detailinformatie 
zoals de datering. Bij mijn weten is de hier te bespreken 
WODC-studie, samen met het onderzoek van Schneider 
(1978) in de Verenigde Staten, het enige voorbeeld van 
een 'forward record check' met betrekking tot informatie 
uit een slachtofferenquete. 

De opzet van het onderzoek 

In de eerste welcen van 1979 is door het NIPO, in 
opdracht van het WODC een slachtofferenquete uitge-
voerd in de stad Utrecht onder een steekproef van 1.800 
respondenten. In deze enquete is gevraagd of men ooit 
slachtoffer was geweest van bepaalde delicten en 
vervolgens of dit in 1978 plaatsvond. Uit de opgaven 
kwamen 177 incidenten uit 1978 naar voren die bij de 
politie zouden zijn gemeld. Van 106 incidenten zou 
volgens de opgaven van de slacht- 
offers door de politie een proces-verbaal van aangifte zijn 
opgemaakt. 

Door de onderzoekers is vervolgens nagegaan of de 
gemelde, c.q. door de politie geregistreerde, delicten 
konden worden teruggevonden in de registraties van het 
korps gemeentepolitie Utrecht (dat wil zeggen bij de 
recherche of bij de surveillancedienst). Van de incidenten 
die in deze registraties konden worden 
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Tabel 1: Overzicht van de volgens de slachtoffers gemelde delicten die 
zijn teruggevonden in de politieregistraties en de mate van juistheid van 
de datoring, per delictstype on totaal 

Delict 

Totaal 

Resultaten 

Terug- 

	

Gemelde gevonden 	 Jaartal 
zaken 	zaken 	% 	klopt 	% 

Bromfietsdiefstal 	 7 	5 	71 	4 	80 
Diefstal uit de auto 	 29 	19 	66 	15 	79 
Autodiefstal 	 3 	3 	100 	1 	33 
Zakkenrollerij/ 
Diefstal portemonnaie 	 38 	10 	26 	8 	80 

Inbraak 	 39 	22 	56 	15 	68 
Handtastelijkheden buiten 	 3 	 - 	 - 
Handtastelijkheden binnen 	 1 - 	 - 	- 
Bedreiging buiten 	 14 	2 	14 	2 	100 
Bedreiging binnen 	 6 	3 	50 	2 	67 
Doorrijden na aanrijding 	 4 - 	 - 

Vernieling 	 33 	11 	33 	9 	82 

177 	75 	42 	56 	75 

teruggevonden, zijn vervolgens gegevens gecodeerd 
betreffende de datering, de schadecijfers, pleegplek, 
relatie met de dader, enzovoort. Ten behoeve van de 
analyse van de resultaten zijn ook enkele sociale 
kenmerken van de betrokken respondenten 
gecodeerd. Als onderdeel van het zoekproces zijn de 
namen van de respondenten eerst opgezocht in het 
telefoonboek en waar nodig in het bevolkingsregister. 

Van de 177 incidenten die bij de politie zouden zijn 
gemeld, konden er 75 worden teruggevonden (42%). 
In 65 gevallen ging het om een proces-verbaal en in 
tien gevallen om een mutatie in het dagrapport of 
verklaring van vermissing (oen geval). In 75% van de 
75 teruggevonden gevallen klopte de datering, dat wit 
zeggen werd het incident terecht geplaatst in 1988. 
Van de 108 incidenten die volgens de respondenten in 
een proces-verbaal waren vastgelegd, zijn er 60 terug-
gevonden (56%). In 78% van deze gevallen was de 
datering door de respondenten correct. Van de 
incidenten die volgens de slachtoffers niet in een 
proces-verbaal zouden zijn vastgelegd, werd 19% in 
enigerlei registratie van de politie aangetroffen. In 
tabel 1 is weergegeven welke aantallen volgens de 
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slachtoffers bij de politie gemelde incidenten zijn 
teruggevonden per delictstype. 

Uit tabel 1 blijkt dat de percentages teruggevonden 
delicten het grootste zijn bij de wat ernstigere delicts-
typen zoals autodiefstal, bromfietsdiefstal, diefstal uit 
de auto en inbraak. De percentages zijn kleiner bij 
diefstal van portemonnaie, bedreiging/mishandeling 
en vernieling. Het niet kunnen terugvinden van 
opgegeven incidenten hoeft niet te betekenen dat de 
respondent onjuiste informatie heeft verstrekt. Er zijn 
verschillende andere verklaringen mogelijk. In twaalf 
gevallen was het delict niet gepleegd in Utrecht. In 
dergelijke gevallen wordt vaak achterwege gelaten om 
het verbaal naar het korps in de woonplaats op te 
sturen en kan dit daar dus ook niet worden terugge-
vonden. In tien andere gevallen was uitsluitend 
telefonisch aangifte gedaan. Van dergelijke meldingen 
wordt door de politie in de regel geen rapport 
opgemaakt. Ook deze gemelde incidenten zullen bij 
voorbaat onvindbaar zijn in de politieregistraties. In 
34 van de 177 gevallen konden de onderzoekers geen 
enkele aannemelijke verklaring vinden voor de 
afwezigheid van de melding in de politieregistraties, 
dat wil zeggen 19% van de door de slachtoffers 
opgegeven meldingen bleek onvindbaar. Bij de 
juistheid van deze opgaven moet dus een vraagteken 
worden geplaatst. De conclusie dat de verstrekte 
informatie onwaar is kan ook hier nog niet met 
zekerheid worden getrokken omdat de namen door 
de enqueteurs of door de politie verkeerd kunnen zijn 
geregistreerd. 

Er waren drie gevallen van respondenten die wel in 
het telefoonboek of bevolkingsregister stonden maar 
niet in de politieregistraties werden aangetroffen 
hoewel zij naar eigen zeggen drie of meer delicten bij 
de politie zouden hebben gemeld. De door deze drie 
respondenten verstrekte informatie berust 
waarschijnlijk op fantasie. 

De proporties teruggevonden meldingen zouden 
per subgroep van de steekproef kunnen verschillen. 
Uit de nadere analyses is echter gebleken dat deze 
proporties geen verschillen vertonen met betrekking 
tot de kenmerken sekse, leeftijd en sociale klasse. Er 
is dus in dit opzicht geen reden te veronderstellen dat 
de validiteit van het slachtofferverhaal verschilt per 
bevolkingsgroep. Ook is niet gebleken dat het 
percentage teruggevonden meldingen in relatie staat 
tot het aantal opgegeven victimisaties. Er is dus geen 
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reden om de correctheid van de opgaven van 
meervoudige slachtoffers in het algemeen dubieus te 
achten. 

De datering 

Van alle bij de politie gemelde delicten die konden 
worden teruggevonden, bleek 25% een incident te zijn 
uit de laatste maanden van het voorafgaande jaar 
(juni t/m december 1977 in plaats van 1978). Bij de 
volgens de respondenten in een proces-verbaal 
geregistreerde incidenten is dit 22% (13 van de 60). 
Deze resultaten leiden tot de conclusie dat bij de 
enquetevraag over de datering het incident door de 
slachtoffers in een op de vijf gevallen in de tijd naar 
voren is gehaald. Dit zal bij het schatten van het 
aantal per jaar gepleegde delicten op basis van de 
enquete leiden tot een overschatting, voorzover dit 
effect niet gecompenseerd wordt door slachtoffers die 
het slachtofferschap geheel zijn vergeten. De 
uitsplitsing naar delictstype in tabel 1 levert een 
aanwijzing op dat het onderhavige mechanisme het 
sterkste optreedt bij de ernstigere delicten, zoals 
autodiefstal en inbraak.° 

De validiteit van de overige detailinformatie 

In de enquete is gevraagd naar eventuele victimi-
saties in verband met elf verschillende delictstypen. 
Bij de delicten die in de politieregistraties zijn terug-
gevonden is de mate van overeenstemming onder-
zocht tussen de kwalificatie van het incident door het 
slachtoffer en de ofliciele kwalificatie door de politie. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de 
omschrijving van het incident volgens de slachtoffer- 
enquete en volgens de politieregistratie in veel 
gevallen niet exact in overeenstemming zijn met 
elkaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- diefstal uit auto (19 maal) wordt bij de politie: 
diefstal uit auto (2 maal), diefstal door middel van 
valse sleutel (3 maal), diefstal door middel van braak 
(7 maal), diefstal (5 maal), diefstal uit huis (I maal), 
diefstal aanhangwagen (1 maal); 
- inbraak (22 maal) wordt bij de politie: inbraak (7 
maal), diefstal door middel van braak (2 maal), 
diefstal door middel van inklimming (1 maal), 
insluiping (3 maal), diefstal (2 maal), diefstal door 
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Tabel 2: Delictkwalificatie gebaseerd op informatie uit politiedossiers 
en op basis van de enquete 

Slachtofferenquete 

Politieregistratie 

	

Vermogens- 	Agressieve 	Vernielingen 6  

	

delicten 4 	delicten 
tegen personen 5  

Vermogensdelicten' 	 59 
Agressie tegen 	 1 	 3 	 1 
personen 2  
Vandalism& 	 11 

60 	 3 	 12 

') Namelijk: bromfietsdiefstal, diefstal uit auto, autodiefstal, zakkenrollerij, 
diefstal portemonnaie, inbraak 
2) Namelijk bedreiging binnenshuis en bedreiging buitenshuis 
3) Namelijk vernieling 
4) Bromfietsdiefstal, diefstal uit auto, diefstal door middel van valse sleutel, 
diefstal, diefstal uit huis, diefstal aanhangwagen, autodiefstal, vermissing, 
afpersing, inbraak, diefstal door middel van inklimming, insluiping, poging 
tot inbraak, poging tot diefstal 
5) Namelijk mishandeling, bedreiging vuurwapen, bedreiging op straat 
6) Namelijk vernieling, vernieling, poging tot diefstal, diefstal c.q. vernieling 

middel van valse sleutel (4 maal), poging tot inbraak 
(2 maal), diefstal uit auto (1 maal); 
- bedreiging binnenshuis (3 maal) wordt bij de 
politie teruggevonden als: bedreiging met vuurwapen 
(1 maal), bedreiging op straat (1 maal) en poging tot 
diefstal (1 maal); 
- vernieling (11 maal) staat bij de politie geregi-
streerd als: vernieling (8 maal), vernieling/poging (2 
maal) en diefstal c.q. vernieling (1 maal). 

In totaal zijn 25 incidenten van 75 (1 op de 3) op 
identieke wijze gecategoriseerd in de enquete en in de 
politiegegevens. De meeste delicten worden dus niet 
op precies dezelfde wijze gedefinieerd volgens de 
slachtofferstudie en de politieregistratie. Meestal 
echter liggen de twee omschrijvingen niet ver van 
elkaar. De inbraken zijn vrijwel alien door de politie 
als gekwalificeerde diefstal geregistreerd. In het 
algemeen blijft een vermogensdelict in de enquete 
ook een vermogensdelict bij de politie. Dit geldt ook 
voor agressieve delicten tegen personen en voor 
vernielingen. Er zijn enkele uitzonderingen: 
bedreiging binnenshuis wordt een keer als een vermo-
gensdelict bij de politie beschreven (namelijk poging 
tot diefstal), en bedreiging buitenshuis wordt een 
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maal als vermogensdelict met bedreiging gecategori-
seerd (namelijk afpersing). 

Als de gegevens in grovere categorieen worden 
ingedeeld, namelijk vermogensdelicten, agressie tegen 
personen en vernielingen, dan blijkt het aantal 
indelingen van incidenten waar geen overeen-
stemming over bestaat, sterk af te nemen. Als de 
kwalificaties volgens deze nieuwe globale indeling 
worden aangesteld, dan blijkt 73 van de 75 incidenten 
in overeenkomstige rubrieken te zijn gerubriceerd (zie 
tabel 2). 

Aan de respondenten die opgaven slachtoffer te zijn 
geweest van een bepaald delict zijn vervolgvragen 
gesteld over de kenmerken van het incident. Bij 
vermogensdelicten is bijvoorbeeld gevraagd naar de 
waarde van het gestolene of van het vernielde goed. 
Ook deze enquete-informatie is vergeleken met de 
gegevens uit het politiedossier. Tabel 3 toont deze 
vergelijking voor vier delictstypen. 

Uit de tabel blijkt dat de opgaven van de respon-
denten systematisch hoger uitvallen dan de schade-
cijfers volgens de politic. De verschillen zijn echter bij 
drie van de vier delictstypen gering. In totaal zijn 
door de slachtoffers antwoorden gegeven op 700 
vervolgvragen waarvan de juistheid kon worden 
gecontroleerd door vergelijking met de gegevens in de 
politierapporten. Het gaat hierbij behalve om vragen 
naar de schade, om de pleegplek (buiten/binnen), de 
relatie met de dader enzovoort. Van de antwoorden 
bestaat 10% uit antwoorden als `weet niet' of geen 
opgave. Van de resterende antwoorden bleek in totaal 
80% in overeenstemming met de gegevens in de 
politierapporten. De overeenstemming tussen de 
opgaven bij de enquetes en de gegevens die de politie 
in de processen-verbaal heeft opgenomen, is dus 
groot. Dit geldt voor alle delictstypen. Het is bepaald 
niet zo dat slachtoffers de enqueteurs verzonnen of 
slordige antwoorden geven op vervolgvragen over 
opgegeven victimisaties. 7  

Samenvatting en discussie 

De resultaten van de internationale slachtofferen-
quete laten zien dat de slachtofferpercentages over de 
afgelopen vijf jaren niet, zoals men zou verwachten, 
drie a vier keer groter zijn dan die over het afgelopen 
jaar maar slechts ongeveer twee a drie keer zo groot. 
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Tabel 3: Gemiddelde schadebedragen volgens de opgaven van de 
respondenten en volgens de politierapporten 

	

Informatie 	politiedossier 
Informatie 	 enquete 

Diefstal uit auto 	 19 	 f 422 	 f 420 
Zakkenrollerij 	 10 	 101 	 86 
Inbraak 	 22 	 2413 	 1934 
Vernieling 	 11 	 583 	 180 

Totaal 	 62 	 f 1031 	 f 912 

De eerste verklaring die zich hiervoor aandient, is 
dat de kleinere delicten eenvoudigweg na enige tijd 
geheel vergeten worden. In overeenstemming hiermee 
is dat de percentages over vijf jaar relatief klein 
waren uitgevallen bij de delictstypen van geringere 
ernst, zoals poging tot inbraak en seksuele incidenten. 
Uit de literatuur is bekend dat respondenten ertoe 
neigen emotioneel-beladen incidenten qua datering 
naar voren te halen. De geeigende manier om te 
onderzoeken of en in welke mate dit verschijnsel zich 
bij slachtofferenquetes voordoet, is een vergelijking 
tussen de opgaven door de slachtoffers met de infor-
matie over dezelfde victimisaties bij de politie. In de 
onderhavige studie is de informatie uit een plaat-
selijke slachtofferenquete achteraf vergeleken met de 
gegevens uit de politieregistraties (een 'forward 
record check'). 

Van de volgens de respondenten bij de politie 
gemelde delicten is 42% teruggevonden in de 
registraties van de politie. Van de meldingen die 
volgens de slachtoffers in een proces-verbaal waren 
vastgelegd, kon 56% worden teruggevonden. Een deel 
van de zaken die niet konden worden teruggevonden, 
had betrekking op delicten die in een andere 
gemeente waren gemeld bij de politie of op delicten 
die uitsluitend telefonisch waren gemeld. 

Negentien procent van de zaken kon niet worden 
teruggevonden zonder dat hiervoor een aannemelijke 
verklaring viel te geven. Onbekend is of in deze 
gevallen de naam van de respondent door het enque-
tebureau juist was genoteerd. Er werden drie respon-
denten geIdentificeerd wier meervoudige slachtoffer-
verhalen niet konden worden getraceerd. Deze 
verhalen berustten hoogstwaarschijnlijk op fantasie 
(2% van de onderzochte zaken). 

De juistheid van de informatie over agressieve 
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delicten blijkt relatief geringer. Er zijn geen aanwij-
zingen gevonden dat de mate van juistheid van de 
opgaven per bevolkingsgroep verschilt. In de verge-
lijkbare Amerikaanse studie is overigens een wat 
geringer deel van de zaken teruggevonden (45%). Van 
de onderzochte zaken kon 32% niet worden getra-
ceerd zonder aannemelijke verklaring (Schneider, 
1978). Ook in de Verenigde Staten bleek het 
percentage teruggevonden zaken niet per bevolkings-
groep te verschillen. 

De globale datering van de getraceerde delicten 
door de respondenten bleek in 75% te kloppen (78% 
van de delicten die volgens de respondent in een 
proces-verbaal waren opgenomen). Ruim twintig 
procent van de incidenten bleek in 1978 te zijn 
gesitueerd, terwijI zij volgens de politic (in de tweede 
helft van) 1977 hadden plaatsgevonden. In de Ameri-
kaanse studie was het percentage naar voren gehaalde 
delicten even groot (22%). 

Deze uitkomst houdt in dat schattingen van het 
totaal aantal delicten dat in een jaar is gepleegd op 
basis van het slachtofferpercentage over het laatste 
jaar volgens een slachtofferenquete aan de hoge kant 
zullen zijn. 8  Het aantal in het geheugen naar voren 
gehaalde delicten zal immers waarschijnlijk groter 
zijn dan het aantal vergeten of verzwegen delicten 
over een referentieperiode van Con jaar. Dit zal 
vooral gelden voor de wat ernstigere delicten. Verge- 
lijkingen tussen extrapolaties op basis van slachtoffer-
percentages en politiecijfers bevestigen deze veron-
derstelling. De enqueteramingen zijn in de regel aan 
de hoge kant (vergelijk Van Dijk, Steinmetz, 1979; 
Walker e.a., 1990). 

De precieze delictskwalificaties van het slachtoffer 
en die van de politie zijn vaak verschill end. Over 
meer globale kwalificaties bestaat nagenoeg volledige 
overeenstemming. De validiteit van de overige detail-
informatie uit de slachtofferverhalen, zoals schade-
cijfers, pleegplek en relatie met de dader, bleek hoog 
te zijn (80% concordantie tussen beide informatie-
bronnen). Ook deze uitkomsten zijn eerder in de 
Verenigde Staten gevonden. 

Door de uitkomsten van de Utrechtse studie wordt 
naar mijn overtuiging de validiteit van de uitkomsten 
van de slachtofferenquetes volgens het WODC-model 
grosso modo ondersteund. Onproblematisch is deze 
validiteit echter, onder andere vanwege de 
voorwaartse datering van delicten, niet. Bedacht moet 
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bovendien worden dat de validiteit van de informatie 
over bij de politie gemelde delicten vermoedelijk wat 
groter is dan die over de niet-gemelde delicten. Men 
zal zich immers de eigen aangifte vaak nog herin-
neren. Externe validatie op basis van officiele 
registraties van niet-gemelde delicten is echter helaas 
per definitie onmogelijk. 

Onderzoek naar de externe validiteit van een socio-
logische indicator zoals het slachtofferpercentage 
leidt nooit tot absolute conclusies, onder andere 
omdat de onderzochte validiteit niet los kan worden 
gezien van de functie van de indicator in kwestie. In 
het onderhavige geval moet de validiteitsvraag 
worden bezien in relatie tot de voornaamste functies 
van slachtofferenquetes. 

1. Slachtofferenquetes worden allereerst uitgevoerd 
om een alternatieve indicator te krijgen van de 
omvang en de trend van de criminaliteit. Statistici en 
veel criminologen hebben de neiging om de 
uitkomsten van slachtofferenquetes te generaliseren 
tot het absolute aantal gepleegde delicten. Deze 
schattingen worden dan vergeleken met de politie-
cij fers. 

Deze vergelijking is problematisch vanwege de 
onvermijdelijke definitieverschillen. Het maken van 
schattingen van de absolute omvang van de onder-
havige criminaliteit - bijvoorbeeld het aantal gestolen 
fietsen per jaar - is bovendien als statistische operatie 
niet zonder risico's. De basis voor de extrapolaties is 
namelijk bij sommige delicten het individu (zakken-
rollerij) en bij anderen het huishouden (inbraak). Bij 
sommige delicten is de extrapolatiebasis soms zelfs 
enigszins onduidelijk (bijvoorbeeld fietsendiefstal). 
Sommige respondenten hebben de neiging ook de 
diefstal van een fiets van een gezinslid te melden als 
jets dat hen zelf is overkomen. Dit leidt tot te hoge 
extrapolaties indien wordt geextrapoleerd naar het 
aantal individuen in een land/stad. 9  

Hier komen dan nog de geheugenfouten, 
waaronder de dateringsfouten ('forward telescoping') 
bij. Deze problemen gelden ook voor schattingen van 
de totale schadecijfers. Hoewel de individuele 
schadecijfers op zichzelf redelijk valide blijken, zal de 
raming van de totale schadecijfers ten gevolge van de 
'forward time telescoping' waarschijnlijk tenderen 
naar een overschatting. De toepassing op geextrapo-
leerde cijfers van een neerwaartse correctie zou op 
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grond van de Utrechtse studie verdedigbaar zijn.'° 
Bij de presentatie van de uitkomsten van slacht-

offerenquetes dient mijns inziens het accent niet te 
liggen op de schattingen van de absolute aantallen 
delicten. Het belangrijkste produkt van de enquetes is 
mijns inziens het slachtofferpercentage als 
zelfstandige index voor (de trend in) de criminali-
teitsdruk. Het slachtofferpercentage is een betrek-
kelijk zuivere maat van de mate waarin burgers als 
individu of gezinslid met criminaliteit worden gecon-
fronteerd. De bijzondere problemen van de generali-
satie naar absolute aantallen delicten spelen hierbij 
geen rol. Wel is ook het slachtofferpercentage onder-
hevig aan forward time telescoping. De vraag of de 
criminaliteit stijgt of daalt, kan op grond van 
bewegingen in de slachtofferpercentages echter 
zonder meet-  goed worden beantwoord. Het effect van 
de voorwaartse dateringen is, blijkens de overeen-
komstige uitkomsten van de Amerikaanse en 
Utrechtse studie, waarschijnlijk betrekkelijk constant 
en beinvloedt het verschil tussen twee- of meerjaar-
lijkse metingen dus niet. 

Bij de vaststelling van de trends in de criminaliteit, 
is ook het percentage bij de politie gemelde delicten 
van grote waarde. Bij een dalende aangiftebereidheid 
dient bijvoorbeeld de daling van de politiecijfers te 
worden gerelativeerd. Indien in zo'n situatie de 
slachtofferpercentages zijn gelijk gebleven of 
gestegen, dient te worden geconcludeerd dat er geen 
reek daling is opgetreden van de criminaliteit. In de 
onderbouwing van dergelijke conclusies over de trend 
in de criminaliteit zie ik de unieke bijdrage van 
slachtofferenquetes aan het publieke debat over het 
criminaliteitsbeleid. 

2. Van grote waarde is naar mijn oordeel verder de 
lokale slachtofferenquete Ms instrument om de effecti-
viteit van preventief en repressief criminaliteitsbeleid 
te Inonitoren' en te evalueren (Van Dijk, I984a; 
Spickenheuer, 1984). Veel beleidsmaatregelen hebben 
als neveneffect dat de aangiftebereidheid toeneemt, 
zodat ook de politiecijfers gaan stijgen. Een juiste 
beoordeling van de externe effectiviteit van zulke 
maatregelen is dus niet mogelijk op basis van politie-
cijfers. Men zal dan immers vaak de onjuiste 
conclusie trekken dat de extra maatregel averechts 
heeft gewerkt (stijgende politiecijfers), terwijI in 
werkelijkheid een dubbel succes is geboekt (dalende 
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criminaliteit en stijgende aangiftebereidheid). 
Bijkomend voordeel van slachtofferenquetes is dat 

tevens informatie over onveiligheidsgevoelens en het 
treffen van beveiligingsmaatregelen en dergelijke kan 
worden verzameld. Bij het gebruik van lokale 
enquetes als 'management-tool' moet overigens wel 
worden opgemerkt dat het `afrekenen' met de leiding 
van politiekorpsen of districten op basis van lokale 
enquetes slechts mogelijk is bij een hoge mate van 
standaardisatie van de enquete in alle opzichten (Van 
Dijk, 1991) en bij voldoende grote steekproeven. 
Grotere steekproeven met intervallen van twee of 
zelfs drie jaar zijn mijns inziens te prefereren boven 
jaarlijkse mini-enquetes die slechts indicatieve infor-
matie kunnen opleveren. 

3. Voor de toetsing van criminologische theorieen 
over de risicokenmerken in verband met het slacht-
offer worden van bepaalde typen delicten, zoals de 
lifestyle/exposure-theorie (Hindelang e.a., 1978; 
Fattah, 1989), zijn de uitkomsten van slachtofferen-
quetes eveneens zeer geschikt. Niet gebleken is, 
immers, dat de validiteit van de gegevens per bevol-
kingsgroep verschilt. Het gegeven dat jonge mensen 
de grootste slachtofferkansen lopen, is dus bijvoor-
beeld geen artefact ten gevolge van minder goede 
informatie van oudere respondenten. 

4. Vanwege juridische definitieverschillen en 
afwijkende aangiftepatronen en registratieregels zijn 
de politiestatistieken ongeschikt voor het maken van 
vergelijkingen (Kalish, 1988). De uitkomsten van 
slachtofferenquetes bieden een belangrijk (verge-
lijkend) orientatiekader voor het nationale criminali-
teitsbeleid." Zij kunnen ook worden gehanteerd ter 
toetsing van comparatieve theorieen op macro-
niveau. Het vergelijken van nationale slachtofferper-
centages wordt door systematische geheugenfouten 
zoals 'forward time telescoping' niet wezenlijk 
bemoeilijkt. Vergelijkend criminologisch onderzoek is 
mogelijk, mits in alle landen exact dezelfde 
vragenlijst wordt gehanteerd en ook het veldwerk op 
essentiele punten is gestandaardiseerd. 

Dit inzicht ligt ten grondslag aan de opzet van de 
Internationale Slachtofferenquete.' 2  Bij de interpre-
tatie van de uitkomsten van de Internationale Slacht-
offerenquete dient dan vooral gekeken te worden 
naar de verschillen tussen de slachtofferpercentages 
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Noten 

van landen en steden (Van Dijk, 1991). Met ramingen 
van de absolute aantallen delicten per land dient met 
de nodige voorzichtigheid te worden omgegaan. Deze 
ramingen zullen waarschijnlijk in alle landen, net als 
de ramingen die zijn gebaseerd op nationale slachtof-
ferenquetes aan de hoge kant zijn (vergelijk Walker, 
1990). 

Een andere methode is het 
uitvoeren van parallelle onder-
zoeken die in een opzicht van 
elkaar verschillen, bijvoorbeeld 
qua techniek van interviewing 
(schriftelijk, in persoon of telefo-
nisch; vergelijk Killias, 1990; 
Kury, 1991). 
= Het percentage over vijf jaar is 
niet vijf keer groter dan over een 
jaar omdat dezelfde personen in 
vijf jaar meerdere keren slacht-
offer kunnen worden zonder dat 
het algemene percentage hoger 
wordt. Indien het slachtofferper-
centage in 1988 21% is, zoii 
volgens de kansberekening een 
vijf-jarenpercentage van 69% te 
verwachten zijn (1-.79 5). Dit 
theoretisch te verwachten 
percentage is bijna de helft hoger 
dan het in de internationale 
slachtofferenquete 1989 feitelijk 
gevonden percentage van 48%. 

Interessant is wel dat de verhou-
dingsgetallen tussen het 1988 en 
vijf jaar slachtofferpercentage per 
land enigszins verschillen. Het is 
bijvoorbeeld relatief groter in 
Frankrijk (2.7). In Frankrijk is de 
criminaliteit in 1983-1988 volgens 
de politiestatistiek gedaald. Het 
slachtofferpercentage over 1988 in 
Engeland/Wales was hetzelfde als 
in Frankrijk (namelijk 19.4), maar 
het vijf jaren percentage was lager 
(46.0 vg!. bij 52.0 in Frankrijk). 
Het Engelse verhoudingsgetal is 
2.35. Volgens de politiestatistiek is 
de criminaliteit in 1983-1988 in 
Engeland/Wales fors gestegen. 
Hoewel de interpretatie van de 
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verhoudingsgetallen gecompli-
ceerd is, lijken er mogelijkheden 
te zijn om door middel van een 
eenmalige enquete een indicatie te 
krijgen van de trend in de crimi-
naliteit. Een relatief hoog verhou-
dingsgetal tussen het jaar en 
vijf-jarenpercentage indiceert een 
dalende trend. 
° De verschillen tussen de verhou-
dingsgetallen zijn deels een 
artefact ten gevolge van een 
grotere kans op dubbeltellingen 
bij de hogere percentages. Het 
verhoudingsgetal bij het algemene 
slachtofferpercentage is lager 
(2.27) omdat daarbij de meeste 
dubbeltellingen optreden 
(namelijk slachtofferschap van 
meerdere delictstypen). De relatief 
lage verhoudingsgetallen bij 
paging tot inbraak, agressie en 
seksuele delicten indiceren mijns 
inziens het optreden van geheu-
genfouten. 

Indien de respondent in het 
geheel geen gelegenheid krijgt 
oudere incidenten te melden - 
omdat de enquete alleen gaat over 
de afgelopen twaalf maanden - is 
de 'time telescoping' nog veel 
sterker omdat men zijn ervaringen 
met criminaliteit graag wit 
opgeven. 
o Het is vermeldenswaard dat 
zwaardere delicten waarschijnlijk 
minder snel worden vergeten en 
bovendien vaker in voorwaartse 
richting worden getelescopeerd. 
Bij de bespreking van de verhou-
dingsgetallen tussen vijf jaren 
percentages en jaarpercentages 
hebben we gezien dat bij de 
zwaardere delicten (bijvoorbeeld 



inbraak) het verhoudingsgetal 
relatief groot was. Dit zou een 
gevolg zijn van het kleinere aantal 
vergeten incidenten over een 
periode van vijf jaar. De 
voorwaartse telescoping leidt 
echter juist tot kleinere verhou-
dingsgetallen bij zwaardere 
delictstypen. Deze wetenschap 
ondersteunt onze eerdere 
redenering dat het relatief kleine 
feitelijke verhoudingsgetal van het 
lichtere delictstype poging tot 
inbraak wijst op het sterker 
optreden van vergeetachtigheid 
met betrekking tot de lichtere 
delictstypen. 

In de studie van Schneider is 
gebleken dat oudere respondenten 
bij de vervolgvragen relatief vaak 
`weet niet' antwoorden. In de 
WODC-studie is een dergelijke 
relatie niet gevonden. In de Inter-
nationale Slachtofferenquete is 
wel gebleken dat de proportie 
`weet niet'-antwoorden per land 
enigszins verschilt. Opmerkelijk is 
vooral het relatief frequente `weet 
niee-antwoorden van de Belgische 
respondenten op vrijwel alle 
vragen. Dit verschil zou kunnen 
berusten op een minder indrin-
gende of te gehaaste inter-
viewtechniek, maar ook op een 
verschil in cultuur. 

Ter eliminatie van het 'forward 
time telescoping'-effect wordt in 
de National Crime Survey in de 
Verenigde Staten gewerkt met 
panels waarbij de eerste meting 
slechts dient om oudere delicten 
te identificeren en as de tweede 
meting informatie oplevert die 
wordt gebruikt (zogenaamde 
'bounded interviewing'). Dit is een 
elegante, maar ook kostbare 
aanpak die zijn eigen problemen 
heeft (bijvoorbeeld paneluitval die 
per jaar, plaats en bevolkings-
groep verschilt). 
9  In de Internationale Slachtoffer-
enquete zijn, anders dan in de 
Nederlandse 

WODC/CBS-enquetes, delicten 
als autodiefstal en fietsendiefstal 
expliciet gedefinieerd als een 
huishoudendelict. Dit leidt tot 
hogere slachtofferpercentages. 
'° In Nederland zijn op basis van 
de slachtofferenquetes globale 
schattingen gemaakt van de totale 
schadecijfers (Van Dijk, 1984; Van 
Dijk, Mien, 1988; Verhoef e.a., 
1988; McKinsey, 1991). Deze zijn 
waarschijnlijk enigszins aan de 
hoge kant. 
" De ontwikkeling van interna-
tionale indices van de criminali-
teitsdruk op basis van survey-
onderzoek loopt sterk achter bij 
die op andere terreinen van 
overheidsbeleid. Hiervoor zijn 
verschillende oorzaken te noemen. 
De planning en evaluatie van 
criminaliteitsbeleid is op zichzelf 
in de meeste landen rudimentair. 
De behoefte aan vergelijkende 
indicatoren is geringer dan op het 
gebied van de economie of de 
volksgezondheid. Idealiter zouden 
internationale slachtofferenquetes 
moeten worden uitgevoerd door 
internationale organisaties. Inter-
nationale organisaties zoals de 
Europese Gemeenschap en de 
Verenigde Naties hebben echter 
nooit een duidelijk mandaat 
gehad om zich ten principale met 
het criminaliteitsbeleid te 
bemoeien. De Raad van Europa 
had zo'n mandaat wel, maar heeft 
hieraan nooit een substantiele 
invulling gegeven. Initiatieven 
voor vergelijkende enquetes vanuit 
de wetenschappelijke wereld 
kampen doorgaans met financie-
ringsproblemen. Het vergelijken 
van criminaliteitscijfers is 
bovendien politiek riskant, omdat 
hoge cijfers als blamerend worden 
beschouwd voor de nationale 
trots. De tweede internationale 
slachtofferenquete 1992, die wordt 
uitgevoerd in ±25 landen, wordt 
gecoordineerd door een 
werkgroep bestaande uit: J.J.M. 
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van Dijk (Rijksuniversiteit Leiden, 
Nederland), P. Mayhew (Home 
Office, United Kingdom), D.W. 
Steenhuis (CDWO, Nederland) en 
U. Zvekic (UNICRI, Rome). 
' 2  Zowel de WODC/CBS- als de 
Internationale Slachtofferenquete 
warden uitgevoerd in de eerste 
weken van het jaar, zodat de 
referentieperiode gelijk is aan het 
kalenderjaar. In de 
WODC/CBS-enquete wordt eerst 
gevraagd of men ooit slachtoffer 
van een delict is geweest en 
daarna wordt gevraagd naar het 
afgelopen jaar. In de interna-
tionale enquete is de ooit-vraag 
vervangen door een vraag over de 
afgelopen vijf jaar. Dit is onder 
andere gedaan in de hoop dat de 
neiging tot forward time 
telescoping geringer zal zijn, 
indien reeds in de openingsvraag 
naar een globale datering is 
gevraagd. 

Literatuur 

Dijk, J.J.M. van 
Mail screening pilot study in the 
Netherlands 
The Hague, Ministry of Justice, 
Research and Documentation 
Centre, 1978 
Dijk, J.J.M. van 
Financieel-economische aspecten 
van misdaad en misdaadbestryding 
ESB-Economisch Statistische 
Berichten, 69e jrg, nr. 3486, 1984, 
pp. 1248-1252 
Dijk, J.J.M. van 
Police burglary experiments in the 
Netherlands 
In: R. Clarke and T. Hope (eds.), 
Coping with burglary. Boston, 
Kluwer-Nijhoff, 1984a, pp. 
169-181 

64 	Justitifile Verkenningen, jrg. 18, nr. 3,1932 

Dijk, J.J.M. van 
Social correlates of criminal victimi-
zations at micro and macro levels: 
a further analysis of the results of 
the 1989 International Crime 
Survey 
Paper for the British Criminology 
Conference, 24-27 jun 1991, York 
Dijk, J.J.M. van, N. Nijenhuis 
Ja zeggen, nee doen?: een 
onderzoek naar de overeenkomst 
tussen verbale attitudes en feitelijk 
gedrag bij angstgevoelens ten 
aanzien van criminaliteit 
Tijdschrift voor criminologie, 21e 
jrg., nr. 6, 1979, pp. 25-273 
Dijk, J.J.M. van, C.H.D. 
Steinmetz 
Be WODC-slachtofferenquetes 
1974-1979 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1979 
Dijk, J.J.M. van, A. Rod! 
Criminaliteit in tal en last: een 
raming van de schade en kosten-
posten in verband met criminaliteit 
Justiti8le verkenningen, 14e jrg., 
nr. 2, 1988, pp. 7-33 
Dijk, J.J.M. van, P. Mayhew e.a. 
Experiences of crime across the 
world: key findings from the 1989 
International Crime Survey 
Deventer, Kluwer Law and 
Taxation, 1990 
Dijk, T.J. van 
Standaard enquete bevolking: 
bevolkingsonderzoek in verband met 
criminaliteitsbeleid ten behoeve van 
bestuur, politic en openbaar minis-
eerie 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
1991 
Fattah, E.A. (red.) 
The plight of crime victims in 
modern society 
New York, St. Martin's Press, 
1989 
Fischer, J. 
Slachtoffers van delicten: een 
onderzoek naar verborgen crimina-
Theft 
Utrecht, Ars Aequi Libri, 1978 



Hindelang, M.J., M. Gottfredson 
e. a. 
Victims of personal crime: an 
empirical foundation for a theory of 
personal victimization 
Cambridge, Ballinger, 1978 
Junger, M. 
The measurement of sexual 
harassment: comparison of the 
results of three different instruments 
International review of victi-
mology, le jrg., nr. 3, 1990, pp. 
231-249 
Kalish, C. 
International Crime Rates. Bureau 
of Justice Statistics. Special Report. 
US Department of Justice 
Washington D.C., Government 
Printing Office, 1988 
Killias, M. 
New methodological perspectives for 
victimization surveys: the potentials 
of computer-assisted telephone 
surveys and some related innova-
tions 
International review of victi-
mology, le jrg., nr. 2„ 1990, pp. 
153-167 
Kury, H. 
Victims of crime: results of a repre-
sentative telephone survey of 5000 
citizens of the former Federal 
Republic of Germany 
In: G. Kaiser, H. Kury e.a. (red.) 
Victims and criminal justice: victi-
mological research; stocktaking 
and prospects. Freiburg, 
Max-Planck-Institut, 1991, pp. 
265-304 
MacKinsey 
Veiligheid en politie: een 
beheersbare zaak 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Schneider, A.L. 
Portland forward record check of 
crime: victims final report 
Washington, D.C., U.S. 
Government Printing Office, 1978 

Skogan, W.G. 
Issues in the measurement of victi-
mization 
Washington, D.C., U.S. 
Government Printing Office, 1981 
Skogan, W.G. 
Trends in Crime in the US. Interna-
tional Forum on Crime Prevention 
1990 
JUSRI, Tokyo, 1990 
Sparks, R. 
Surveys of victimization: an 
optimistic assessment 
In: M. Tonry and N. Morris (red.) 
Crime and justice: an annual 
review of research, Vol. III 
Chicago, University of Chicago 
Press, 1981, pp. 1-60 
Spickenheuer, J.L.P. 
Voetsurveillance en preventievoor-
lichting in Amsterdam-Osdorp 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1984 
Verhoeff, B.M., A.C.P. Verster e.a. 
Naar een economische benadering 
van criminaliteit en veiligheidszorg 
Dordrecht, Stichting Maatschappij 
en Politie, 1988 
Walker, John e.a. 
A comparison of crime in Australia 
and other countries 
Trends and issues in crime and 
criminal justice, nr. 23, 1990 

Betrouwbaarheid slachtofferverhaal 	 65 



Criminaliteit en leeftijd 

dr. J. Junger-Tas* 

lnleiding 

Delinquenten zijn jong. Wanneer men kijkt naar de 
populaties in Huizen van Bewaring en in de peniten-
tiaire inrichtingen, dan ziet men vrijwel alleen maar 
jonge mannen. Ook de gewone waarnemer of het 
slachtoffer van alledaagse, massale vormen van crimi-
naliteit signaleert dat de daders overwegend jongeren 
zijn. Overigens is leeftijd - naast sekse en sociaal 
economische status - een van de variabelen die in elk 
criminologisch onderzoek onvermijdelijk aan de orde 
komt. En uit al dat onderzoek komt een bijzonder 
sterke relatie van leeftijd met criminaliteit naar voren. 
Men kan dus gevoeglijk uitgaan van een onomsto-
telijk vastgestelde relatie en de vraag komt dan ook 
naar voren waarom aan dit onderwerp een artikel 
gewijd zou moeten worden. Er is echter een aantal 
redenen,dat een bezinning over de relatie leeftijd en 
criminaliteit rechtvaardigt. 

De eerste betreft de aard van die relatie: is deze 
overal, door de tijd heen, onder alle sociale, econo-
mische en culturele ornstandigheden en voor alle 
culturele bevolkingsgroepen dezelfde of zijn er 
belangrijke verschillen aan te wijzen? De tweede heeft 
betrekking op de verklaring van het verband. Als er 
inderdaad van een universeel en onveranderlijk 
verband sprake is, wordt een verklaring ervan een 
hachelijke onderneming. Er zijn wel verklaringen 
gegeven, maar die hebben veelal een tautologisch 
karakter. Zo wijst men wet op het biologisch proces 
van veroudering of op 'maturational reform', maar 
veel meer dan in andere woorden aangeven dat de 
tijd - ook voor criminelen - verstrijkt, bieden deze 
verklaringen niet. 

* De auteur is Hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatiecentrunv 
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Deze beide aspecten zijn van wetenschappelijke aard 
maar de derde reden heeft te maken met de beleids-
matige kant van de zaak. Indien de relatie leeftijd-
criminaliteit onveranderlijk is, dat wit zeggen als 
criminaliteit uitsluitend een zaak van jonge mannen is 
en de criminaliteit na het twintigste levensjaar snel 
afneemt, dan zou het beleid zich veel meer op 
preventie dan op detentie moeten richten en dan 
heeft het weinig zin veel geld en moeite te besteden 
aan het voorspellen en opsporen van een niet 
bestaande sub-groep die er tot op hoge leeftijd een 
(zeer) criminele levensstijl op na houdt. Zo blijkt dat 
het verband tussen criminaliteit en leeftijd zeker het 
beschouwen waard is. In dit artikel zal daartoe een 
poging worden gewaagd, waarbij bovengenoemde 
aspecten de leidraad zullen vormen. 

Leeftijd en vormen van criminaliteit 

In 1983 publiceerden de Amerikaanse onderzoekers 
Hirschi en Gottfredson een artikel waarin ze betogen 
dat de leeftijdsverdeling van crimineel gedrag, of het 
nu gaat om personen die door de politie geverbali-
seerd werden, om veroordeelden of om gedeti-
neerden-populaties, altijd dezelfde curve vertoont. 
Bovendien stellen zij dat die verdeling onafhankelijk 
is van tijdsgewricht, sekse, ras, land, cultuur en type 
delict. Dit betekent meer concreet dat de leeftijdsver-
deling van crimineel gedrag in het huidige tijdperk 
niet verschilt van die van meer dan een eeuw geleden 
en dat ze dezelfde is voor vrouwen en mannen, 
zwarten en blanken en voor heel verschillende 
delicten. 

De auteurs onderbouwen hun stelling door te 
wijzen op de overeenkomst in leeftijdscurve voor wat 
deze variabelen betreft. In de figuren 1, 2 en 3 zien we 
de leeftijdsverdeling voor verschillende tijdperken, 
verschillende landen, verschillende etnische groepen 
en voor de beide seksen. Opvallend is inderdaad de 
overeenkomst tussen de curve uit het Engeland van 
1842 en die uit de Verenigde Staten van 1977. 
Bovendien blijkt uit de plaatjes dat er wet grote 
verschillen zijn in de pieken van de curves, naar 
gelang het om mannen of vrouwen en zwarten of 
blanken gaat, maar de vorm van de curves is 
hetzelfde. Toch kunnen bij deze enigszins simpele 
voorstelling van zaken enkele kanttekeningen gezet 
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Figuur 1: Geslachts- en leeftijdsverdeling van delinquenten in Engeland 
en Wales 1842-1844 
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worden. Dat wil ik op twee manieren doen: eerst 
wordt het verband leeftijd-criminaliteit voor een paar 
westerse landen bekeken en vervolgens komen enkele 
wetenschappelijke bezwaren aan de orde. 

In Zweden geven zowel de politiecijfers als slacht- 
offerstudies en self-report enqueles aan dat de 
grootste groep daders jongeren van 15 tot 17 jaar zijn: 
19% van alle verdachten is 15-19 jaar en 20% is 20-24 
jaar oud (Dolmen, 1988). De piek van criminele 
betrokkenheid ligt tussen 15 en 24 jaar, hetgeen 
vrijwel overeenkomt met de andere Europese landen. 
Jongeren van 15-19 jaar worden overwegend verdacht 
van vermogensmisdrijven. Een typisch jongerendelict 
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Figuur 2: Leeftijdsverdeling van gearresteerden per 100 in 1977 in de 
Verenigde Staten 
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is inbraak (Ahlberg, 1988). In 1988 was 42% van de 
bekend geworden inbrekers twintig jaar of jonger. 
Autodiefstal en diefstal uit de auto worden eveneens 
veelvuldig door jonge mannen gepleegd. Van de 
verdachten voor autodiefstal in 1988 was 40% 19 jaar 
of jonger en 21% was 15-17 jaar oud. Tenslotte is 
vandalisme een jongerendelict: Wikstrom vond in 
1982 dat 39% van degenen die voor vandalisme 
schuldig bevonden werden tussen de 15 en 20 jaar 
waren. 

Anders is het echter gesteld met geweldsdelicten, 
seksuele delicten en drugsmisbruik. Geweldsmisdrijven 
zijn zeldzaam in Zweden. In een cohort (specifieke 
leeftijdsgroep) personen tot 26 jaar werden slechts 4 
op de 100 door de politie geregistreerd voor een 
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Figuur 3: Ilelinquentiecijfers per 1000 in Philadelphia in 1945 geboren 
jongens 
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geweldsdelict. Velen van hen waren recidivisten. Het 
geweld was onderdeel van een veel omvattender 
crimineel verleden, beheerst door vele vormen van 
vermogenscriminaliteit en alcohol en drugsverslaving 
(Wikstr6m, 1988). Hoewel ook geweldsdelinquenten 
gewoonlijk jonge mannen waren, bestond er een 
verband tussen de ernst van het delict en de leeftijd: 
ernstig geweld en geweld in het gezin werd meestal 
gepleegd door oudere mannen. 

Ook beroving is veeleer een volwassenendelict. De 
mediaan leeftijd is 25 jaar, maar deze is 29 jaar voor 
een bankovervaller en 24 jaar voor beroving van 
individuele personen. lets minder dan 17% van de 
verdachten in 1988 is minder dan 18 jaar oud en dit is 
de laatste tien jaar al het geval (LindstrOm, 1988). 
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Ook deze groep van verdachten bleek reeds een 
crimineel verleden te hebben. 

Drugsdelicten worden overwegend gepleegd door 
personen tussen 20 en 30 jaar (slechts 9% van de 
geregistreerde verdachten was 20 jaar of jonger). 
Hierbij dient aangetekend dat er op dit terrein een 
zeer grote verborgen delinquentie is en dat het 
moeilijk is tot goede schattingen te komen. Zedende-
licten worden ook overwegend door oudere mannen 
(mediaan van 35 jaar) gepleegd. Van verdachten van 
verkrachting was de mediaan het laagst, 32 jaar, 
terwijl die van verdachten van zedendelicten het 
hoogst, namelijk 41 jaar was (Martens, 1988). 

Naast deze officiele statistiek zijn er ook enkele 
gespecialiseerde studies. In een grote Zweedse stad 
werd een a-selecte groep van 1400 jongeren vanaf 
hun tiende tot hun dertigste jaar gevolgd (Stattin e.a., 
1989). Het eerste geregistreerde delict vond plaats op 
15-17 jarige leeftijd. Van alle veroordeelden bleek 
75% reeds voor hun twintigste jaar een veroordeling 
gehad te hebben. Omdat frequente delinquenten niet 
in de jongste leeftijdscategorieen zitten, bleek de 
criminele activiteit per persoon in de leeftijdsgroep 
18-29 jaar hoger te liggen dan in die van 10-18 jaar. 
Het gemiddeld aantal gepleegde delicten was 6,9, 
maar omdat 71% van de gevolgde jongeren slechts 
een of twee delicten had gepleegd, was ongeveer een 
derde van de groep verantwoordelijk voor de meeste 
criminaliteit. In feite was 10% van de geregistreerde 
delinquenten verantwoordelijk voor twee derde van 
alle delicten die in die twintigjarige periode gepleegd 
werden. 

De tweede studie heeft de opgespoorde en opgehel-
derde criminaliteit onderzocht van alle jongeren die 
in 1953 in Stockholm geboren waren, vanaf hun 13e 
tot hun 26e verjaardag (Wikstrom, 1990). Met name 
de vergelijking tussen first-offenders en recidivisten is 
interessant. Zoals figuur 4 toont daalt het aantal 
first-offenders sterk met leeftijd, terwijl het aantal 
recidivisten tussen 12 en 20 jaar stijgt en daarna pas 
gaat dalen. 

De daling van het aantal first-offenders gaat ook 
veel sneller: tussen 20 en 25 jaar is deze 64%, terwijl 
die bij recidivisten in dezelfde periode slechts 23% is. 
Op 17-jarige leeftijd is de helft van de geregistreerde 
delinquenten recidivist, op 25-jarige leeftijd is dit 
82%. Bovendien plegen de recidivisten gemiddeld 
veel meer delicten. Op 15-jarige leeftijd wordt 61% 
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Figuur 4: Aantal first-offenders en recidivisten near leeftijd 
(Stockholm) 
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van alle misdrijven in die leeftijdsgroep gepleegd 
door recidivisten, maar op 25-jarige leeftijd is dit 
percentage 92%. Recidivisten hebben een hogere 
lambda (aantal misdrijven per delinquent, voor een 
bepaalde periode) dan first-offenders. Uit figuur 5 
vallen twee belangrijke zaken op te maken. Ten eerste 
dat bij stijgende leeftijd recidivisten een steeds groter 
aandeel in de totaal gepleegde criminaliteit krijgen en 
ten tweede dat ook voor recidivisten geldt dat vanaf 
het twintigste jaar een daling van de criminaliteit 
inzet. 

In ons land is de geregistreerde criminaliteit tussen 
1964 en 1983 voor alle leeftijdsgroepen tot 50 jaar 
gestegen. De grootste stijging vond plaats in de groep 
12 tot 25-jarigen. flit is ook het geval voor vrouwen: 
de meisjesdelinquentie (12-17 jaar) verdriedubbelde, 
terwij1 de delinquentie van jonge vrouwen (18-20 jaar) 
verdubbelde. Vrouwen zijn echter slechts verantwoor-
delijk voor ongeveer 20% van de geregistreerde crimi-
naliteit. Figuur 6 geeft de relatie tussen criminaliteit 
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Figuur 5: Aantal delicten gepleegd door first-offenders en recidivisten 
near leeftijd (Stockholm) 
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en leeftijd voor schuldig bevonden mannen en 
vrouwen weer, waarbij het niveau dat bereikt wordt 
op 20-jarige leeftijd op 100 gesteld is. 

Daaruit blijkt dat misdrijven tegen orde en gezag en 
vandalisme het sterkst met leeftijd samenhangen. Op 
21-24-jarige leeftijd is het niveau hiervan al tot de 
helft van dat op 18 jaar teruggelopen. Een verge-
lijkbare trend kan vastgesteld worden voor de vermo-
genscriminaliteit: het niveau hiervan is het hoogst 
voor leeftijdsgroepen 12-17 en 18-20 jaar en daarna 
daalt het sterk. Geweldscriminaliteit is zeldzaam onder 
jongeren, maar is relatief persistent onder volwas-
senen en daalt slechts langzaam met stijgende leeftijd. 
Halvering van het niveau op 18-20 jaar treedt eerst op 
in de leeftijdsgroep 40-49 jaar. Zedendelicten hangen 
nog minder sterk samen met leeftijd: het niveau blijft 
praktisch hetzelfde voor de leeftijdsgroepen 12-17, 
18-20, en 21-29 jaar en begint eerst daarna te dalen. 

Bekijkt men de verdeling naar type delicten dan 
vormen vermogensdelicten het grootste aandeel in de 
totale criminaliteit in elke leeftijdsgroep. Wel is het zo 
dat dit aandeel daalt van 70% voor 12-17-jarigen tot 
50% voor 60-69 jarigen. De geweldscriminaliteit geeft 
het tegenovergestelde beeld te zien: deze vormt zo'n 
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Figuur 6: Criminaliteitsniveau naar leettijd gemiddelden 1976-1983 
(18-20 jaar = 100) 
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7% van de schuldigbevonden jeugdigen en stijgt dan 
tot 30% voor de andere leeftijdsgroepen. 

Een onderzoek van Block en Van der Werff (1990) 
was gericht op factoren die met de start en duur van 
een crimineel gedragspatroon samenhingen. Ongeveer 
40% van een steekproef, getrokken uit 150.000 in 1977 
afgedane ernstige zaken, waren recidivisten. Hoe 
ouder zij echter waren toen ze voor het eerst geregi-
streerd werden, des te lager de kans dat zij in de 
daarop volgende zes jaar weer gearresteerd zouden 
worden. Anderzijds, hoe jonger ze waren, hoe groter 
de kans van een nieuwe arrestatie in de daarop 
volgende zes jaar. De zeer sterke relatie tussen de 

waarop het eerste afgedane felt plaatsvond en 
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een nieuwe arrestatie komt heel mooi naar voren in 
figuur 7. 

De algemene trend is een dalende. Van de 
12-jarigen werd 77% opnieuw gearresteerd binnen zes 
jaar, van de 21-jarigen was dat 45% en in de leeftijds-
groep 60-80 was het slechts 10%. Overigens Week 
leeftijd minder belangrijk dan crimineel verleden: bij 
zes of meer eerdere arrestaties was de kans op 
recidive hoog op iedere leeftijd. In die gevallen is 
leeftijd geen relevante factor. 

De Duitse officiele statistiek (BKA, 1989) geeft aan 
dat het aandeel van 'Jugendfiche' (14-18 jaar) en 
'Jung Erwachsene' (18-21 jaar) twee maal zo hoog is 
als hun aandeel in de bevolking, terwijl dat van de 
volwassenen daar onder ligt. Net  als in de andere 
landen is de leeftijdsperiode 18-25 jaar de piekpe-
riode van criminele activiteiten. 

Verschillende cohort-studies in Engeland (Shaw, 
Lobo, 1989; Farrington, 1989) bevestigen eerdere 
gegevens. De eerste onderzoekers vonden dat uit een 
steekproef van in 1953 geborenen op 12-jarige leeftijd 
minder dan 2% een veroordeling had opgelopen. Op 
21-jarige leeftijd was dit percentage gestegen tot bijna 
een kwart en daarna nam het aantal veroordelingen 
nog slechts langzaam toe tot een derde van de 
30-jarigen. 

Farrington vond eveneens dat hoe jonger bij de 
eerste veroordeling, des te groter de kans op nieuwe 
veroordelingen. Van de jongens die tussen 8 en 14 
jaar voor het eerst veroordeeld waren, werd twee 
derde binnen tien jaar opnieuw veroordeeld, waarvan 
een kwart meer dan vijf maal. Farrington (1988) vond 
ook dat met name de delicten inbraak, winkeldiefstal, 
autodiefstal en diefstal uit auto in de leeftijdsgroep 
20-30 jaar sterk waren afgenomen, maar dat dit veel 
minder gold voor fraude en drugsgebruik. 

Amerikaanse gegevens tonen dezelfde leeftijdstrends 
als die uit Europa, zij het dat de piekperiode bij de 
Amerikanen vroeger ligt, namelijk reeds bij 16 jaar 
voor vermogensdelicten en 18 jaar voor geweldsmis-
drijven. Arrestaties van jongeren tot 21 jaar dekten de 
helft van alle arrestaties voor vermogenscriminaliteit 
en een derde van die voor geweldsmisdrijven (U.S., 
Department of Justice, 1988). Ook in de V.S. is er met 
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Figuur 7: Leeftijd en recidive year first-offenders 

80 

C 60 -
let 

0 
it.  40 — 
co 

co 

0 

0. 
o 20 - 

S 

a. 

• 

0 	 , 	 ,  

cc.4c-.2c ,,c2.7.ccciccicc.c.,57,cc,cmcccc.c.ccicc C A .1", 
L' ,5  

Bron: Block en Van der Wertf, 1991, p. 19 

betrekking tot de relatie leeftijd-criminaliteit een 
groot verschil tussen vermogens- en geweldsdelicten. 
Zo is er tien jaar voor nodig om het aantal geregi-
streerde gevallen van moord (tussen onbekenden) en 
verkrachting te halveren, terwij1 dit bij bijvoorbeeld 
autodiefstal slechts drie a vier jaar is (FBI, 1981 in 
Greenberg, 1985). 

Overigens valt op te merken dat er in dit opzicht 
eveneens verschil is tussen gegevens die berusten op 
dwarsdoorsnedes, zoals de meeste officiele statis-
tieken en het meeste onderzoek, en het zogenaamde 
cohort- of longitudinaal onderzoek. Wanneer men 
voor verschillende jaren over een periode van bijvoor-
beeld tien jaar dwarsdoorsnedes bekijkt en vervolgens 
de ontwikkeling van de onderscheiden leeftijds-
groepen in diezelfde periode volgt, dan constateert 
men dat de relatie leeftijd-criminaliteit aanzienlijk 
minder eenduidig is dan uit de dwarsdoorsnedes 
blijkt (Greenberg, 1985). 

Hoewel cohort-onderzoek ook een daling in de tijd 
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vaststelt, gaat deze langzamer dan de statistiek sugge-
reert. Greenberg heeft voor gekwalificeerde diefstal 
en zware mishandeling beide methoden vergeleken 
voor de periode 1970-1980. Daaruit blijkt dat het 
arrestatiecijfer per 1000 voor gekwalificeerde diefstal 
op 15-19 jarige leeftijd in 1970 35,92 is. Voor dezelfde 
cohort is dit 5 jaar later - in 1975 - 23,52 en in 1980 - 
tien jaar later - 21,50. Maar vergelijkt men de 
leeftijdsgroepen 15-19, 20-24 en 25-29 in 1970 dan zijn 
de cijfers 35,92, 17,16 en 11,88. Voor ernstige mishan-
deling geldt dat de cijfers per 1000 slechts langzaam 
met de leeftijd afnemen en dat ze tussen 25 en 40 jaar 
vrijwel constant blijven. 

In dit verband is het goed te wijzen op de ingewik-
keldheid van het probleem. Block (1986) signaleert 
dat de ogenschijnlijk eenvoudige tabellen met percen-
tages van plegers in leeftijdscategorieen drie 
verschijnselen combineren: het leeftijdseffect (de 
variatie in delinquentie gerelateerd aan leeftijd), het 
cohort-effect (verschillende generaties verschillen in 
delinquentiepatroon) en het periode-effect (het niveau 
van de criminaliteit varieert in de tijd). 

De invloed van sociaal-demografische factoren 

Over het verband tussen sociale status en crimina-
liteit is veel geschreven. Algemeen lijkt men het er 
wet over eens dat zowel in de politiestatistiek als in 
de justitiele statistiek de lagere sociale klassen 
oververtegenwoordigd zijn. Uit self-report studies 
leek aanvankelijk naar voren te komen dat er geen 
verband tussen beiden bestaat en dat de officiele 
statistiek slechts een reflectie vormt van de selectieve 
activiteiten van politie en justitie. Maar ook hier is 
men van teruggekomen toen bleek dat sociale status, 
gemeten naar schoolopleiding, wet degelijk verband 
hield met frequentie en ernst van de delinquentie. 

Nederlandse onderzoekers als Buikhuisen e.a. 
(1969) hebben er onder meer op gewezen dat 
studenten weliswaar een hoog (doch relatief niet 
ernstig) delinquentieniveau rapporteren, maar dat ze 
er vrij snel mee ophouden. Zelf heb ik gevonden dat 
jongens met een VWO-opleiding sneller van het 
plegen van delicten afzien dan jongens met een 
LBO-opleiding, jongens die reeds vroeg de school 
hebben verlaten en jongens waarvan de vader 
werkloos is (Junger-Tas e.a., 1985). Tittle (1980) 

Criminaliteit en leeftijd 	 77 



onderzocht eveneens de relatie tussen leeftijd en 
delinquentie, waarbij hij controleerde voor 
sociaal-economische status en hij vond dat hoe hoger 
de sociale status van het gezin, des te sneller jongeren 
stoppen met het plegen van delicten. 

Andere onderzoekers bestudeerden de leeftijdsver-
deling in de stad en op het platteland, bij blanken en 
andere etnische groepen, bij jongens en meisjes (Laub, 
1983, geciteerd door Greenberg, 1985) en daarbij 
werd geconstateerd dat stedelingen, blanken en 
meisjes eerder met het plegen van delicten stoppen 
dan plattelanders, zwarten en latino's en jongens. 
Wolfgang ea. (1977) stelden in hun bekende Phila-
delphia cohortstudie vast dat van degenen die voor 
hun achttiende jaar gearresteerd waren, in de daarop 
volgende periode van 18-22 jaar tweemaal zoveel 
zwarten als blanken opnieuw gearresteerd werden 
(54% tegen 28%). Uit onderzoek naar de Nederlandse 
jeugdcriminaliteit (Junger-Tas, Kruissink, 1988 en 
1990) is gebleken dat meisjes eveneens later starten 
met delinquent gedrag en er eerder mee stoppen. 

Met andere woorden, voor alle afzonderlijke 
groepen geldt dat er een leeftijdsperiode is waarin 
criminele activiteiten een hoogtepunt bereiken in 
termen van omvang en frequentie en vervolgens in 
intensiteit afnemen. Het is echter niet zo dat die 
activiteitencurve voor alien dezelfde is noch dat ze 
steeds dezelfde vorm heeft. Al naar gelang de samen-
stelling van de groep en de aard van de criminaliteit 
verschilt de start van de crimineel actieve periode, de 
piekperiode (hoger of later) en ook de vorm van de 
curve. 

Alles overziend en rekening houdend met de beper-
kingen van de verschillende analysemethoden, menen 
we toch de volgende conclusies te kunnen trekken. 
- Wanneer we ons beperken tot de westerse wereld 
dan blijkt de piekperiode van criminele activiteiten 
tussen de 16 en 20 jaar te liggen. 
- Na het twintigste jaar nemen criminele activiteiten 
sterk in omvang af en dit geldt zowel voor 
first-offenders als voor recidivisten; in de V.S verloopt 
dit proces een tot twee jaar eerder dan in Europa. 
- In de piekperiode worden voornamelijk vermogens-
delicten gepleegd: (winkel)diefstal, inbraak, 
autodiefstal, diefstal uit auto en vandalisme; tussen 
21 en 24 jaar is het niveau van dit soon criminaliteit 
gehalveerd. 
- Geweldsmisdrijven en zedendelicten worden vooral 
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door volwassen mannen gepleegd: ze nemen met de 
leeftijd toe, de piekperiode is veel later en het aantal 
gepleegde delicten van dit type neemt veel langzamer 
af; halvering ervan kan van tien (V.S.) tot twintig 
(NL) jaar duren. 
- Het aantal geweldsdelicten per delinquent (lambda) 
in een bepaalde periode stijgt eveneens met de 
leeftijd. 
- Hoe jonger iemand is wanneer hij voor het eerst 
veroordeeld wordt, des te meer veroordelingen zullen 
volgen: van degene die voor hun 18e jaar veroordeeld 
zijn, zal twee derde binnen tien jaar opnieuw veroor-
deeld worden. 
- Met stijgende leeftijd wordt een toenemend aantal 
delicten in de betreffende leeftijdsgroep gepleegd 
door recidivisten. 
- Sociaal-demografische factoren, zoals sociale 
klasse, sekse, etnische groep en urbanisatiegraad, zijn 
van invloed op het verloop van de criminaliteitscurve 
naar leeftijd. 

Leeftijd en criminaliteit: mogelijke verklaringen 

Een mijns inziens zinvolle benadering van de relatie 
tussen leeftijd en criminaliteit impliceert een duidelijk 
onderscheid tussen criminaliteit gepleegd door 
jeugdigen en de volwassenen criminaliteit. Zoals we 
weten geeft de ontwikkeling van de criminaliteit 
vanaf de Tweede Wereldoorlog een enorme stijging te 
zien. Dat is in alle westerse landen het geval en het 
heeft geleid tot veel verontrusting en onveiligheidsge-
voelens onder de bevolking. Veel minder bekend is 
echter dat de stijging voornamelijk op het conto van 
de jeugdcriminaliteit geschreven moet worden. Figuur 
8 illustreert dit verschijnsel voor Zweden, maar de 
ontwikkeling is in de overige Europese landen niet 
anders. 

Wat uit figuur 8 naar voren komt is niet alleen dat 
de jeugdcriminaliteit eigenlijk al vanaf het begin van 
deze eeuw aanzienlijk sterker is gaan stijgen dan de 
volwassenencriminaliteit, maar eveneens dat de 
jeugdcriminaliteitscurve heel steil naar boven gaat en 
vervolgens ook weer heel steil daalt. Dit betekent dat 
op grond van officiele statistieken geconcludeerd mag 
worden dat zeer veel jongeren binnen betrekkelijk 
smalle leeftijdsmarges delicten plegen, maar er 
vervolgens ook weer snel mee ophouden. Deze 
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conclusie wordt ondersteund door self-report 
gegevens, die eveneens aangeven dat jongeren 
veelvuldig delicten plegen, maar dat de meeste 
jongeren het slechts bij enkele delicten laten. 

In de tijd gezien zijn er nog meer verschuivingen 
opgetreden. De piekperiode van criminele activiteiten 
is naar beneden verschoven. Zo was de piekleeftijd 
van het totaal aantal gearresteerde personen in de 
Verenigde Staten in 1933 19 jaar en in 1980 18 jaar. 
In 1933 was echter 39% van alle arrestanten onder de 
25 jaar, terwij1 dit in 1980 56% was (Greenberg, 1985). 
In Engeland lag in 1840 de piekleeftijd van crimineel 
gedrag tussen 20 en 25 jaar; in 1968 was dat tussen 14 
en 17 jaar (Mc Clintock en Avison, 1968). 

Met andere woorden de maximale participatie in 
criminele activiteiten is in de loop van de tijd naar 
steeds jongere leeftijd verschoven en de curve van die 
participatie heeft een steeds steilere vorm gekregen. 
Daarnaast wordt het grootste deel van de sterke 
toename van de criminaliteit in de tweede helft van 
deze eeuw verklaard door een toename van de jeugd-
criminaliteit. Daarbij is het goed nogmaals in herin-
nering te brengen dat jeugdcriminaliteit toch voorna-
melijk vermogenscriminaliteit is van een minder 
ernstig karakter. 

De verklaring van de veranderingen in aard en 
omvang van de jeugdcriminaliteit in de tijd moet naar 
mijn mening gezocht worden in de sociaal-econo-
mische veranderingen in de samenleving in deze eeuw 
en derhalve in de sociale positie van de jeugd. Het 
verdwijnen van de economische rol van jongeren, 
waarbij ze al vroeg in het arbeidsproces werden 
ingeschakeld om een bijdrage aan het gezinsinkomen 
te leveren, de groeiende betekenis van langdurige 
scholing en de nadruk op consumeren, de geweldige 
groei van de gelegenheid tot het plegen van delicten 
en de afname van informele sociale controle zijn even 
zoveel factoren die hiertoe hebben bijgedragen 
(Junger-Tas, 1990). 

Bezien we echter de volwassenencriminaliteit, dan 
geeft deze met stijgende leeftijd eveneens een dalend 
patroon te zien, of het nu om cross-sectioneel 
onderzoek dan wel om longitudinaal onderzoek gaat. 
De vraag is nu welke wetenschappelijke uitleg men 
voor de relatie leeftijd-criminaliteit zou kunnen 
geven. 

Er zijn verschillende verklaringen geopperd. De 
meest voor de hand liggende is het afnemen van 
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Figuur 8: Aantal personen per 1000 van dezelfde leeftijds-
groep die verdacht worden van een ernstig feit — 1857-1987 

Bron: Sarnecki, 1989 

fysieke kracht en incasseringsvermogen bij het ouder 
worden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek onder 
druggebruikers en onder zware drinkers dat met het 
ouder worden het hectische bestaan en de spanningen 
die met dit deviante bestaan samenhangen ook hen te 
veel wordt. Velen haken daarom af en nemen hun 
toevlucht tot een minder afwijkend levenspatroon 
(Sandwijk, 1988; Grapendaal e.a., 1991). Hetzelfde 
geldt voor andere riskante gedragingen, zoals bijvoor-
beeld gevaarlijke sporten of gevaarlijk verkeers-
gedrag. 
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Het probleem met deze verklaring is evenwel dat ze 
slechts voor een klein gedeelte van de criminaliteit 
opgaat, namelijk voor de gewelds- en straatcrimina-
liteit. Voor het merendeel van de delicten is helemaal 
niet zoveel fysieke kracht vereist, zeker niet als men 
de beschikking over een wapen heeft. Hoewel 
afnemende kracht en vitaliteit wel een zekere 
verklaring kunnen geven voor het verminderen van 
allerlei vormen van risicovol gedrag gedurende de 
levensloop, kan deze slechts partieel zijn. 

Een veel sterkere verklaringsgrond wordt geboden 
door de sociale-controletheorie, waarbij met name 
veranderingen in de binding met de samenleving, die 
met leeftijd samenhangen, van grote betekenis zijn. 
Het is opmerkelijk dat Hirschi en Gottfredson (1983, 
1990) als uitgangspunt nemen dat de samenhang 
tussen leeftijd en criminaliteit onveranderlijk is en 
onafhankelijk van tijd, plaats, aard van de crimina-
liteit en socio-demografische variabelen, waardoor die 
samenhang zich onttrekt aan elke theoretische 
verklaring. Hun eigen theorie biedt immers een 
geheel bevredigende en bovendien toetsbare 
verklaring van dit verband. 

In hun boek A general theory of Crime (1990, p. 123 
e.v.) geven zij aan dat sociale bindingsfactoren als 
werk, huwelijk en gezin geen invloed hebben op de 
samenhang tussen leeftijd en criminaliteit: volgens 
hen is het dus niet zo dat mannen die werk, een 
vrouw en kinderen hebben eerder met het plegen van 
delicten stoppen dan degenen voor wie dit niet geldt. 
Dit is natuurlijk een merkwaardige stelling vanuit het 
theoretisch gezichtspunt dat een sterke binding met 
de samenleving afschermt tegen criminele activiteiten, 
terwijI een tekort aan binding juist criminaliteit 
bevordert. De stelling is echter wet te rijmen met een 
ander uitgangspunt, namelijk dat de geneigdheid tot 
crimineel gedrag zich al vroeg openbaart en dat 
jeugdig crimineel gedrag in sterke mate predictief is 
voor criminaliteit op volwassen leeftijd. 

Zonder de sterke correlatie tussen eerdere delin-
quentie en later optredende criminaliteit te 
loochenen, is toch voorstelbaar dat latere invloeden, 
gekoppeld aan veranderingen in de levenssituatie, een 
impact hebben op het al dan niet continueren van 
crimineel gedrag. Met andere woorden, er is een vrij 
grote permanentie in gedrag maar er is ook gedrags-
verandering: sommigen gaan door met het plegen van 
delicten tot vrij hoge leeftijd, anderen houden daar 
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relatief jong mee op. 
Zoals we weten worden de meeste jeugddelin-

quenten geen volwassen criminelen. De vraag is nu 
hoe dit komt en daarbij is mijn uitgangspunt dat men 
naar die verklarende factoren moet zoeken die de 
integratie in de samenleving bevorderen. Voor 
jongeren zijn dit het gezin, de school en de vrienden-
groep ; voor jong-volwassenen zijn het vakscholing en 
studie, werk en huwelijk, nog later zijn het arbeid, 
huwelijk en kinderen en betrokkenheid bij de 
gemeenschap. Wanneer men deze bindingsfactoren 
wil onderzoeken is het niet voldoende om een onder-
scheid te maken tussen schoolgaanden en niet-school-
gaanden, tussen werkenden en werklozen, tussen 
gehuwden en ongehuwden: men zal de aard van de 
band en de werkelijke sociale integratie moeten 
analyseren. 

Naast de studies die wijzen op de persistentie van 
delinquent gedrag op latere leeftijd (Farrington, 1986; 
Loeber, 1982), is er ook onderzoek dat aantoont wat 
de invloed is van ingrijpende gebeurtenissen op delin-
quent gedrag: zo vond Gibbens (1984) in een 
follow-up studie onder tweehonderd ex-Borstal 
jongens dat een huwelijk leidde tot groeiende sociale 
stabiliteit. Osborn (1980) stelde vast dat het simpele 
feit van vertrek uit Londen, dat wit zeggen het 
verlaten van het oorspronkelijke criminogene milieu, 
een lagere recidive tot gevolg had. 

In een follow-up onderzoek dat het WODC 
verrichtte onder een a-selecte steekproef van jongeren 
uit Den Haag en Venlo, bleek dat de ontwikkeling in 
sociale integratie of sociale binding gedurende een 
periode van twee jaar van duidelijke invloed was op 
het latere delinquente gedrag: was deze verbeterd dan 
was ook de delinquentie verminderd; was deze 
verslechterd dan had dit meer delinquent gedrag tot 
gevolg (Junger-Tas e.a., 1985). In dit onderzoek ging 
het om doorsnee jongeren, die geen ernstig delin-
quent gedrag vertoonden. 

De sociale-controletheorie biedt een uitstekende 
verklaring voor dit type bevindingen. Voor de meeste 
jongeren geldt immers dat een periode van een zekere 
vrijblijvendheid, waarin van weinig betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving 
sprake is, gevolgd wordt door een periode waarin die 
verantwoordelijkheid steeds sterker gaat spelen en 
geleidelijk de banden met de samenleving worden 
aangetrokken, hetzij door studie en werk, hetzij door 
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huwelijk en gezin. Naarmate integratie in deze levens-
gebieden mogelijk is en het proces succesvol verloopt, 
nemen de beloningen toe, krijgt men steeds meer te 
verliezen en neemt de neiging tot risicovol gedrag af. 

De vraag is nu echter of dit model ook geldt voor 
jongeren die aan zeer ongunstige levens- en gezins-
omstandigheden werden blootgesteld en die als 
gevolg daarvan een ernstig delinquent gedragspatroon 
ontwikkeld hebben. In dit verband is een onderzoek 
van Sampson en Laub (1990) zeer interessant. Zij 
analyseerden opnieuw de gegevens uit het beroemde 
longitudinale onderzoek van de Gluecks Unraveling 
juvenile delinquency (1950) en de daarop volgende 
follow-up studies (1968). Zij beschikten daarbij over 
gegevens van een groep van 500 delinquente 10-17 
jarige blanke jongens en van een vergelijkbare (op 
grond van officiele cijfers) niet-delinquente groep. 
Deze jongens werden gevolgd tot op 32-jarige leeftijd. 

Sampson en Laub wilden toetsen of versterking dan 
wel verzwakking van sociale bindingen op volwassen 
leeftijd gepaard zou gaan met een vermindering dan 
wel toename van crimineel gedrag en excessief 
gebruik van alcohol en drugs, gokken en bezoek van 
prostituees. In plaats van relatief onspecifieke varia-
belen als arbeidsparticipatie of burgerlijke staat te 
onderzoeken, hebben zij als sleutelbegrippen gehan-
teerd: werkstabiliteit, aspiraties en ambitie op het 
terrein van scholing en werk en hechte band met de 
echtgenote. Wat zijn nu de resultaten van dit 
onderzoek? 

In de eerste plaats vonden ook zij een aanzienlijke 
mate van continuiteit en consistentie van allerlei 
vormen van gedrag. Zo bleek er een sterke relatie te 
bestaan tussen jeugdig delinquent gedrag en latere 
criminaliteit, maar bovendien was ditzelfde gedrag 
predictief voor andere latere problemen op het gebied 
van gezin, scholing en arbeid. 

Vervolgens analyseerden de onderzoekers de 
invloed van hun sleutelvariabelen, waarbij zij contro-
leerden voor de omvang van het eerdere delinquente 
gedrag. Die analyse werd herhaald voor iedere 
leeftijdsfase. In beide onderzoeksgroepen bleek met 
name arbeidsstabiliteit zeer sterk samen te hangen 
met een afname van crimineel gedrag: arbeidsstabi-
liteit wijzigt de ontwikkeling van het delinquente 
gedragspatroon bij alle groepen, of zij nu veel dan 
wel weinig delinquent waren op 10-17 jarige leeftijd. 

Gegeven de drie sleutelvariabelen had arbeidsstabi- 
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liteit de grootste en meest consistente invloed op later 
crimineel en ander deviant gedrag en dat was het 
geval voor elke onderzochte leeftijdsfase. De tweede 
variabele die van grote invloed bleek was de hechte 
band met de huwelijkspartner. Niet het feit dat men 
gehuwd is bleek van doorslaggevend belang maar de 
aard van de huwelijksband: in elke leeftijdsfase gaat 
een sterke band met de partner samen met afnemende 
criminaliteit. Sampson en Laub concluderen tot een 
tweeledige verklaring: voor de meerderheid van de 
onderzochte mannen is werkstabiliteit centraal voor 
het beeindigen van crimineel gedrag; dit effect is 
echter minder groot onder gehuwden omdat voor hen 
de band met hun partner een grotere relatieve 
betekenis krijgt. Als men deze twee variabelen in de 
analyse opneemt dan blijkt dat ambitie en aspiraties 
op het vlak van scholing en werk slechts weinig aan 
de relatie toevoegen. 

Het ziet er naar uit dat, zonder jeugdervaringen en 
hun invloed op latere leeftijd te minimaliseren, de 
werkelijkheid toch gecompliceerder is. Het valt niet 
vol te houden dat negatieve levensomstandigheden 
die gepaard gaan met aanzienlijk crimineel gedrag op 
jeugdige leeftijd onafwendbaar tot een criminele 
loopbaan op volwassen leeftijd leiden. De waarschijn-
lijkheid dat dit gebeurt is groter naarmate de omstan-
digheden die aan aan het gedrag ten grondslag liggen 
ongewijzigd blijven, dat wit zeggen het individu blijft 
zich bewegen in een onveranderlijke, constante 
leefomgeving. 

Het is evenwel ook mogelijk dat op latere leeftijd 
belangrijke veranderingen in de persoonlijke levens-
sfeer plaatsvinden die het (delinquente) gedrag 
ingrijpend kunnen beinvloeden. Met andere woorden, 
bij de huidige stand van wetenschap is het ten 
enenmale onmogelijk om (behalve op groepsniveau) 
betrouwbare predicties te doen ten aanzien van 
toekomstig crimineel gedrag. 

Enkele beleidsimplicaties 

Als het nu gaat om meer concrete beleidsoverwe-
gingen dan zijn de volgende op onderzoek gebaseerde 
uitgangspunten van belang. 
— Voor alle daders van criminaliteit geldt dat ze bij 
het ouder worden minder maar ook minder ernstige 
delicten gaan plegen. Dit blijkt zowel uit cross- 
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sectioneel als uit longitudinaal onderzoek. Zoals de 
Gluecks (1968, pp. 151-152) in hun levenswerk over 
de door hen onderzochte delinquenten tenslotte 
rapporteren: 'there is among delinquents a substantial 
reduction in criminalism, especially of the more 
serious kind during the 25-31 age range.' 
- Hoewel er wel degelijk verschil bestaat tussen 
degenen die slechts weinig delicten plegen en de 
zogenaamde veel-plegers (de laatste kenmerken zich 
door vroegtijdig schoolverlaten, weinig opleiding, 
ongunstige gezinsomstandigheden, werkloosheid en 
delinquentie op jonge leeftijd), geldt ook voor hen dat 
hun criminele activiteiten met de leeftijd afnemen. 
- Het is dus niet zo dat er twee onderscheiden 
groepen delinquenten bestaan: een die na het 
achttiende levensjaar steeds minder criminaliteit 
pleegt en een andere - de zogenaamde 'career-
criminals' - die een leven lang doorgaat met het 
plegen van (ernstige) delicten en waar maar een ding 
helot: landurige gevangenisstraf. 
- Ten slotte - en dat is het belangrijkste - is het niet 
goed mogelijk om op grond van delinquent gedrag in 
de jeugd tot betrouwbare predicties te komen ten 
aanzien van latere criminaliteit. De reden hiervan is 
dat belangrijke gebeurtenissen in het leven van 
volwassenen de sociale integratie van individuen 
zowel negatief als positief kunnen beinvloeden, 
hetgeen een directe weerslag heeft op hun criminele 
gedrag. Anders gezegd, mensen kunnen gedurende 
hun hele levensloop hun gedrag veranderen en doen 
dat ook. 

Voor het beleid hebben deze vaststellingen enkele 
duidelijke consequenties. ZO wordt justitie vooral 
geconfronteerd met de zogenaamde veel-plegers en 
het moet daarop een reactie geven. Sommige Ameri-
kaanse onderzoekers bepleiten selectieve onschade-
lijkmaking (Blumstein e.a., 1988), waarbij men 
frequente en ernstige delinquenten langdurig vastzet 
om recidive te voorkomen. Hoewel dit beleid op 
grond van het gebrekkig vermogen tot voorspellen en 
op morele gronden, als zodanig in ons land geen 
ingang zal vinden, werkt ons rechtssysteem tot op 
zekere hoogte wel degelijk op deze wijze. Het vonnis 
wordt immers bepaald door de ernst van het 
gepleegde delict en door de criminele voorgeschie-
denis: hoe ernstiger het misdrijf en hoe langer de 
straflijst, des te langer de gevangenisstraf. Het 
resultaat is dan ook dat de zwaarste (en dus langste) 
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straffen worden opgelegd voor gewelds- en zedende-
licten en voor drugshandelaren. Tot zover niets 
nieuws onder de zon zou men kunnen zeggen. 

De positieve en optimistische implicatie van de hier 
gerapporteerde bevindingen is echter dat er wel 
degelijk grond is voor het (opnieuw) streven naar 
rehabilitatie en resocialisatie.' Het feit dat factoren 
als werkstabiliteit en band met de partner van invloed 
zijn op het,  criminele gedrag van volwassenen, en dat 
vergelijkbare positieve factoren ook bij jongeren een 
delinquentie-verminderend effect hebben, geeft 
voedsel aan de gedachte dat inspanningen om de 
maatschappelijke integratie van delinquenten te 
bevorderen zinvol zijn. Het zou het onderwerp van 
dit artikel te buiten gaan om nu in te gaan op de 
vraag in welke vorm en onder welke condities die 
resocialiserende activiteiten effectief zullen zijn. Wel 
kan gezegd worden dat men in het verleden wel eens 
wat neeve gedachten heeft gehad zowel over de 
menselijke natuur als ten aanzien van de wijze 
waarop aan dit beInvloedingswerk gestalte zou 
moeten worden gegeven. In dat opzicht is de door 
bezuinigingen ingegeven nuchterder en pragmatischer 
aanpak van hulpverlening en toezicht in de laatste 
jaren zeker nuttig geweest. Van belang is evenwel dat 
er goede redenen zijn om resocialisatie weer hoog in 
het vaandel te zetten en te streven naar vormen van 
interventie die concreet, praktisch en effectief zijn. 

Noot 

' Overigens werd mij ter 
gelegenheid van een recent bezoek 
aan de Sollicitor General's Office 
in Ottawa verzekerd dat Canada 
teruggekomen is van het idee dat 
'nothing works' en de resociali-
satie weer hoog in het vaandel 
heeft staan. Men wees mij er op 
dat inmiddels veel onderzoekre-
sultaten aangeven dat bepaalde 
interventies en behandeling wel 
degelijk effect hebben. 
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Van zwarte schapen en 

vreemde eenden 

Een verhandeling over de positie van het 
WO DC 

D. L. van Eijk en J. P. Hartkamp" 

Over een voorganger van het WODC, het Studie-
en Documentatiecentrum dat in 1949 is ingesteld bij 
de Directie Gevangeniswezen, merkt Allewijn tien 
jaar later op in een overzicht van het wetenschap-
pelijke werk op het Ministerie van Justitie: `Hoewel 
dit centrum rechtstreeks ressorteerde onder de 
directeur-generaal van het Gevangeniswezen, was het 
niet als een ambtelijk orgaan te beschouwen, doch als 
een brug tussen de wetenschappelijke wereld en de 
praktische overheidsdienst' (Allewijn, 1959). Weten-
schap en overheidsdienst werden gezien als twee 
werelden, waartussen een verbinding moest worden 
gevormd. Die verbinding werd als problematisch 
gezien, en dat bleef zo. 

In 1972 stelt Allewijn: 'De wisselwerking tussen 
wetenschappelijke onderzoekers en de uitvoerders 
van methoden tot voorkomen en bestrijden van crimi-
naliteit is hoe dan ook een essentiele zaak, waaraan 
wellicht in Nederland nog wat te verbeteren valt' 
(Allewijn, 1972). Zes jaar later stelt de secretaris-
generaal: 'De noodzaak te komen tot een beter 
samenspel tussen beleid en wetenschap wordt erkend 
of in elk geval niet betwist' (brief d.d. 22.09.78, nr. 
101). En in 1990 schrijft de huidige secretaris-
generaal: 'De reorganisatie strekt er toe de banden 
tussen wetenschap en beleid te versterken' (brief d.d. 
19.02.90, kenmerk 6722 PM 90). 

Hoe hebben WODC-ers zelf in de loop der jaren de 
relatie tussen wetenschap en beleid ervaren? Wat 
voor veranderingen zijn daarin opgetreden? Hoe 

* De auteurs studeren aan het Sociologisch instituut van de 
Universiteit van Amsterdam. Zij deden in het kader van een 
bijvak wetenschapsdynamica een onderzoek naar de functie 
van het WODC. Op verzoek van de redactie van JV werd dit 
onderzoek tot artikel bewerkt. 
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werd en wordt op het WODC over die relatie 
gedacht? Hoe heeft men geprobeerd die te verbe-
teren? De vraag is vervolgens of er in het concrete 
geval van het WODC inderdaad sprake was en/of is 
van een gebrek aan wisselwerking tussen wetenschap 
en beleid. 

Om die vragen te beantwoorden hebben we de 
jaargangen van het (Nederlands) tijdschrifi voor crimi-
nologie en het Documentatieblad vanaf 1970 en die 
van Justitiele verkenningen vanaf het eerste nummer in 
1975 doorgenomen op artikelen over wetenschap en 
beleid, zowel van de hand van WODC-ers als van 
universitaire onderzoekers. Voorts hebben we enige 
andere relevante stukken, zoals het proefschrift van 
Denkers, enige artikelen in Beleid en maatschappij en 
enige stukken van het Ministerie van Justitie over de 
positie van het WODC bestudeerd. Vervolgens 
hebben we ,acht personen geInterviewd die bij het 
WODC werken of hebben gewerkt. Omdat de 
meesten van hen in de loop der jaren verschillende 
functies hebben bekleed, hebben we met vier 
hoofden, vier raadadviseurs en vijf `gewone' onder-
zoekers gesproken. Alle citaten in dit artikel waarbij 
geen bron is vermeld, zijn uit deze interviews 
afkomstig. 

We zullen eerst beschrijven hoe in de loop der 
jaren met organisatorische maatregelen is gepoogd de 
relatie tussen wetenschap en beleid te verbeteren. 
Deze maatregelen schiepen posities voor betrokkenen 
van waaruit zij konden onderhandelen, onder meer 
over de vraag wat nu eigenlijk het probleem was 
waarnaar onderzoek gedaan diende te worden. Nadat 
we zijn ingegaan op de aard van die onderhande-
lingen, zullen we uiteenzetten welke cognitieve 
processen daarmee gepaard gingen. 

De organisatie van het wetenschappelijk werk 

Het Studie- en Documentatiecentrum van de 
Directie Gevangeniswezen moest zoals gezegd een 
brug vormen tussen wetenschap en overheid. In 1959, 
toen het inmiddels was omgevormd tot Studie- en 
Voorlichtingscentrum van het gehele Ministerie van 
Justitie, bleek het centrum onvoldoende tegemoet te 
komen aan de behoeften van beleidsmakers, `omdat 
dit centrum niet op de hoogte is van de actuele vraag-
stukken welke bij de beleidsmakers in studie zijn' 
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(Allewijn, 1959). Er werd een Algemeen Adviseur 
Wetenschappelijk Werk (AAWW) aangesteld, onder 
meer om het werk van het Studie- en Voorlichtings-
centrum beter op de actuele beleidsvragen af te 
stem men. 

Het Wetenschappelijk Voorlichting- en Documenta-
tiecentrum, zoals het sinds 1963 heette, moest litera-
tuuronderzoek doen en onderzoek begeleiden dat aan 
universiteiten werd verricht. Het had dus formeel 
geen zelfstandige onderzoekstaak, maar ging in de 
loop van de jaren zestig langzamerhand meer zelf 
gegevens verzamelen. `Het begint argeloos als het 
ware. Kun je lets doen met de cijfers van het CBS? 
Kun je er nog jets meer mee doen? Wat voor 
gegevens zou je eigenlijk nodig hebben, want ze zijn 
niet volledig? Zo ga je steeds eens stukje verder. En 
gaandeweg wordt dat een onderzoek. Het is niet 
gepland allemaal, die hele ontwikkeling.' 

Tot aan het begin van de jaren zeventig werd een 
ruime meerderheid van de onderzoeksprojecten aan 
universiteiten uitgevoerd. Gaandeweg groeide echter 
de ontevredenheid over de bruikbaarheid van univer-
sitair onderzoek, zowel bij de departementsleiding' 
als bij het WVDC: `Het begeleiden van onderzoek is 
heel frustrerend als het allemaal zo lang duurt. Dan is 
het veel makkelijker als je onderzoekers hebt die 
binnen Justitie een beetje thuis zijn.' 

In 1972 schreef Allewijn, hoofd van de Directie 
Gevangeniswezen, een artikel in het Nederlands 
tijdschrifi voor criminologie over een Fins criminolo-
gisch onderzoeksinstituut, dat deel uitmaakt van het 
Ministerie van Justitie: `Dit is vermeldenswaard, 
omdat in Nederland criminologen zich minder 
bekommeren om het daadwerkelijk effect van hun 
werk op de praktijk... [het lijkt goed] kennis te nemen 
van een andere structuur, waarbij sterker ingespeeld 
kan worden op de beleidsontwikkeling' (Allewijn, 
1972). 

Het bleef niet bij kennis nemen. In 1973 werd W. 
Buikhuisen aangenomen als nieuwe AAWW, om het 
interne onderzoek op poten te zetten. De positie die 
hij met steun van de departementsleiding verwierf 
stelde hem in staat het probleem van de relatie tussen 
wetenschap en beleid te herformuleren en nieuwe 
oplossingsstrategieen voor te stellen. Hij deed dit 
onder andere in een programmatisch artikel in inch-
tiele verkenningen. 'Reeds in een vroeg stadium zal zij 
[de wetenschappelijke staf] de beleidsontwikkelaars 
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moeten wijzen op de mogelijkheden die het weten-
schappelijk werk biedt. Om dit te kunnen doen, zal zij 
van meet af aan betrokken moeten worden bij de 
probleemanalyse' (Buikhuisen, 1975). 

De coordinatie van het wetenschappelijke werk 
verliep formeel via de zogeheten communicatieverga-
dering, waar vertegenwoordigers van de stafbureaus 
wetenschappelijke adviezen, vertegenwoordigers van 
de beleidsafdelingen zonder eigen stafbureau en 
enige andere wetenschappelijke adviseurs bijeen-
kwamen, onder voorzitterschap van het hoofd van het 
WODC. Buikhuisen noemde de bestaande organisatie 
echter `niet optimaal'. Hij pleitte voor meer 'door-
adering' en `nabijheid'. Onder `dooradering' verstond 
hij het vormen van een netwerk dat onderzoekers en 
beleidsmakers binnen elkaars gezichtsveld brengt, 
onder `nabijheid' de psychologische afstand tussen 
beide categorien. 'Het gaat hier in wezen over de 
vraag of zij die verantwoordelijk zijn voor de ontwik-
keling van het beleid, het gevoel hebben dat zij jets 
hebben aan de wetenschap' (Buikhuisen, 1975). 

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documenta-
tiecentrum (WODC), zoals het inmiddels heette, was 
aanvankelijk in een ander pand ondergebracht dan de 
beleidsdirecties. Dat bevorderde de dooradering niet: 
'In die eerste periode, eerste paar jaar eigenlijk, 
hebben we verdomd weinig contact gehad met 
mensen op het ministerie.' Dat kwam ook doordat 
een aanzienlijk deel van het onderzoek betrekking 
had op aangelegenheden in het veld (bijvoorbeeld de 
politie-opleidingen, de reclassering), waardoor de 
onderzoekers veel meer contacten opbouwden in het 
veld dan op het departement. De snelle groei die het 
WODC in de jaren zeventig doormaakte vormde ook 
een belemmering voor dat contact: 'In het begin had 
je het hoofd WODC, en die had twee onderzoekers. 
Dan word je wel bij meer betrokken dan op dit 
moment.' 

De feitelijke omvang van het WODC ontwikkelde 
zich steeds verder van die welke in het formatiebe-
sluit was vastgelegd. Een reorganisatie bood de 
mogelijkheid dit recht te trekken. De toenmalige top 
van het WODC wilde de reorganisatie aangrijpen om 
de formatie verder uit te breiden. De secretaris-
generaal voelde daar echter niet voor. Hij vond dat 
het onderzoek eerst maar eens wat meer rendement 
moest opleveren voor het beleid. Terlijk gezegd, dat 
was nou niet onze probleemanalyse, voor zover ik me 
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herinner. lk geloof niet dat wij daar nou zo vreselijk 
mee zaten dat we ons werk niet relevant genoeg 
vonden.' 

De kern van de reorganisatie, die uiteindelijk in 
1980 haar beslag kreeg, was het invoeren van de 
functie van raadadviseur. De functionaris, waarvan er 
vier werden aangesteld, kreeg een tweeledige taak. 
Enerzijds moest hij frequent contact onderhouden 
met beleidsafdelingen om adviezen uit te brengen en 
onderzoekbare vragen op te doen, anderzijds moest 
hij een team onderzoekers leiden dat een bepaald 
beleidsveld voor zijn rekening nam. Sommige raadad-
viseurs woonden regelmatig de vergaderingen van 
hun beleidsdirectie bij. De raadadviseurs moesten 
functioneren als brug tussen wetenschap en beleid; 
de onderzoekers zelf belichaamden die brug in 
afnemende mate. 

In 1990 kreeg opnieuw een reorganisatie haar 
beslag. Enerzijds werd de monopoliepositie van het 
WODC als het ging om beleidsgericht onderzoek 
voor Justitie onwenselijk geacht, anderzijds vond de 
departementsleiding dat er sowieso meer geld moest 
worden uitgetrokken voor onderzoek. Het WODC, 
dat tot dan toe een centrale stafafdeling was geweest, 
kwam onder de nieuwe Directie Wetenschapsbeleid 
en Ontwikkeling te vallen. De onderzoeksprogram-
mering zou voortaan niet meer binnen het WODC 
plaatsvinden, maar binnen deze directie. Hier zou 
ook de keuze moeten worden gemaakt of een bepaald 
onderzoeksproject intern dan wet extern uitgevoerd 
diende te worden. Het was de bedoeling onderzoeks-
coordinatoren aan te stellen om in deze program-
mering een sleutelrol te vervullen. Tot op heden zijn 
die functies echter niet vervuld. De functie van 
raadadviseur werd opgeheven, omdat een deel van de 
taken werd ondergebracht bij de nieuwe directie. Het 
WODC kent nu leamleiders' als hierarchische laag 
tussen onderzoekers en hoofd. 

Sinds het begin van het wetenschappelijk werk op 
het Ministerie van Justitie in 1949 zijn herhaalde 
malen organisatorische maatregelen genomen om de 
als problematisch ervaren relatie tussen wetenschap 
en beleid te verbeteren. De oprichting van het WODC 
is een voorbeeld van zo'n maatregel. Deze loplos-
singen' komen overeen met die welke in wetenschaps-
studies uit de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig veelvuldig werden voorgesteld. 2  Wetenschap 
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en beleid zouden twee aparte gemeenschappen zijn, 
met elk hun eigen taal, normen en beloningssystemen. 
Intermediaire instituten, zoals het WODC en later de 
raadadviseurs, zouden ervoor moeten zorgen dat 
sociaal-wetenschappelijke kennis systematisch in 
bruikbare vorm en op het juiste moment in beleids-
processen werd ingebracht. Deze `verbindingstech-
nieken' zouden wetenschap en beleid met elkaar in 
contact moeten brengen. 

In de loop der jaren is het WODC sterk gegroeid 
en heeft het wetenschappelijk werk op het Ministerie 
van Justitie bovendien een steeds zwaardere formele 
positie gekregen. De afstand tussen onderzoekers en 
beleidsambtenaren in organisatorische zin lijkt echter 
te zijn toegenomen. Waar de onderzoekers van het 
WODC aanvankelijk zelf moesten fungeren als brug 
tussen wetenschap en beleid, zijn ze nu bijna op een 
lijn komen te staan met externe onderzoekers. 'Het 
WODC is nu gewoon een van de mogelijkheden die 
het hoofd van de directie heeft om een onderzoek 
gedaan te krijgen.' Betekent dit nu ook dat de relatie 
tussen wetenschap en beleid steeds moeizamer is 
geworden? 

Onderhandelingen 

De organisatorische maatregelen waarmee is 
gepoogd de als problematisch ervaren relatie tussen 
wetenschap en beleid te verbeteren schiepen telkens 
opnieuw posities van waaruit betrokkenen onderhan-
delingen konden aangaan. Onderzoekers die een 
positie willen krijgen en handhaven in een praktisch 
veld moeten namelijk directe of indirecte relaties 
onderhouden met personen buiten de wetenschap-
pelijke sfeer. Knorr noemt dit transepistemische 
relaties (Knorr, 1981). Dit vergt tal van formele en 
informele onderhandelingen, onder andere over de 
vraag wat nu precies het probleem is waarnaar 
onderzoek gedaan moet worden. 

Bij die onderhandelingen met beleidsfunctiona-
rissen staan onderzoekers van het WODC voor een 
dilemma. Zij moeten zich namelijk legitimeren binnen 
de wetenschap en binnen het beleid. In beide sferen 
gelden echter verschillende normen. Dit dilemma 
gold des te sterker in de jaren zeventig, toen het 
WODC zich als nieuw instituut een positie moest 
veroveren. 
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Het centrum stond toen Hoot aan zware kritiek uit 
de universitaire wereld. Deze ging uit van andere 
opvattingen over de taak van de criminologie dan die 
op het WODC vigeerden. Men sprak bijvoorbeeld 
over het centrum in termen van gouvernementele 
criminologie (Bianchi, 1974), onderzoek in dienst van 
Big Brother (Dessaur, 1979). Deze kritiek heeft een 
aanzienlijke invloed gehad op de onderzoekers van 
het WODC. 'De angst was dat de beleidsdirecties 
zouden intervenieren in de resultaten van het 
onderzoek, zeker in de ogen van de universiteiten, die 
een heel belangrijke referentie waren in de beginpe-
riode. ... Die [de WODC-onderzoekers] waren dus 
heel op hun hoede als het ging om demonstratief te 
laten zien hoe onafhankelijk het WODC was.' 

Dit is een paradoxale situatie. De adviezen van het 
WODC zouden hun gewicht moeten ontlenen aan 
hun wetenschappelijkheid. Daartoe diende het 
centrum geloofwaardigheid te verwerven binnen de 
wetenschappelijke wereld. Immers, als 
WODC-onderzoek door collega-onderzoekers zou 
worden afgebrand, zouden beleidsmakers altijd een 
goed excuus hebben het terzijde te leggen. Men 
poogde allereerst in de methoden van onderzoek 
geloofwaardig te worden. 'De referentiegroep was de 
wetenschap. Misschien dat dat ook het rigoreuze 
empiricisme verklaart. Onderzoek moest aan de 
hoogste standaarden voldoen, zowel waar het ging 
om de methode, als waar het ging om de wetenschap-
pelijke integriteit.' Bij kwantitatief onderzoek was, 
veel meer dan bij kwalitatief onderzoek, de mogelijke 
kritiek van andere onderzoekers tevoren in te schatten 
en eventueel te immuniseren. De kwantitatieve 
benadering kan ook worden gezien als een poging 
zich ten opzichte van de over het algemeen niet 
kwantitatief geschoolde beleidsambtenaren te 
profileren om zo een specifiek competentiegebied af 
te bakenen. 

De gevolgen hiervan voor de relatie met de beleids-
makers waren tweeledig: door de opzichtig kritische 
houding schiepen de onderzoekers juist een grotere 
afstand tot de beleidsmakers, en door hun sterke 
kwantitatieve orientatie spraken ze een taal die 
binnen het departement nauwelijks werd verstaan. 

In de wetenschappelftke wereld mogen de 
WODC-ers hebben gegolden als zwarte schapen, 
binnen het departement werden ze beschouwd als 
vreemde vogels, niet alleen wegens hun kwantitatieve 
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benadering. 'Het was een stukje anarchie in een heel 
formalistisch en hierarchisch departement. Als je in 
de lift stond wist je precies wie naar de zesde ging en 
wie niet, want die naar de zesde gingen die zagen er 
dus niet uit."Ik denk dat zeker in het begin - nu is 
dat een beetje anders geworden wel, hoewel het nog 
wet speelt - men het gevoel had dat het WODC toch 
een soort vreemde eend in de bi .jt was, waar je als het 
een beetje tegenzat ook verdomd veel last van kon 
hebben, als beleidsambtenaar. 1k denk dat de periode 
waarin wij ons hebben moeten invechten in de depar-
tementale organisatie vrij lang geduurd heeft, en 
eigenlijk nooit is opgehouden.' 

Bovendien dachten WODC-ers veelal dat ze alles 
beter wisten. `Wij hadden het idee: die jongens van 
het beleid weten eigenlijk helemaal niet waar ze het 
over hebben. Dat zullen wij ze wel eens even gaan 
vertellen.' Hierbij speelden ook politieke en ideolo-
gische verschillen een rol. 'Ik denk dat veel van het 
engagement van sociale wetenschappers en hun 
behoefte om invloed te hebben eigenlijk niet zo 
verschrikkelijk veel te maken hebben met het feit dat 
zij vinden dat beslissingen genomen moeten worden 
met een zo hoog mogelijk rationaliteitsgehalte, en dus 
in overeenstemming met getoetste theorieen, maar dat 
het vaak heel erg ideologisch bepaald is. Dat gold 
ook voor mij. Ik was als jonge criminoloog gewoon 
voor een politie die zich dienstverlenend opstelt en 
vooral voor wijkagenten, en ook voor dingen als 
slachtofferhulp en geen lange gevangenisstraffen, 
maar het liefst alternatieve sancties.' Dat dit een 
belangrijke rot speelde is men zich later wel bewust 
geworden. Het is echter nooit met zoveel woorden op 
papier gezet. 

De wetenschappelijke, culturele en ideologische 
verschillen maken de onderhandelingen over 
probleemdefinities bijzonder interessant. Discussies 
over probleemdefinities zijn geen post facto acade-
mische disputen. Het zijn rale problemen die door 
de deelnemers voortdurend als zodanig worden 
ervaren. 'Dan wordt er gezegd: wat moeten we met 
langgestraften? Kunnen we niet een onderzoek 
instellen naar de vraag of langgestraften een bepaald 
soort aanpak nodig hebben? Zonder dat het ingevuld 
wordt. Inderdaad, in dit soort vaagheden lag het 
vaak. Wat moet je met zo'n vraag? Stel dat iemand 
dat onderzoek doet en tot de conclusie komt dat je 
die langgestraften maar beter allemaal op Ameland 
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kunt zetten. En dan? Doen jullie daar lets mee? Dat 
wordt natuurlijk onzin als je met dat soort uitkomsten 
komt. Maar wat willen jullie dan wel?"Er werd op 
een gegeven moment gevraagd een onderzoek te doen 
naar doorrijden na een ongeval, en met name dan de 
vraag: wie zijn het nou die doorrijden? Dat is buiten-
gewoon moeilijk onderzoekbaar, want die lui zijn 
doorgereden."De onderzoekers wilden niet alleen 
dat de beleidsmakers bun vragen preciseerden, maar 
ook dat ze dit op een bepaalde manier deden.' 

De sociale wetenschapper wit vragen hebben 
waarop hij een wetenschappelijk antwoord kan geven, 
dat wit zeggen een antwoord dat tegenover het weten-
schappelijk forum houdbaar is. Dit stelt bepaalde 
eisen aan vorm en inhoud van de vraagstelling. 'Als 
beleidsmakers er niet uitkomen leggen ze de vraag 
vaak bij onderzoekers, inclusief waardering en 
normering. Een onderzoeker kan dat natuurlijk nooit 
bepalen. Die kan hoogstens vertellen hoe andere 
mensen er over denken en hoe de verhoudingen zijn, 
maar nooit hoe het moet.' Sociale wetenschappers die 
beleidsonderzoek willen doen moeten beleidsmakers 
dus voor hen beantwoordbare vragen ontlokken, en 
dat impliceert onder meer dat ze hen vragen de 
normatieve elementen van bun vraagstelling te expli-
citeren. Oat verkleint de speelruimte van beleids- 
makers om beslissingen te nemen. 3  In hoeverre ze die 
speelruimte opgeven zal afhangen van de vraag in 
hoeverre ze verwachten dat de sociale weten- 
schappers met voor hen nuttige informatie op de 
proppen kunnen komen. Daarmee vormen onderhan-
delingen over probleemdefinities de arena van een 
machtsstrijd. 

Het WODC had zo'n grote voorraad onderzoekbare 
problemen dat ze niet alles kon uitvoeren. Men moest 
zeven. Dat vormde een sterk punt in onderhande-
lingen over de probleemdefinitie. `Die mensen 
kunnen wel allerlei vragen hebben, maar ze moeten 
niet denken dat wij alles maar voor ze gaan onder-
zoeken.... Wij hadden ook zoiets van, nou ja, dat 
maken wij wel uit, of jets interessant is.' 

In de strijd over probleemdefinities komt de tegen-
stelling tussen juristen en sociale wetenschappers, 
respectievelijk tussen de juridisch manier van 
redeneren en de sociaal-wetenschappelijke, sterk naar 
voren. Noch in ambtelijke stukken, noch in artikelen 
van WODC-ers waren we deze tegenstelling expliciet 
tegengekomen. In de interviews was ze daarentegen 
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dominant aanwezig. 'Het is een botsing van culturen, 
zou je kunnen zeggen, van wetenschapsculturen, 
waarbij juristen een sterk analytische cultuur hebben, 
waarbij het gaat om sluitende causale denkrelaties. 
Sociale wetenschappers zijn veel meer geneigd te 
kijken naar de empirie, hoe dingen lopen en hoe 
dingen cijfermatig vertaald zijn, jets waar juristen 
grof de pest aan hebben in het algemeen, en ook niet 
mee uit de voeten kunnen."Als in een bepaald 
gebied twintig parkeermeters zijn en permanent staan 
er maat vijf auto's, dan betekent dat dat elke passant 
altijd zijn auto neer kan zetten, of hij nu geld in die 
meter stopt of niet. Dus de doelstelling van je beleid 
heb je bereikt: ruimte voor kort-parkeerders. Maar er 
worden nog wel strafbare feiten gepleegd, want die 
vijf auto's die er staan gooien geen geld in die meter. 
Iemand die meer juridisch georienteerd is zal zeggen: 
die lui moeten geld in die meter gooien, maar hoe 
krijgen wij dat voor elkaar? En degene die kijkt naar 
de evaluatie van het beleid zegt: het is geslaagd.' 

Respondenten zagen het zelfs als een belangrijke 
reden waarom het WODC aanvankelijk nauwelijks 
werd geaccepteerd. `Bovendien hebben de juristen 
een eeuwenlange traditie in het vinden van de meest 
rechtvaardige oplossing, vanuit hun visie. En sociale 
wetenschappers die zich met hen bemoeien zijn dus 
een bedreiging, want die stellen plotseling andere 
vragen, en geven soms zelfs andere antwoorden.' 

Een andere manier van kijken 

Gevraagd naar een voorbeeld van invloedrijk 
WODC-onderzoek noemden de meeste respondenten 
de slachtofferenquetes. Onderzoek naar slachtoffers 
was in het begin van de jaren zeventig in de 
Verenigde Staten opgekomen. WODC-ers hadden 
daarvan kennisgenomen via de wetenschappelijke 
literatuur en gingen op eigen initiatief vergelijkbaar 
onderzoek verrichten. Aanvankelijk kreeg men op het 
departement geen voet aan de grond met de onder-
zoeksresultaten. Er was zelfs sprake van regelrechte 
tegenwerking vanuit het veld. 'De slachtofferenquete 
werd eerst heel vijandig ontvangen. Ik meen zelfs dat 
een hoofdofficier van justitie een brief heeft 
geschreven aan de minister dat het WODC 
opgeheven moest worden, want dit was allemaal 
onzin en zonde van het geld. Letterlijk. En ook de 
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directie Politie vond dat allemaal onzin, die enquetes, 
en vond dat de politiestatistiek betrouwbaar genoeg 
was. Het was helemaal niet nodig een andere bron 
van informatie daarnaast te plaatsen.' Ook hier was 
this een strijd ontstaan over een definitie, namelijk die 
van criminaliteit, het meest centrale begrip binnen 
justitie. 

Ondanks de weerstanden herhaalde het WODC de 
slachtofferenquetes jaar na jaar. Daarbij kwam dat 
ook buiten het WODC dit soort onderzoek werd 
gedaan. Op den duur vond het onderzoek dan ook 
wet enige weerklank. `Wat je ook wel eens ziet is dat 
het een [rapper, 'rapper toujours is. Een onderzoek of 
een geluid op een bepaald gebied doet niet zoveel, 
maar naarmate er een aantal komen die steeds in 
dezelfde richting wijzen, dan begint er iets te draaien.' 

Toen het WODC de gehele statistische paragraaf in 
het jaarverslag van het Openbaar Ministerie ging 
verzorgen kwam het in de positie de eigen statistieken 
op hetzelfde niveau aan te bieden aan beleidsmakers 
en politici als de gegevens die door het veld waren 
gegenereerd. Hierdoor kreeg de nieuwe visie op 
criminaliteit een vaste plaats. 

Begin jaren tachtig vond deze visie definitief insti-
tutionele erkenning: de bestrijding en preventie van 
kleine criminaliteit werd expliciet tot beleidsdoel-
stelling van het ministerie verheven. Mede door het 
werk van de Commissie Roethof en de uit haar werk 
voortgevloeide regeringsnota Samenleving en crimina-
liteit nam deze beleidsdoelstelling toe aan belang. De 
nota is grotendeels gebaseerd op concepten die door 
het WODC zijn ontwikkeld en op data die door het 
WODC zijn gegenereerd. Daarbij komt dat de nota 
de facto grotendeels door het toenmalige hoofd van 
het WODC Van Dijk is geschreven. Het instellen van 
de Directie Criminaliteitspreventie vormde de kroon 
op dit WODC-initiatief. Van Dijk ging zelf aan die 
directie leiding geven. 

Zeker in de beginjaren van de slachtofferenquetes 
speelden de empirische uitkomsten van het onderzoek 
geen rol van betekenis. Daartegen ageerden tegen-
standers ook niet. Zij ageerden tegen de manier van 
kijken, die anders was dan de hunne. Het introdu-
ceren van die andere manier van kijken is belang-
rijker geweest dan de data die die zienswijze 
opleverde. Die andere manier van kijken leverde in 
eerste instantie conflicten op met het veld over de 
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definitie van het probleem. Politie en justitie vonden 
dat met hun definities en statistieken prima 
beschreven was wat criminaliteit was en hoe groot die 
was. Wat het WODC met zijn nieuwe kijk deed was 
afstand nemen tot de denkwijze van de deelnemers 
door andere termen en redeneringen te introduceren, 
leidend tot andere data. Door de nieuwe gegevens 
van het WODC kon degene die wilde betogen dat de 
criminaliteit wel of niet toenam, voor zijn argumenten 
uit meer bronnen putten. Dit vergrootte de speel-
ruimte voor politici en andere deelnemers aan het 
publiek debat. 

Verwevenheid 

Onderzoekers toonden aanvankelijk weinig neiging 
tegen het beleid aan te schurken. De beleidsge-
richtheid van het onderzoek bij het WODC speelde 
voor de meeste onderzoekers geen enkele rol toen zij 
er solliciteerden. 'Het ging mij zuiver om een onder-
zoeksbaan."Ik ben eigenlijk gewoon in het westen 
van het land gaan solliciteren. Ik moest onderzoek 
kunnen doen als socioloog.' Door deze motivaties 
werd intensieve samenwerking tussen onderzoekers 
en beleidsmakers natuurlijk niet bevorderd. 

Bij de onderhandelingen over vraagstelling en 
uitvoering moeten beide partijen echter elkanders 
termen leren en zich van wederzijdse problemen 
rekenschap geven. Men verplaatst zich in elkaars 
denkwereld en zal op den duur, bewust of onbewust, 
begrippen en redeneringen overnemen, elkaar 
`conceptueer beInvloeden. Deze `invloed' is 
complexer dan aanvankelijk zowel op het Ministerie 
van Justitie als in de literatuur over de relatie tussen 
wetenschap en beleid werd verondersteld. (Wagner, 
Wittrock e.a., 1991) Er is geen sprake van een input-
output relatie: onderzoek is niet slechts onafhankelijk 
geproduceerde 'input', die wel of niet gebruikt wordt. 
Onderwerp, vraagstelling, methode en analysekader 
van een onderzoek kan evengoed als 'output' van het 
onderhandelingsproces worden beschouwd. De 
relatie tussen wetenschap en beleid is geen eenzijdige 
er is veeleer sprake van een voortdurende wissel-
werking. 

Het instellen van de functie van raadadviseur 
betekende echter voor het gros van de onderzoekers 
dat ze zich eerder minder dan meer in de gedachten- 
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wereld van de beleidsmakers moesten verplaatsen. 
Daar waren immers de raadadviseurs voor. 'Op het 
moment dat ik me meet ga bezighouden met de 
relatie tussen wetenschap en beleid, dan ga je toch 
meet naar de onderzoeksprogrammering toe. Ik ben 
onderzoeker.' 

De rol van de raadadviseurs was veelal een andere 
dan aanvankelijk bedoeld. Raadadviseurs zouden 
beleidsproblemen moeten vertalen in onderzoeks-
vragen en onderzoeksvragen in beleidsadviezen. In de 
praktijk ging het vaker anders. `Dat adviseren was 
niet op basis van verricht onderzoek, maar op basis 
van persoonlijke kwaliteiten.' Ze ervaarden dat 
persoonlijke affiniteit en perceptie van deskundigheid 
en nut bij beleidsmedewerkers van groter belang was 
dan empirische onderbouwing van adviezen. 'Het 
heeft voor een deel gewoon te maken met het felt dat 
je in commissies zit, dat je in informele circuits zit, 
dat je op een gegeven moment ook een vertrouweling 
wordt van bepaalde mensen die echt besluiten 
kunnen nemen."Voor zover mijn ervaring strekt was 
het veel meer een wel of niet acceptatie van de 
inbreng van bepaalde personen.' Raadadviseurs 
slaagden erin beleidsmakers het gevoel te geven dat 
zij iets aan sociaal-wetenschappelijke kennis hadden. 
Hun inbreng was zelden gebaseerd op specifiek 
empirisch onderzoek, maar veel vaker op her en der 
bijeengeplukte stukjes theoretische literatuur of 
persoonlijke ervaringen in het veld. 

Zowel de positie van de raadadviseurs als de 
specifieke eigenschappen van de personen die deze 
functies vervulden, maakte de genoemde vertrou-
wensrelaties en de algemenere advisering mogelijk. 
De intermediaire positie tussen onderzoekers en 
beleidsmakers stelde hen in staat ten opzichte van 
beide groepen een zekere vrijheid in acht te nemen. 
Tegelijk raakten ze met beide sferen vertrouwd. 

Het is niet verwonderlijk dat juist een van de 
raadadviseurs als eerste WODC-er in een publikatie 
signaleerde dat beleidsvorming een heel complex 
proces is, waar zelden op een bepaald moment door 
bepaalde personen grote beslissingen worden 
genomen (Van Dijk, 1977). Dit besef is vandaag de 
dag gemeengoed, maar was toen echt nieuw. 'DM 
organisaties zoals deze heel moeilijk te besturen zijn, 
daar hadden wij absoluut de ballen verstand van. Dat 
je wel kunt roepen dat het nu, moet veranderen, en 
dat je daar ook wel beslissingen over kunt nemen, 
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maar dat die beslissingen daarmee nog niet geeffec-
tueerd zijn.' Dit staat in schril contrast met de publi-
katies van Buikhuisen een decennium eerder, die het 
voortdurend over 'de beleidsmakers' had als vormden 
zij een homogeen geheel. Ook in het onderzoek naar 
de relatie tussen wetenschap en beleid dook deze 
notie pas in de loop van de jaren zeventig op. 
(Wagner, Wittrock e.a., 1991; Weiss, 1977; Weiss, 
1979) 

Niet alleen bij de raadadviseurs, maar ook bij 
sommige onderzoekers, groeide het besef dat beleid 
veel ingewikkelder, diffuser en toevalliger tot stand 
komt dan aanvankelijk gedacht en bovendien een 
andere logica volgt dan wetenschap. Dit proces 
leidde tot een relativerender kijk van WODC-ers op 
hun eigen inbreng. 'Het is volkomen ten onrechte om 
je snel gepikeerd te voelen wanneer je onderzoek niet 
wordt overgenomen, want het is maar een van de. 
argumenten die een rol spelen, en soms terecht niet 
het belangrijkste."Als je achteraf leest wat je 
allemaal hebt opgeschreven, denk je wel eens van, 
jeetje, dat ze daar niet van wakker lagen kan ik me 
ook wel voorstellen.' Bovendien gingen zij zich reali-
seren dat het nodig was in alle fasen van de beleids-
vorming mee te denken en te praten, wil de 
sociaal-wetenschappelijke kennis voor beleidsmakers 
werkelijk relevant zijn. Zo groeide de verwevenheid 
tussen wetenschap en beleid. 

Bij evaluatie-onderzoeken ontwikkelden beleids-
makers bijvoorbeeld samen met onderzoekers een 
experimentele beleids- en onderzoeksopzet, waarbij 
ieder weliswaar zijn eigen verantwoordelijkheid had, 
maar toch een verregaande verplaatsing in elkaars 
redeneringen nodig was om zulke experimenten 
gestalte te geven. 

Door dit voortdurende met elkaar praten en 
meedenken is het vaak niet meer mogelijk na te gaan 
van welke partij — wetenschappers of beleidsmakers — 
een bepaalde vraagstelling, onderzoeksopzet of 
operationalisering afkomstig is. Er is geen sprake 
meer van lineaire invloed' van wetenschappers op 
beleid of van beleidsmakers op onderzoek, maar van 
een complexe cognitieve wisselwerking, ook wel 
`verwevenheid' genoemd (Blume, Hagendijk e.a., 
1991). 

Ook door de begeleidingscommissies, oorspron-
kelijk ingesteld om de vervlechting van onderzoeks-
conclusies en beleidsaanbevelingen te verminderen, 
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nam de verwevenheid tussen wetenschap en beleid 
toe. De begeleidingscommissies praten niet alleen 
mee over de probleemstelling en de onderzoeksopzet, 
maar vooral ook over de beleidsaanbevelingen. Men 
dacht namelijk meer draagvlak voor een beleidsadvies 
te creeren door vertegenwoordigers van beleidsafde-
lingen in een eerder stadium bij de formulering van 
de adviezen te betrekken. Hierdoor moesten verschil-
lende partijen zich in verscheidene stadia van het 
onderzoek met elkaar verstaan. 

Niet alleen zijn er meer sociale wetenschappers op 
het departement komen werken, ook op hoge posten 
('We zeggen wel vaak tegen elkaar: we zitten overal 
nu.'), bovendien is de sociaal-wetenschappelijke 
denkstijI in toenemende mate geaccepteerd. Het hele 
departement is meer beleidsgericht geworden. Er 
worden meer beleidsnota's gepubliceerd en deze zijn 
in toenemende mate doordrenkt van sociaal-weten-
schappelijke gezichtspunten en redeneerstijlen. 'Als je 
zo'n Recht in beweging ziet, een beleidsplan dat door 
Justitie is uitgebracht, dan heeft dat toch heel 
duidelijk een aantal sociaal-wetenschappelijke 
dimensies.' 

Het WODC werd op den duur de voornaamste 
leverancier van data over het veld. Zowel data die als 
input voor beleid fungeren, als data die als output 
kunnen worden beschouwd en via evaluaties worden 
teruggekoppeld, worden veelal door het WODC 
gegenereerd. Juristen zijn bovendien minder afIcerig 
geworden van kwantitatieve data als onderbouwing 
van betogen. 'Op die bijeenkomst viel het me op dat 
de procureurs-generaal allemaal sheets gebruikten. 
Nou, dat was nog nooit vertoond.... En sommige van 
die sheets bevatten zelfs cijfers. Dus kun je nagaan, er 
is echt wat gaande.' 

De strategie van het Ministerie van Justitie veran-
derde in die zin dat wetgeving werd ingebed in een 
wijdere beleidscontext, in samenhang met bijvoor-
beeld richtlijnen, afspraken en subsidieregelingen. 
Sommigen zien wetgeving als een tool of management. 
De vervlechting van wetenschap en beleid culmi-
neerde in de nota Samenleving en criminaliteit. `De 
invloed van de toonaangevende beleidsambtenaren 
zou daarop eigenlijk groter moeten zijn. Het is 
tenslotte hun beleid. Het lijkt me niet natuurlijk voor 
een ministerie dat het wetenschappelijk bureau de 
beleidsstukken domineert.' 
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Conclusie 

De klachten over de `onderbenutting' van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek in beleid op het 
Ministerie van Justitie is begrijpelijk, aangezien de 
benutting anders werkt dan men aanvankelijk veron-
derstelde. De benutting van sociaal-wetenschappelijke 
kennis is niet alleen van complexere factoren afhan-
kelijk, zij is ook moeilijker te traceren. Caplan spreekt 
van een levensloop van kennis': ze wordt gebruikt, 
vergeten, herontdekt, bijgesteld (Caplan, 1979). 
Onderzoeksresultaten kunnen soms rechtstreeks als 
basis voor beleid dienen, maar deze instrumentele 
invloed' komt vrijwel uitsluitend voor bij redelijk 
eenvoudige en relatief onbelangrijke beleidskwesties 
(Caplan, 1979; Weiss, 1977). Bij omvangrijke, politiek 
gevoelige onderwerpen is zelden sprake van zo'n 
lineaire input-output relatie. In die gevallen zijn het 
niet zozeer onderzoeksgegevens, als wel bepaalde 
zienswijzen en begrippen uit de sociale weten-
schappen die langzaam doorsijpelen naar beleids-
makers. Bij deze `conceptuele invloed' zijn juist meer 
omvattende theoretische inzichten van belang. 

Het lastige van deze verwevenheid, van de 
levensloop van kennis en van conceptuele invloed, is 
dat zij zich gemakkelijk aan het oog onttrekken 
(Knorr, 1977). Bij een enquete onder ambtenaren van 
de Amerikaanse rijksoverheid kon weliswaar 82% van 
de respondenten een voorbeeld bedenken van 
belangrijk overheidsbeleid dat op sociaal-wetenschap-
pelijke kennis was terug te voeren, maar slechts zeer 
weinigen waren in staat specifieke bronnen te 
vermelden (Caplan, 1979). In ons onderzoek bleek de 
vraag waar een bepaalde probleemstelling vandaan 
kwam vaak lastig te beantwoorden. 

We kunnen stellen dat veel meer is bereikt dan men 
veelal denkt. Dat ligt echter niet zozeer aan organisa-
torische verhouding tussen wetenschappers en 
beleidsmakers. Het ligt ook niet aan de effectiviteit 
van door het WODC gepubliceerde rapporten. Wat er 
wel is gebeurd, is dat denkstijlen op het Ministerie 
van Justitie zijn veranderd. Het denken over beleid is 
veranderd, waarbij juristen voor een deel de 
sociaal-wetenschappelijke redeneerstijl hebben 
overgenomen. Daarnaast is het doel van het minis-
terie veranderd. De beschrijving van het veld wordt 
grotendeels gegenereerd door het WODC. 
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Noten 

Toch wordt de relatie tussen wetenschap en beleid 
nog steeds als problematisch ervaren. Dat is begrij-
pelijk, omdat beide sferen nu eenmaal verschillende 
doelstellingen hebben. Bij de onderhandelingen 
tussen beide sferen is de mate van vrijheid voor beide 
organisaties in het geding. Inhoudelijke en organisa-
torische aspecten kunnen hierbij niet los van elkaar 
worden gezien. Wetenschappers kunnen zich er dan 
ook nog steeds zorgen over maken, maar beleids-
makers ook. Van dit laatste merkt de buitenwereld 
echter weinig, omdat er in de cultuur van beleidsamb-
tenaren geen traditie is om opvattingen over wat als 
problematisch wordt ervaren publiekelijk te venti-
leren. Bij wetenschappers is dat daarentegen een 
essentieel onderdeel van de beroepscultuur. 

Justitie is in de geschetste ontwikkelingen geen 
uniek geval. Soortgelijke tendensen zijn ook bij 
andere departementen te bespeuren. Een schoolvoor-
beeld is het departement van Onderwijs en Weten-
schappen, waar eveneens te zien valt dat de beschrij-
vingen van het veld in de termen van de deelnemers 
langzaam aan hebben plaatsgemaakt voor die van 
onderzoekers. Hier zetelen die niet binnen het depar-
tement, maar in andere intermediaire onderzoeksin-
stellingen (Wouters, e.a.). De aandacht voor het 
numeriek studierendement is bijvoorbeeld typisch iets 
dat door buitenstaanders is bedacht. Ook her ziet 
men een toenemende kwantificering van het beleid. 
En ook bier is een van de hoofddoelen van de organi-
satie veranderd, namelijk van voorschrijven via circu-
laires naar besturen op afstand. De vraag is dan ook 
in hoeverre de in dit artikel geschetste ontwikkeling 
specifiek de verdienste is van het WODC. Deze vraag 
kan echter alleen op basis van vergelijkend onderzoek 
worden beantwoord. 

Van de zijde van justitie is de 
onvrede met het universitaire 
onderzoek vaak beschreven in 
termen van tekortschieten van 
universitaire onderzoekers in het 
beantwoorden van vragen van het 
ministerie. Over de motieven van 
de departementsleiding tot 
oprichting van het WODC is 
elders uitvoerig geschreven. Zie 
bijvoorbeeld Van Dijk, 1982. 

Om de mate van gebruik van 
sociaal-wetenschappelijke kennis 
in beleidsprocessen te vergroten 
werd veelal gepleit voor het intro-
duceren van 'linkage arrange-
ments'. Het instellen van een 
intermediair onderzoeksinstituut 
en het aanstellen van speciale 
functionarissen die moeten bemid-
delen tussen wetenschap en beleid 
zijn veel genoemde voorbeelden 
van zulke arrangementen (Caplan, 
1979). 
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Denkers betoogt dat 
justitie-ambtenaren hun werkelijke 
doelstellingen dikwijls niet willen 
noemen, omdat open kaart spelen 
hun speelruimte verkleint om in 
de toekomst beslissingen te 
nemen. Bovendien maakt het de 
besluitvormer persoonlijk 
kwetsbaar. Een onvolledige 
motivering bemoeilijkt het leveren 
van kritiek (Denkers, 1976, p. 
181). 
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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. 3, 1992) is Crime and time. 

Terms of imprisonment: meted out and served 
J.J.J. Tulkens 
The reason for this article is the growing impor-

tance of time in penal law. Penalties of imprisonment, 
community service orders and a proposed new 
sanction of restricted liberty are punishment of time. 
The meaning of time and the awareness of the effects 
of deprivation of time however are insufficiently 
observed in penal practice. In the first part of the 
article it is explained that time is not something 
'mechanical', but a dynamic and personal dimension 
of one's life. It is pointed out, that its value and 
speed are defined by the intensity of involvement in 
the community and social events and of orientation 
towards the future. The penalty of imprisonment is 
not only taking away psychologically someone's sense 
of time, but it is cutting into someone's real existence. 
In the second part it is indicated in what way time in 
time-depriving and time-restricting penalties could be 
arranged so as to make it of individual, personal 
value to a sentenced person. Attention has been given 
to the need of planning individual prison time, 
dividing it in overseeable parts, to the necessity of 
having prisoners attached to individual consultants, 
who plan and supervise the whole of their impri-
sonment, and to systematic 'phasing' of imprisonment 
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from closed to open prisons and to judicial inter-
vention in that proces. 

Time and justice; on the importance of speedy 'case 
transmission time' in criminal cases 
D.W. Steenhuis 
The author questions the problem of the passing of 

time before a criminal case is closed by the public 
prosecutor or judge. Between the registration of a 
case at the office of the public prosecutor and the 
conclusion of the same case by the public prosecutor, 
in 1990 132 days elapsed on average (in 1978: 85 
days). The conclusion of a case by the judge takes 
280 days on average (in 1987: 169). The author 
advocates a broad definition for the measuring of 
'case transmission time', the time that passes by 
between the first interrogation and the payment of the 
fee or the execution of the imprisonment. The causes 
of the problem of long 'case transmission times' are 
discussed. The author is of the opinion that the possi-
bilities to 'use' the factor time are unevenly divided 
over the suspect and the judiciary. The legislator has 
not sufficiently taken into account the interests of 
other parties involved (victims ans conformists). 

As it was yesterday; on the reliability of the victims' 
story 
J.J.M. van Dijk 
In this article the author focusses on the memory of 

victims of crime. How reliable are the answers given 
by victims of crime in victim surveys, regarding the 
period in which the criminal offence took place. In 
this respect the author mainly discusses the so called 
`forward time telescoping effect', the bringing to the 
fore in time of the criminal events. Asked for victimi- 
zation during the last year, chances are that large 
distortions occur in the victims story due to this 
effect. On the basis of empirical material that has not 
yet been published, the author considers these 
chances to be rather small (25 percent), but 
sufficiently large enough in order to relativize the 
absolute worth of victim survey data. 

Criminality and age 
J. Jun ger-Tas 
The author goes into the effect of age on crime. 

Since many years a discussion has been going on in 
the field of criminology about the question whether 
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criminality is a age-related phenomenon or not. Boys 
between 16 and 20 years of age are said to account 
for the largest part of criminal activities; only a small 
group specializes and become professional criminals. 
The author relativizes this thesis on the basis of 
empirical data from different countries. She considers 
the possible origins and concludes that being 
employed and having a strong bond with a partner 
ends the criminal carreer. She finds that predicting 
criminal carreers on empirical grounds is impossible 
and for policy aims therefore undesirable. 

Of black sheep; a treatise on the position Research 
and Documentation Centre 
D.L. van Eijk and J.P. Hartkamp 
Ever since the establishment of the first in-house 

research centre at the Dutch ministry of justice in the 
fifties, the relation between policy making and social 
research was considered as problematic. It is 
examined how this relation was seen by 
RDC-employees and whether interaction was really 
failing. The interaction turns out to be much more 
complex than originally thought. It is described how 
policy makers and social scientists negotiate on 
policy questions, research questions and policy 
advice. Through these negotiations the discourse of 
the policy makers has incorporated knowledge and 
styles of reasoning from the social sciences. On the 
other hand the social scientist recognized the 
complexity and ambiguity of the policy making 
process. That the relation between policy and social 
research is still seen as problematic is understandable 
however, because of the different goals pursued in 
both spheres. 
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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. be 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 warden 
gevraagd. Tudschriftartikelen 
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 lieuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). - 
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Algemeen 

Beek, G.P. van de 
EEG-fraudebestrijding; een 
overzicht 
Nederlands juristenblad, 66e • 
jrg., nr. 38, 1991, pp. 1546-1551 

Wat is EEG-fraude en hoe wil de 
Europese Commissie deze 
bestrijden? Het prijspeil van 
bijvoorbeeld landbouwgoederen 
in de Gemeenschap ligt aanmer-
kelijk hoger dan dat van de 
wereldmarkt. RU de export van 
kipdelen naar derde landen kan 
de exporteur voor een restitutie in 
aanmerking komen, mits de 
kipdelen op een bepaalde manier 
zijn uitgesneden. Een onjuist 
ingevulde aangifte kan aardig 
lucratief zijn omdat de douane 
maar 2% van de aangiften contro-
leert. De auteur geeft een 
overzicht van de stand van zaken 
met het oog op de Europese Justi-
tieraad op 13 november 1991. 
Met literatuuropgave. 

2 
Branscombe, N.R., S. Owen 
Influence of gun ownership on 
social inferences about women 
and men 
Journal of applied social 
psychology, 21e jrg., nr. 19, 
1991, pp. 1567-1589 

Oorspronkelijk was het bezit van 
een vuurwapen in de Verenigde 
Staten vooral een mannelijke 
aangelegenheid. De laatste tijd is 
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er echter een toenemend aantal 
vrouwen dat een vuurwapen 
aanschaft. Dat gebeurt vooral ter 
zelfverdediging. In een tweetal 
onderzoeken is nagegaan in 
hoeverre het bezit van een 
vuurwapen door mannen en 
vrouwen tot een andere sociale 
perceptie leidt. In de eerste, 
experimentele studie moesten 39 
mannelijke en 39 vrouwelijke 
studenten aangeven in hoeverre 
doorsnee-mannen, doorsnee-
vrouwen, mannen met een 
vuurwapen en vrouwen met een 
vuurwapen bepaalde persoonlijk-
heidskenmerken hadden, bepaalde 
fysieke kenmerken bezaten en 
bepaalde sociale rollen 
bekleedden. Verwacht werd dat 
het bezit van een vuurwapen bij 
vrouwen tot een sterker 
afwijkende sociale perceptie zou 
leiden dan bij mannen. Dat komt 
doordat het bezit van een 
vuurwapen voor mannen natuur-
lijker is dan voor vrouwen. Het 
bleek dat aan vrouwen met een 
wapen bepaalde mannelijke 
kenmerken werden toegeschreven, 
terwijl hen bovendien minder vaak 
stereotype vrouwelijke maatschap-
pelijke rollen werden toege-
schreven. Bij mannen bleek een 
vuurwapen juist een rolver-
sterkend effect te hebben. In een 
tweede onderzoek werd het eerste 
experiment herhaald met 
mannelijke en vrouwelijke respon-
denten uit de doorsnee-samen-
leving. De resultaten van de eerste 
studie werden gevalideerd. 
Met literatuuropgave. 

3 
Fijnaut, C. 
De internationalisering van 
(georganiseerde) misdaad in West 
Europa: een toenemend 
probleem? 
Delikt en delinkwent, 21e jrg., 
nr. 9, 1991, pp. 956-972 

Europeanisering van het 
maatschappelijk leven zal de inter-
nationalisering van de misdaad 
aanzienlijk bevorderen en het is 
dan ook noodzakelijk om de 
nodige tegenmaatregelen te 
treffen. Het eerste deel van deze 
uiteenzetting is dan ook gewijd 
aan de volgende vraag: wat wordt 
er eigenlijk beweerd en wat 
moeten we daarvan denken? Het 
antwoord op deze vraag voert op 
de tweede plaats tot een 
beschouwing over wat in het 
algemeen bekend is over interna-
tionalisering van de misdaad in 
West-Europa. Op welke gebieden 
speelt zij zich (vooral) af? Welke 
vormen neemt zij aan? En deze 
beschouwing brengt de auteur ten 
slotte tot de vraag naar de manier 
waarop in de West-Europese 
politiek over het onderhavige 
probleem wordt gediscussieerd. 
Met literatuuropgave. 

4 
Kaatsch, A. 
Computergestiitzte Vorgangsbear-
beitung 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 10, 
1991, pp. 619-626 

Bij de stapsgewijze invoering van 
de computer als hulpmiddel 
binnen de politie-wetenschap is de 
directe verwerking van onder-
zoeksgegevens lange tijd stiefmoe-
derlijk behandeld. In dit licht 
bezien ontbrak het de recherche 
tot voor kort aan bruikbare 
programma's, die aansluiten bij de 
huidige technische mogelijkheden. 
De auteur bespreekt in dit artikel 
op uitvoerige wijze de totstand-
koming van het praktische gebrui- 
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kersprogramma 'DISKUS' 
(Dezentrales Informationsverar-
beitungssystem fiir die Kriminalis-
tische Untersuchung schwerer 
Straftaten). Het betreft bier een 
geintegreerd diagnostisch, 
plannings en adviserend systeem, 
dat voldoet aan de universaliteits-
en variabiliteits-eisen. Naast het 
opslaan in en het effectief 
benutten van informatie uit de 
gegevensbank, wordt binnen het 
systeem een begin gemaakt met 
het opbouwen van een uitgebreid 
deskundigheidssysteem. Nieuwe 
informatie kan er eenvoudig in 
worden opgenomen en het betrefl 
een gebruikersvriendelijk systeem. 
Sinds december 1989 wordt door 
de recherche met de eerste versie 
gewerkt. Een verbeterde versie 
voor AT's en XT's is eind 1991 
beschikbaar gekomen. Aan 
verdere ontwikkelingen wordt 
gewerkt. Zo zal er binnen enkele 
jaren een systeem in gebruik 
kunnen worden genomen dat 
routinehandelingen kan vergemak-
kelijken en dat tevens in staat is 
de rechercheur te ondersteunen bij 
het denkwerk. 

Strafrecht en 
straf rechtspleging 

5 
Bohlander, NI. 
Electronic Monitoring — Elektro-
nische Uberwachung von 
Strafidtern als Alternative zu 
Untersuchungshaft und Straf-
vollzug? 
Zeitschrift fur Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 40e jrg., nr. 5, 
1991, pp. 293-299 

Bij het Britse parlement ligt thans 
ter beoordeling een wetsontwerp 
dat ertoe moet bijdragen, de 
gevangenispopulatie in Engeland 
en Wales te reduceren door 
middel van 'electronic 
monitoring': een arm- of 

6 
Mulder, C.F. 
Het noorderlicht als dwaallicht? 
Delikt en delinkwent, 2Ie jrg., 
1991, pp. 973-984 

Na het Kostovski-arrest is in 
Nederland de vraag gerezen of er 
voor de anonieme getuige nog een 
rol is weggelegd in het Neder-
landse strafprocesrecht. In de 
discussie daarover is meermalen 

het zogenaamde Deense model ter 
sprake gebracht. Daarbij is echter 
de vraag gebleven wat dat Deense 
model precies inhoudt en in 
hoeverre het Deense model past in 
de Nederlandse strafrechtspleging. 
Teneinde enig licht op deze 
materie te werpen, bespreekt de 
auteur in dit artikel de voorge-
schiedenis en inhoud van de 
Deense regeling van infiltratie 
door politic-ambtenaren en de 
daaraan gekoppelde geschiedenis 
van de anonieme getuige. 
Met literatuuropgave. 
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enkelband met een zendertje dat 
de betrokkene dag en nacht moet 
dragen zorgt voor de 'bewaking'. 
Deze vorm van bewaking wordt 
mogelijk gemaakt door paragraaf 
12 van de Criminal Justice Bill 

1990. In dit artikel wordt getracht 
aan te tonen, dat 'electronic 
monitoring' in het Duitse recht op 
grondwettelijke bezwaren zou 
stuiten en dat de voordelen in 
vergelijking met de thans 
bestaande mogelijkheden 
marginaal zijn te noemen. Als men 
dan nog bedenkt dat de kosten 
van dit systeem onevenredig hoog 
zullen zijn, kan men slechts tot de 
conclusie komen dat van het 
overnemen van 'electronic 
monitoring' in het Duitse recht 
voorlopig moet worden afgezien. 



7 
Pi1gram, A. 
Private Perspektiven? 
Neue Kriminalpolitik, nr. 4, 
1991, pp. 22-25 

Privatisering is een thema 
waarover internationaal al veel is 
gesproken en geschreven. 
Voorbeelden daarvan zijn het 
congres van het 'National 
Institute of Justice' (1985) in de 
VS over 'Private Corrections' en 
de Europese conferentie in 1988 
over 'Privatization of Crime 
Control'. In Oostenrijk worden 
steeds meer kritiscbe geluiden 
vernomen over pseudo-privati-
sering, welke een remmende 
invloed zou uitoefenen op 
eventuele vernieuwingen in het 
strafrecht. Een nieuwe wetgeving, 
welke de privatisering in het straf-
recht zou moeten regelen is in dit 
verband vereist. Hierdoor wordt 
een openbare discussie over de rol 
van geprivatiseerde instanties bij 
overheidstaken geprovoceerd. Als 
voorbereiding op een dergelijke 
discussie geeft de auteur in dit 
artikel een globaal overzicht van 
de internationale discussie inzake 
de privatisering in het strafrecht. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

8 
Davis, M.G., R.J. Lundman e.a. 
Private corporate justice: store 
police, shoplifters, and civil 
recovery 
Social problems, 38e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 395-411 

Grote Amerikaanse bedrijven 
onderhouden particuliere justitiele 
systemen met onderzoeks- en 
veroordelingsbevoegdheden. De 
auteurs hebben een sociologische 
analyse gepleegd van zo'n systeem 
in een zeer groot warenhuis in een 
grote Amerikaanse stad. Het 
warenhuis heeft een tien man 

sterke particuliere politiedienst ter 
beschikking die met name is 
bedoeld om op te treden tegen 
winkeldiefstal. De wettelijke 
regelingen in de betreffende staat 
geven zo'n particuliere politie-
macht opvallende bevoegdheden. 
Zo mogen burgers aangehouden 
en gefouilleerd worden. Ook heeft 
de politiedienst de mogelijkheid 
om een boete op te leggen, dan 
wel om de betrapte winkeldief 
door te verwijzen naar de 
openbare justitiele autoriteiten. In 
het laatste geval wordt de 
betrokkene — vaak langere tijd — 
vastgehouden. Dat gebeurt 
doorgaans met handboeien. Aan 
de hand van geregistreerde 
gegevens over 549 aanhoudingen 
van winkeldieven in de jaren 1986 
tot en met 1988 is nagegaan welke 
factoren van invloed zijn op het 
opleggen van een boete dan wel 
het detineren. Als onafhankelijke 
factoren zijn behalve de waarde 
van het gestolene verschillende 
persoonskenmerken van de 
winkeldieven betrokken. Het bleek 
dat de waarde van het artikel, de 
sociale klasse en de mate waarin 
fysiek weerstand wordt geboden 
daarbij doorslaggevend waren. 
Met literatuuropgave. 

9 
Kyvsgaard, B. 
The living conditions of law 
violators in Denmark 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 235-247 

Onderzoek naar levensomstandig-
heden is een belangrijk middel om 
te bezien of de welvaartsstaat haar 
politieke en morele uitgangs- 
punten, waarvan er een is de 
gelijkheid van burgers, heeft 
gerealiseerd. In haar studie gaat 
de auteur na op welke punten de 
levensomstandigheden van 
Deense wetsovertreders afwijken 
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van die van andere Deense 
burgers. De onderzoeksgroep 
bestond uit 12.254 personen die 
veroordeeld waren tot een boete, 
een voorwaardelijke veroordeling 
of die uit de gevangenis waren 
ontslagen. De data met betrekking 
tot demografische en 
sociaal-economische kenmerken 
besloegen een periode van een 
jaar voor het vonnis tot en met 
twee jaren daarna. Het bleek dat 
vergeleken met de Deense 
bevolking het werkloosheidsper-
centage van delinquenten 
gemiddeld twee maal zo hoog is. 
Meer dan de helft leeft van een 
uitkering. De scholingsgraad is 
over het algemeen laag. Volgens 
de auteur toont de studie aan dat 
Deense wetsovertredes in armere 
en slechtere omstandigheden 
leven dan andere Deense burgers. 
Ten tweede vond zij dat hoe 
ernstiger het delikt en hoe hoger 
de straf des te slechter de levens-
condities van de veroordeelde 
bleken te zijn. De kloof tussen 
mensen binnen en buiten de 
gevangenismuren is groter 
geworden. Voor criminologen en 
beleidsmakers is het van belang te 
beseffen dat de gevangenis geen 
problemen oplost, maar feitelijk 
dient voor het dumpen van lastige 
en onproduktieve mensen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Passchier, I., A.C. Berghuis 

Tussen schijn en felt; een analyse 
van de plausibiliteit van crimina-
liteitsopgaven in de politiesta-
tistiek 
Tijdschrift voor criminologic, 
33e jrg., nr. 3, 1991, pp. 215-235 

De auteurs hebben getracht de 
betrouwbaarheid van de politie-
statistiek vast te stellen door 
middel van een zgn. pIausibili-
teitsanalyse. Daarbij is vastgesteld 
in hoeverre bepaalde statistische 
veranderingen van het ene op het 
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andere jaar per delictcategorie en 
per gemeente onwaarschijnlijk 
groot zijn geweest. De analyse is 
verricht met behulp van cijfers 
omtrent ter kennis van de politie 
gekomen criminaliteit in 
gemeenten met 50.000 inwoners of 
meer in de jaren 1980 tot 1988. In 
het geheel zijn 45 misdrijven in de 
analyse betrokken geweest. In 
totaal zijn bijna 14.000 verande-
ringsmaten berekend. Ongeveer 
5% daarvan is als implausibel 
aangemerkt. Vervolgens is volgens 
twee methoden de politiestatistiek 
gecorrigeerd voor deze implau-
sibele veranderingen. Het bleek 
dat de gecorrigeerde politiesta-
tistiek een heel ander beeld liet 
zien van de ontwikkeling van de 
geregistreerde criminaliteit in de 
jaren tachtig dan de ongecorri-
geerde statistiek. Zo was de gecor-
rigeerde criminaliteitsontwikkeling 
veel minder scherp stijgend dan 
de ongecorrigeerde. In de tweede 
plaats deed zich in de ongecorri-
geerde statistiek in 1984 een trend-
breuk voor waarna de criminali-
teitsontwikkeling zich stabili-
seerde. De gecorrigeerde ontwik-
keling laat een geleidelijk 
stijgende tendens zien over de 
gehele periode en geen trendbreuk 
in 1984. Uit een klein onderzoek 
bij politiekorpsen waar een 
implausibele verandering was 
waargenomen, bleek inderdaad 
dat het in de meeste gevallen ging 
am een registratie-effect en niet 
om een werkelijk sterke veran-
dering. Concluderend bevelen de 
auteurs sterk aan om tot verbe-
tering van de politiestatistiek te 
komen. 



11 
Traulsen, M. 
Differenzieren statt diskrimi-
nieren; Auslandergruppen und 
ihre Kriminalitiit 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 10, 
1991, pp. 627-632 

Voor de weer luider wordende 
roep in Duitsland om buiten-
landers uit het land te weren, 
wordt veelal als argument gebruikt 
dat zij een hoog aandaal in de 
criminaliteit hebben. Aan de hand 
van bij de politie geregistreerde 
criminaliteit gaat de auteur na of 
dit waar is en, zo ja, of hierbij de 
buitenlanders niet teveel over een 
kam worden gescheerd. Zij maakt 
een onderscheid tussen asiel-
zoekers en buitenlandse 
werknemers en vergelijkt deze met 
Duitse autochtonen van dezelfde 
leeftijd. In het algemeen wordt de 
criminaliteit door buitenlandse 
werknemers lager geacht dan die 
door de Duitse bevolking. Dit 
wordt verklaard uit de angst voor 
uitzetting. Bij de geweldsdelicten 
zijn zij echter oververtegen-
woordigd, en wel vooral de 
Turken. Ook bij de jeugdigen en 
jongvolwassenen delinquenten 
zijn de buitenlanders oververte- 
genwoordigd. De auteur wijst erop 
dat dit in een breder verband 
moet worden gezien: juist deze 
groep bevindt zich in criminogene 
sociale omstandigheden. De asiel-
zoekers vormen duidelijk een 
groep apart. De criminaliteit ligt 
hoger dan bij de Duitse autoch-
tonen en de buitenlandse 
werknemers. Het soort delicten 
van de asielzoekers laat zich 
makkelijk verklaren uit hun 
situatie: overtreding van de regels 
voor asielzoekers, winkeldiefstal 
en valsheid in geschrifte. Ander-
soortige delicten komen bij hen 
aanzienlijk minder voor dan bij de 
twee andere groepen. Binnen de 
groep asielzoekers zijn ook nog 
verschillen: winkeldiefstal wordt 

b.v. veelal gepleegd door Polen, 
Roemenen, Iraniers en Libanezen. 
Op grond van de onderlinge 
verschillen in delictsstructuur van 
groepen buitenlanders neemt de 
auteur aan dat er niet alleen een 
sociaal element in de huidige 
situatie een rot speelt maar ook 
een cultureel element. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

12 
Berlin, F.S., H.M. Malin 
Media distortion of the public's 
perception of recidivism and 
psychiatric rehabilitation 
The american journal of 
psychiatry, 148e jrg., nr. 11, 
1991, pp. 1572-1576 

Opvattingen onder de bevolking 
over de effectiviteit van psychi-
atrische behandeling van delin-
quenten worden vooral bepaald 
door berichten in de media. De 
auteurs beschrijven aan de hand 
van negen gevallen die werden 
besproken in een actualiteiten 
serie hoe verdraaid deze bericht-
geving vaak is. Alle gevallen 
betroffen seksuele delicten, 
waarvan juist de behandeling in 
het algemeen at als twijfelachtig 
wordt gezien. Het blijkt dat elk 
van de besproken gevallen door 
de televisie in een extra ongunstig 
daglicht werd gesteld, zowel w.b. 
de gepleegde daden als de resul-
taten van de behandeling. Feiten 
werden verdraaid of weggelaten, 
waarbij men zich vooral op 
mislukkingen richtte en niet op 
successen in de behandeling. 
Omdat ook in vakkringen de 
behandeling van seksuele 
afwijkingen weinig adequate 
aandacht krijgt, pleiten de auteurs 
voor meer gedegen publikaties 
hierover. 
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13 
Farnworth, M., J. Golden e.a. 
Felony court processing in an 
urban county: coping with a 
limited capacity to punish' 
Journal of criminal justice, I9e 
jrg., nr. 5, 1991, pp. 421-438 

Het aantal gedetineerden in de VS 
is tussen 1977 en 1987 verdubbeld. 
De gevangeniscapaciteit is daarbij 
ver achtergebleven. Penitentiaire 
overbevolking was het resultaat. 
In steeds meer staten hebben 
vervolgens rechterlijke uitspraken 
geleid tot maximering van het 
gebruik van de gevangeniscapa-
citeit. Men zou verwachten dat dit 
weer tot gevolg heeft dat minder 
vaak vrijheidsstraf wordt 
opgelegd. Steeds vaker zal in 
plaats van gevangenisstraf sprake 
zijn van zgn. 'plea bargaining', 
van vermindering van strafvor-
dering, of van veroordeling tot 
reclasseringstoezicht. De auteurs 
hebben onderzocht in hoeverre 
hiervan in Harris County in Texas 
sprake was. Daartoe zijn statis-
tische gegevens m.b.t. de ontwik-
keling van de criminaliteit en van 
de straftoemeting tussen 1978 en 
188 verzameld. De omvang van de 
criminaliteit bleek sterk gestegen, 
maar heel opvallend was het 
aantal veroordelingen nog niet 
gedaald. Nog opvallender was dat 
get aantal gevallen van 'plea 
bargaining', van strafvorderings-
reductie, of van veroordeling tot 
reclasseringstoezicht niet was 
verminderd. De aanpassing van de 
rechterlijke uitspraken aan 
enerzijds de toegenomen crimina-
liteit en anderzijds de verminderd 
beschikbare penitentiaire 
capaciteit bleek plaats te hebben 
gevonden door een sterke vermin-
dering van de gemiddelde 
strafduur. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

14 
Brannon, J.M., R. Troyer 
Peer group counseling: a norma-
lized residential alternative to the 
specialized treatment of 
adolescent sex offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
3, 1991, pp. 225-234 

Om het effect van residentiele 
groepsbehandelingsprogramma's 
na te gaan werd onderzoek 
gedaan onder 53 seksuele delin-
quenten met een controlegroep 
van 57 niet seksuele delinquenten 
(1987/1988, VS). De deelnemers 
waren voornamelijk van Kauka-
sische afkomst met een rurale 
achtergrond, tussen de 13 en 18 
jaar oud en hadden een residen-
tiele groepsbehandeling voltooid. 
Na hun vrijlating werden zij 
beoordeeld op aanpassing in de 
gewone maatschappij en eventuele 
recidive. Uit de resultaten blijkt 
dat seksuele delinquenten langer 
behandeld moeten worden dan 
niet-seksuele delinquenten, dat 
velen van de opgenomen jongeren 
onontdekte seksuele delicten 
gepleegd hebben en dat 34% van 
de seksuele delinquenten en 16% 
van de controlegroep recidiveren 
en beiden dan voornamelijk op 
het gebied van de vermogenscri-
minaliteit. Volgens de auteurs 
blijkt behandeling in interne 
peergroupprogramma's even goed 
te werken als gespecialiseerde 
behandelingsmodellen. Bovendien 
blijken gewezen seksuele delin-
quenten dus niet zo gevaarlijk te 
zijn als algemeen wordt aange-
nomen gezien hun recidive in 
voornamelijk de vermogenscrimi-
naliteit. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
Recidivism among high risk 
youths: a 2,5-year follow-up of a 
cohort of juvenile detainees 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 11, 1991, 
pp. 1198-1221 

De relatie tussen druggebruik en 
criminaliteit blijft een belangrijk 
onderzoeksonderwerp. De auteurs 
geven hier de resultaten weer van 
een onderzoek dat gehouden werd 
onder een groep van 398 jongeren 
die geplaatst werd in een jeugdge-
vangenis in Tampa, Florida, 
tussen december 1986 en april 
1987. Met deze studie, die deel 
uitmaakt van een longitudinaal 
onderzoek, trachtten de auteurs te 
bepalen of alcohol- en/of ander 
druggebruik (gemeten a.h.v. 
zelf-rapportages en resultaten van 
een urinetest), fysieke en/of 
seksuele mishandeling of 
emotionele en/of psychische 
problemen van invloed zijn op 
recidive. Metingen hiertoe werden 
verricht na respectievelijk 24 en 30 
maanden. Na regressie-analyse 
blijkt dat bepaalde demografische 
kenmerken, de persoonlijke 
achtergrond, de reden voor 
plaatsing in de jeugdgevangenis 
en cocaine-gebruik, zoals werd 
vastgesteld d.m.v. de urinetest, op 
significante wijze van invloed zijn 
op recidive. Dit houdt in dat 
jonge jongeren, gekleurde 
jongeren, jongeren van het 
mannelijke geslacht, jongeren die 
al eerder met justitie in aanraking 
zijn geweest, zij die een gewelds-, 
vermogens- of drugsdelict hebben 
gepleegd en cocaIne-gebruikende 
jongeren de meeste kans lopen om 
in herhaling te vervallen. Deze 
relaties werden duidelijker met de 
lengte van de follow-up periodes. 
Met literatuuropgave 

16 
Kurtz, P.D., G.L. Kurtz e.a. 
Problems of maltreated runaway 
youth 
Adolescence, 26e jrg., nr. 103, 
1991, pp. 543-555 

Uit steeds meer onderzoek blijkt 
dat jongeren die van huis 
weglopen thuis fysiek en/of 
seksueel mishandeld werden. 
Toch is er tot op heden nog 
weinig grootschalig onderzoek 
gedaan naar de oorsprong en de 
omvang van de problemen, 
waarmee mishandelde jongeren te 
maken krijgen. Door middel van 
deze studie willen de onder-
zoekers een beeld krijgen van 
zowel de persoonlijke problemen 
van deze jongeren als van hun 
problemen binnen de gezinssi-
tuatie en op school. Daarnaast 
wordt bekeken welke verschillen 
er bestaan tussen mishandelde 
jongeren en weglopers die niet 
mishandeld zijn. Ten slotte wordt 
bepaald wat de verschillen zijn in 
problematiek tussen jongeren die 
fysiek mishandeld zijn, die 
seksueel misbruikt zijn en zij die 
zowel fysiek als seksueel 
mishandeld zijn. In acht zuidelijke 
staten werd door hulpverleners in 
opvanghuizen voor 2019 
weglopers een vragenlijst 
ingevuld, bestaande uit 85 items. 
Er blij ken significante verschillen 
te bestaan voor wat betreft de 
problemen van mishandelde 
weglopers en niet-mishandelde 
weggelopen jongeren. Mishan-
delde jongeren hadden duidelijk 
meer problemen. Aanvullende 
hulp en begeleiding bleek noodza-
kelijk. Jongeren die zowel fysiek 
als seksueel mishandeld werden 
waren er het slechtst aan toe. Zij 
bleken veel ernstige persoonlijke 
problemen te hebben en waren 
vaak opgegroeid in 
probleem-gezinnen. Zij vormen de 
meest kwetsbare groep en hebben 
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desk undige begeleiding en/of 
behandeling hard nodig. 
Met literatuuropgave. 

17 
Rieser, M. 
Recantation in child sexual abuse 
cases 	 -  
Child welfare, 70e jrg., nr. 6, 
1991, pp. 611-621 

Het karat vrij vaak voor, dat 
kinderen eerder gedane 
beweringen over seksueel 
misbruik herroepen. Zij blijken 
echter zelden in eerste instantie 
gelogen te hebben en indien wel, 
dan is dit gemakkelijk te 
ontdekken. Ow meer inzicht in de 
achtergronden van herroepingen 
te krijgen deden de auteurs 
onderzoek naar de redenen, 
waarom kinderen hun aangifte 
intrekken. Zij kunnen dit doen uit 
loyaliteit t.o.v. het gezin, i.v.m. 
ontkenning als defensiemecha-
nisme, omdat zij onvoldoende 
steun krijgen of onder druk staan 
van familie, zij niet serieus 
genomen worden, vanwege 
negatieve relaties met diverse 
hulpverleners en i.v.m. traumatise-
rende ervaringen tijdens de hele 
procesgang (verhoren, eventuele 
uithuisplaatsing, tijdsverloop 
tussen aangifte en zitting e.d.). 
Intrekken voorkomen is in het 
belang van een goede verwerking 
door het kind, zijn veiligheid, 
voorkomen van verder misbruik 
en als afschrikking voor de dader. 
Herroepen kan beperkt worden 
door behandeling van slachtoffer 
en dader, door naar alternatieven 
voor straf te zoeken, door vroeg-
tijdig een advocaat toe te wijzen 
en de strafprocedure minder 
traumatiserend te waken. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

18 
Corbett, CL. 
Complaints against the police: 
the new procedure of informal 
resolution 
Policing and society, 2e jrg., nr. 
1, 1991, pp. 47-60 

In 1984 werd in Engeland een 
nieuwe procedure voor een 
informele afhandeling van 
eenvoudige klachten ingevoerd 
(Informal Resolution, IR). Urn 
meer inzicht in de werking van IR 
te krijgen werd onderzoek gedaan 
bij drie politiekorpsen (1986/87). 
Er werden 113 informed afgehan-
delde klachten bestudeerd en de 
daarbij betrokkenen werden 
geinterviewd. Uit het onderzoek 
blijkt, dat een op de vier klachten 
informeel opgelost kon worden. 
Het gaat de klagers meestal niet 
am een strafmaatregel, maar om 
uiting van hun grief, uitleg en een 
eventueel excuus. De meest 
voorkomende klachten betroffen: 
onbeleefd gedrag, plichtsverzuim 
en niet correcte afhandeling van 
zaken. Meer dan de he@ van de 
klagers was tevreden over de 
klachtenbehandeling. Degenen, 
van wie de klacht informeel 
behandeld was toonden meer 
tevredenheid dan degenen, van 
wie de klacht formeel onderzocht 
of ingetrokken werd. Kritiek 
betrof soms het ontbreken van 
contact met de betrokkken agent, 
berichtgeving over de afloop, 
partijdigheid van de klachtenbe-
handelaar en onduidelijkheid over 
de inhoud van IR. De auteur 
concludeert dat IR eeft positieve 
functie heeft. Het !evert tijd- en 
geldbesparing op en leidt tot 
grotere tevredenheid bij de klager 
en meer wederzijds begrip tussen 
betrokkenen. 
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19 
Fijnaut, C. 
De regeling van de politiele 
samenwerking: implicaties voor 
de politie in Nederland 
Delikt en delinkwent, 21e jrg., 
nr. 7, 1991, pp. 769-781 

Hoewel de regeling van de 
politiele samenwerking in de 
Overeenkomst van Schengen maar 
een paar.artikelen omvat, roepen 
ze tal van vragen op. De impli-
caties van de regeling van de 
politiele samenwerking voor de 
politie in Nederland zijn poten-
tieel niet alleen talrijk maar ook 
heel verschillend. Een aantal 
hiervan worden in dit artikel 
aangestipt. Uitgangspunt in deze 
beschouwing is dat een adequaat 
zicht op de implicaties van deze 
regeling slechts kan worden 
verkregen wanneer ze stelselmatig 
wordt bekeken vanuit de politie-
stelsels die erdoor aan elkaar 
worden gekoppeld. In dit verband 
gaat de auteur in op enkele 
verschilpunten tussen de 
Schengen-Overeenkomst, het 
Benelux-verdrag 1962 en de 
bilaterale samenwerkingsak-
koorden met Belgie en Duitsland 
op het politiele vlak. Doelbewust 
is een aantal kwesties, bijv. de 
`comptabilisatie' van hele 
wezenlijke politiebevoegdheden 
en van de justitiele controle op 
hun toepassing in de betrokken 
landen, buiten beschouwing 
gelaten. Zij komen bij een andere 
gelegenheid aan de beurt. 
Niettemin mag het duidelijk zijn 
dat de Schengen-Overeenkomst 
een cruciaal experiment voor de 
evolutie van het politiele Europa 
vormt. Een uiteenzetting over de 
(vrees voor) `Schengenisation' van 
TREVI, over de evolutie van 
Interpol en over de politiele 
samenwerking binnen de 
Europese Commissie zou dit nog 
duidelijker hebben kunnen 
demonstreren. Ook deze uiteen- 

zetting zal een andere keer moeten 
worden gegeven. 
Met literatuuropgave. 

20 
Garofalo, J. 
Police, prosecutors and felony 
case attrition 
Journal of criminal justice, 19e 
jrg., nr. 5, pp. 439-449 

Dat lang niet alle zware 
misdrijven leiden tot een veroor-
deling of de verwachte (hoge) 
gevangenisstraf, wordt soms 
verklaard uit een gebrekkige 
communicatie en samenwerking 
tussen de politie en het O.M. In 
dit artikel worden de resultaten 
beschreven van experimentele 
pogingen deze aspecten te verbe-
teren. In zes districten in de staat 
New York werd een ambtenaar 
van het State Police Bureau of 
Criminal Investigation speciaal 
belast met de communicatie 
tussen beide instanties. Het 
verloop en de uitkomst van 3692 
ernstige misdrijfzaken in het 
iijdvak 1983 t/m 1984 (experi-
mentele periode) werden verge-
leken met die van zaken van voor 
deze periode. Deze gegevens 
werden aangevuld met interviews 
met alle openbare aanklagers in 
de betreffende districten. De 
verbindingsambtenaar bleek 
inderdaad de communicatie te 
verbeteren. Maar noch uit de 
verslagen van de zaken, noch uit 
de interviews bleek dat genoemde 
gebreken of onzorgvuldig werk 
van de politie een verklaring zijn 
voor het niet of laag bestraffen 
van misdrijven. De aanklagers 
waren over het algemeen tevreden 
over de opgelegde straffen. Het 
lijkt dus meer een kwestie van 
opvattingen van het O.M. over de 
juiste afdoening te zijn. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Floogenboom, B. 
Grey policing: a theoretical 
framework 
Policing and society, 2e jrg., nr. 
1, 1991, pp. 17-30 

In Nederland is criminologisch 
onderzoek, en meer specifiek 
politie-onderzoek, te eenzijdig 
gericht op het traditionele 
politie-apparaat en het justitiele 
systeem. Andere vormen van 
informele en semi-formele sociale 
controle hebben zich in de loop 
der tijd ontwikkeld en spelen een 
steeds belangrijker rol. De 
toename van deze particuliere 
controle- en bewakingsdiensten is 
gerelateerd aan crises in de 

welvaartsstaat. De welvaartsstaat 
heeft te kampen met een financiele 
druk, waardoor de roep om 
controle van sociaal-economische 
processen luider wordt. Verschil-
lende regulerende instanties 
komen op en onderzoeken 
verschillende vormen van 
'welvaarts-criminaliteir. Tegelij-
kertijd wordt de welvaartstaat 
geconfronteerd met de druk van 
toenemende privatisering op veel 
gebieden. In Nederland is er 
momenteel sprake van een 
spreiding van politietaken. Op 
theoretisch niveau wordt deze 
ontwikkeling door de auteur 
geanalyseerd a.h.v. Foucault 
(disciplinaire macht) en Cohen 
(spreiding van sociale controle en 
taak-vervaging). Alhoewel het 
beleid t.a.v. criminaliteit in 
Nederland om een benadering 
vraagt waarbij meerdere instanties 
betrokken worden, wordt door de 
auteur speciaal aandacht 
geschonken aan en gewaarschuwd 
voor semi-legate controle ("grey 
policing) als ongewenst nevenef-
rect. Hierbij is sprake van samen-
werkingsvormen tussen verschil-
lende diensten t.b.v. de sociale 
controle, meestal op laag/midden 
niveau, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van elkaars bevoegdheden, 
waarbij uitwisseling plaatsvindt 
van wettelijk beschermde infor-
matie en waarbij men illegale 
`klusseil door derden laat 
uitvoeren. 
Met literatuuropgave. 

22 
liedder, A., F.H. Florbeek 
Gezamenkke inspanning nodig 
in de strijd tegen 'witwassen' 
Algemeen politieblad, 140e jrg., 
nr. 23, 1991, pp. 11-17 

Een van de onbedoelde maar wel 
voorziene neveneffecten van de 
bestrijding van de handel in 
verdovende middelen is het 
witwassen van illegaal verworven 

gelden. Dat kan op verschillende 
manieren. Het verschijnsel 'money 
laundering' beperkt zich dan ook 
niet tot het betalingsverkeer en 
alle andere vormen van financiele 
dienstverlening, maar strekt zich 
uit tot iedere 'schijnbare" econo-
mische activite(t. In dit artikel 
wordt ingegaan op methoden om 
te voorkomen dat de financiele 
instellingen door criminelen 
worden misbruikt in het algemeen 
en in het bijzonder om hun geld 
wit te wassen. Van de methoden 
uit de Verenigde Staten, Frankrijk 
en Engeland verkiezen de auteurs 
het Britse model. 
Met literatuuropgave. 

23 
Levi, M. 
Pecunia non olet: cleansing the 
money-launderers from the 
Temple 
Crime, law and socal change, 
I6e jrg., nr. 3, 1991, pp. 217-302 

Om greep te krijgen op 
geldstromen in het criminele 
circuit heeft de verhouding tussen 
het justitiele opsporingsapparaat 
en het Bankwezen de afgelopen 
jaren een sterke verandering 
ondergaan. TerwijI vroeger door 
nationale overheden het bankge- 
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heim gekoesterd werd, is deze 	factor is het gewelddadige 
geheimhoudingsplicht steeds meer optreden en de pesterijen van de 
onder druk komen te staan zodra politie, die bij raciale groepen het 
de verdenking bestaat van gevoel opwekken kwetsbaar te zijn 
criminele betrokkenheid. De auteur en onder voortdurende dreiging te 
gaat zeer uitvoerig in op de leven. Een derde en vierde factor 
manieren waarop de Britse en de zijn de hoge werkloosheid onder 
Amerikaanse overheid de druk op minderheden en conflicten over 
het bankwezen hebben vergroot 	cannabis en drugs. Bepalend voor 
om verdachte financiele trans- 	de vijandige gevoelens is de 
acties te melden. De schrijver is 	persooplijke ervaring in indivi- 
van mening dat deze druk een 	duele contacten met de politie. 
steeds meer internationaal karakter Maar deze individuele ervaringen 
krijgt en dat met name de 	vormt slechts een deel van de 
Europese banken geleidelijk aan 	verklaring. Er zijn namelijk 
een verlengstuk van de politiCle 	aanwijzingen dat deze 
arm zijn geworden. De auteur 	vijandigheid gezien moet worden 
heeft verschillende betrokkenen 	als iets dat de groepsidentiteit 
geinterviewd over deze ontwik- 	vormt van hele sociaal-culturele 
keling: zakenlieden, juristen en 	groepen. Naar de mening van de 
politie-functionarissen. Gelet op 	auteur doet de politie er goed aan 
de ernst van de criminaliteit waar deze symbolische betekenis van 
het om gaat — drugshandel en 	zijn positie in raciale relaties te 
terrorisme — zijn sommige onder- 	beseffen. Ook is het voor de 
vraagden van mening dat het 	politie belangrijk de vele onnodige 
bankwezen de partiele autoriteiten conflictuele ontmoetingen te 
actief moet bijstaan. Anderen 	beperken. 
daarentegen hebben grote reserves Met literatuuropgave. 
tegen dergelijke schendingen van 
de privacy van clienten van banken. 25 
Met literatuuropgave. 	 Zachert, H.-L. von 

Das Bundeskriminalamt — 
24 	 Gestern, Heute, Morgen: eine 
Smith, D.J. 	 Betrachtung zum 40-jahrigen 
The origins of black hostility to 	Bestehen 
the police 	 Kriminalistik, 45e jrg., nr. 11, 
Policing and society, 2e jrg., nr. 	1991, pp. 682-687 
1, 1991, pp. 1-15 	 Enige getallen om de ontwikkeling 

Britse surveys tonen opvallend 	die de federale recherche in 
grote verschillen in vijandigheid 	West-Duitsland gedurende de 
jegens de politie tussen blanken 	afgelopen veertig jaar heeft 
en bepaalde etnische groepen. De doorgemaakt, te illustreren: eind 
auteur gaat in op de wortels en de 1951 waren er bij de federale 
betekenis van deze vijandigheid. 	recherche 231 medewerkers 
Hij wijst allereerst op de gevolgen werlczaam, met een begroting van 
van de immigratiewetgeving. 	DM 3,6 miljoen. lnmiddels (eind 
Politie-acties tegen illegale 	1991) zijn er 4000 mensen 
immigranten zijn de concrete 	werkzaam en bedraagt de 
expressie van het idee dat kleur- 	begroting DM 400 miljoen. In 
lingen onwelkom zijn. Het racisme 1951 bevonden zich 380.000 
is een belangrijk kenmerk van de 	formulieren met vingerafdrukken 
geschiedenis van de Engelse 	in de verzameling van het BKA. 
immigratiecontrole. Een tweede 	Thans zijn er 3,3 miljoen vingeraf- 
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drukbladen in ca. 1,9 miljoen 
dossiers. In de centrale cartotheek 
zijn 3 miljoen foto' s van ongeveer 
1,7 miljoen mensen opgeslagen. 
De federale recherche is tegen-
woordig een der grootste centrales 
voor de internationale misdaadbe-
strijding en voor specialistische 
opsporingszaken. Nieuwe uitda-
gingen dienen zich echter al aan. 
De politieke situatie in Europa is, 
in het bijzonder sinds het najaar 
van 1989, op bijna dramatische 
wijze gewijzigd. Grenzen werden 
geopend en in veel Oosteuropese 
landen werden voor het eerst vrije 
verkiezingen gehouden. Sovjet- en 
Joegoslavische republieken 
hebben zich onafbankelijk 
verklaard en het einde van dit 
proces is nog niet in zicht. Deze 
ontwikkeling, hoe verheugend 
voor de mensen zelf ook, stelt de 
overheden waar het de staatsze-
kerheid betreft, voor grote 
problemen. Te denken ware bier 

aan cell Europees centraal bureau 
voor informatie en opsporing 
(Europol?), waarbij de federale 
recherche een belangrijke rol zou 
kunnen spelen. 

Versiaving 

26 
Hamid, A. 

Crack: new directions in drug 
research: part I. Differences 
between the marijuana economy 
and the cocaine/crack economy 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 8, 1991, 
pp. 825-836 

De distributie van marijuana in 
grote Amerikaanse steden had een 
betrekkelijk vreedzaam karakter, 
waarbij een grote middenklasse 
van handelaren van de 
Caraibische eilanden grote 
inkomsten kon verwerven. Die 
inkomsten werden vervolgens 
geinvesteerd in legitieme activi- 
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teiten in de buurt met een gunstig 
effect op de werkgelegenheid voor 
de verarmde buurtbewoners. In de 
eerste helft van de jaren tachtig 
kreeg het gebruik van cocaine 
steeds meer vaste voet aan de 
grond, gevolgd door crack in de 
tweede helft van de jaren tachtig. 
In de grote steden in de Verenigde 
Staten heeft het gebruik van crack 
inmiddels al het overige drugge-
bruik overvleugeld. Crack is veel 
gevaarlijker dan cocaine. Het 
werkt sneller verslavend. In tegen-
stelling tot de vreedzame 
economic van het gebruik van 
marijuana, is de 'crack-economic' 
veel harder, veel gehaaster en veel 
gewelddadiger. Er gaat veel meer 
geld om en een laatste belangrijk 
verschil is dat de winsten niet 
terugvloeien in de lokale buurt-
economieen, maar naar de landen 
waar de drug wordt geproduceerd. 
Het gebruik van crack heeft 
daarmee in tegenstelling tot het 

gebruik van marijuana een sterk 
verarmend effect op de lokale 
gemeenschap. De schrijver beziet 
het verschil tussen de 
marijuana-periode en het crack-
tijdperk van nu vanuit verschil-
lende economische invalshoeken. 
Met literatuuropgave. 

27 
Irgens-Jensen, 0. 

Changes in the use of drugs 
among Norwegian youth year by 
year from 1968 to 1989 
British journal of addiction, 86e 
jrg., nr. II, 1991, pp. 1449-1458 

Het Noorse National Institute for 
Alcohol and Drug Research 
maakt sinds 1968 jaarlijks een 
overzicht van het druggebruik 
onder jongeren in Oslo. In dit 
artikel worden trends van 1968 tot 
1986 besproken. Na een forse 
toename van druggebruik in de 
vroege jaren zeventig, is het sinds 
ongeveer 1985 weer aan het 
afnemen. Dit geldt ook voor het 



gebruik van alcohol en tabak. Ook 
neemt de gemiddelde leeftijd van 
jongeren die ooit een drug hebben 
gebruikt toe, hetgeen er op wijst 
dat minder jongeren zich bij deze 
groep voegen. Cannabis is nog 
steeds het meest gebruikte 
produkt. Ondanks alle pogingen 
van politie en justitie is dit middel 
nog steeds in ruime mate 
voorhanden. Ook blijkt een nauw 
verband tussen het gebruiken van 
cannabis en van andere 
produkten, inclusief alcohol en 
tabak. Voorts valt het op dat in 
toenemde mate drugsgebruikende 
jongeren werkloos zijn en/of uit 
gezinnen met gescheiden ouders 
komen. 

Slachtofferstudies 

28 
Ford, D.A. 
Prosecution as a victim power 
resource: a note on empowering 
women in violent conjugal 
relationships 
Law and society review, 25e 
jrg., nr. 2, 1991, pp. 313-334 

In hoeverre is een gerechtelijke 
vervolging, of dreiging ermee, 
voor vrouwen een geschikt 
machtsmiddel tegen geweld door 
echtgenoten. Problemen die zich 
daarbij kunnen voordoen zijn: dat 
de man zich er niet door laat 
afschrikken, het financieel 
nadelige gevolgen heeft, er onvol-
doende controle over de 
procesgang is en een procedure te 
lang duurt. Aangiften worden 
soms ingetrokken vanwege een 
slechte respons van justitie, uit 
angst voor wraak van de man, of 
i.v.m. een veranderde relatie met 
hem. Om de werking van 
vervolging als machtsmiddel na te 
gaan werd onderzoek gedaan 
onder 25 vrouwen (1981, Indiana, 
VS), die een aanklacht ingediend 
hadden. In deze gevallen vonden 

22 arrestaties, 9 veroordelingen en 
15 intrekkingen plaats. Aangifte 
werd meestal gedaan op advies 
van de politie met als doel 
afschrikking, zelfbescherming, 
behandeling van de man of i.v.m. 
financiele problemen. Intrek-
kingen vonden plaats omdat het 
beoogde doel bereikt was en men 
zelf voorwaarden kon stellen. De 
auteur concludeert dat (dreigen 
met) een rechtzaak een goed 
machtsmiddel kan zijn, zolang de 
vrouw invloed heeft op de 
procesgang en zelf mee kan 
beslissen over de behandeling van 
de zaak. 
Met literatuuropgave. 

29 
Miller, S.L., S.S. Simpson 
Courtship violence and social 
control: does gender matter? 
Law and society review, 25e 
jrg., nr. 2, 1991, pp. 335-365. 

In hun explorerend onderzoek 
vragen de auteurs zich af of 
adolescenten verschillen in hun 
opvattingen over en reacties op 
geweld als dit zich voordoet in 
hun relaties met het andere 
geslacht. De auteurs laten zich 
leiden door de feministische en 
sociale controle literatuur. Aan 
640 universitaire studenten 
werden vragenlijsten verstrekt. 
Met behulp van schaaltechnieken 
en regressie analyse kregen de 
auteurs een beeld van hoe de 
respondenten dachten over 
waarschijnlijkheid en ernst van de 
gevolgen van formele en informele 
sancties. De auteurs vonden zoals 
zij hadden verwacht dat er 
inderdaad vele geslachtelijk 
bepaalde verschillen in opvat-
tingen bestaan, niet alleen over 
relaties maar evenzeer over 
geweld binnen relaties. Jongens 
gaan er in meerdere mate dan 
meisjes vanuit dat informele 
sancties met stigmatiserende 
gevolgen grote problemen in hun 
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'even geven. Jongens zijn ook 
zekerder van alleurende reacties. 
Meisjes zijn eerder geneigd de 
relatie te beeindigen. Meisjes zijn 
ook eerder geneigd om via 
anderen een oplossing te zoeken. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV4, mei: Technologie en recht 
JV5, juni: Ontwikkelingen by het 
Openbaar Ministerie 
JV6, juli/augustus: Advocatuur; 
Orde 40 jaar 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november: Interna-
tionalisering van het recht 

Congressen 

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

uitgenodigd J. Goudsblom. Zijn 
lezing draagt als titel: Het civilisa-
tieproces in Europa. J. Gouds-
blom is hoogleraar sociologie 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, Singel 411, hoek Spui, 
Amsterdam 
Inlichtingen: mw. M. 
Hupe-Guimaraes, Criminologisch 
instituut `Bonger', Kloveniers-
burgwal 72, 1012 CZ Amsterdam, 
tel.: 020-5253928. 

Niet bij gebruik alleen 
Onder deze titel organiseert de 

Vakgroep klinische psychologie en 
persoonlijkheidsleer van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
een symposium over voorlichting 
over alcohol en drugs in het 
perspectief van zingeving. Het 
symposium is bestemd voor ieder 
die zich met voorlichting over 
alcohol en drugs in de gezond-
heidszorg of in het onderwijs 
bezighoudt. 
Datum: maandag 27 april 1992 
Plaats: Aula/Congresgebouw van 
de Katholieke Universiteit, 
Comeniuslaan 2, Nijmegen 
Informatie: Congresbureau KUN, 
mw. J. Koot, tel.: 080-616132. 
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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. CyriIle 
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. 

Criminaliteit als politiek 
probleem 
Sinds het begin van de jaren 

tachtig is de criminaliteit sterk 
gestegen. Veel mensen worden er 
in bun dagelijks leven dan ook in 
een of andere vorm mee gecon-
fronteerd. Criminaliteit doet het 
goed in de media en staat hoog op 
de politieke agenda. Ondanks de 
algemene erkenning van "crimina-
liteit als politiek probleem' 
bestaan er diepgaande menings-
verschillen - zowel binnen de 
politiek als binnen de wetenschap 
- over de oorzaken en de 
bestrijding van criminaliteit. Het is 
de bedoeling met dit, onder de 
auspicien van de Nederlandse 
Vereniging voor Kriminologie 
georganiseerde, congres die 
meningen bij elkaar te brengen. 
Vertegenwoordigers van allerlei 
politieke kleuren en wetenschap- 

pelijke standpunten krijgen de 
gelegenheid om hun visie naar 
voren te brengen. Daarbij zal de 
rol van de media eveneens 
aandacht krijgen. 
Datum: 18 en 19 juni 1992 
Plaats: Groningen 
lnlichtingen: Vakgroep Crimino-
logie, RU Groningen, Pb. 716, 
9700 AS Groningen, tel.: 
050-635630. 

Discriminatiebestrijding, een 
probleem apart; het belang van 
een gebtegreerd 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 
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Vrousven in detentie 
Maak het mogelijk dat kinderen 

tot hun vierde jaar bij hun inoeder 
in de penitentiaire inrichting 

wonen; onderwijs; onderwijs en 
vorming die gedetineerde vrouwen 
worden aangeboden dienen zich 
mede te richten op het bevorderen 
van roldoorbrekende 
(beroeps)keuzen. Dit zijn enkele 
aanbevelingen uit het rapport 
Vrouwen in detentie (Ministerie 
van Justitie), dat op de voorjaars-
vergadering van de Vereniging 
voor penitentiair recht en 
Penologie centraal staat. Inlei-
dingen worden gehouden door: 
drs. J. Piek (directeur PI V 'De 
Singel' te Amsterdam), mw. J.G. 
Huizer-Gerritsen (teamcoOrdi-
nator penitentiair reclasse-
ringswerk Stichting Reclassering 
Amsterdam en 't Gooi) en mw. 
mr. R. Wolleswinkel (universitair 
docent strafrecht RU Limburg). 
Datum: vrijdag 8 mei 1992, 14.00u. 
Plaats: penitentiair complex 
'Over-Amster, H.E.J. Wenke-
bachweg 48, Amsterdam 



Ministeries van Justitie en Binnen- matische stress stoornissen. 
landse Zaken en het Landelijk 	Tijdens het congres zal van 
Bureau Racismebestrijding deze 	verschillende kanten worden 
conferentie. Op deze conferentie 	ingegaan op de preventie, het 
zullen, in plenaire zittingen en 	beleid en de behandeling bij de 
werkgroepen, de volgende onder- gevolgen van verschillende 
werpen aan de orde komen: welke vormen van geweld, op een groot 
materiele wijzigingen brengt de 	aantal gebieden. Naast keynote- 
nieuwe wetgeving met zich mee; 	lectures worden co-plenary 
wat zijn daarvan de praktische 	sessions georganiseerd met inter- 
consequenties; knelpunten in de 	nationale panels over onder 
strafrechtelijke handhaving; het 	andere kinderen en geweld, 
belang van een meersporig geinte- trauma en cultuur, geweld binnen 
greerd anti-discriminatiebeleid; 	het gezin, geweld in steden, in 
bestuursrechtelijke naast strafrech- banken en bedrijven. Daarnaast 
telijke handhaving; de rol van het symposia, workshops, clinical case 
driehoeksoverleg. De Minister van presentaties, posters en video's 
Justitie, mr. E.M.H. Hirsch Ballin, waarin alle hoofdthema's worden 
zal de conferentie openen. Mr. 	vertegenwoordigd (bijvoorbeeld: 
H.K. Fernandes Mendes, directeur trauma and professionals at risk, 
Coordinatie Minderhedenbeleid 	trauma and children, biological 
van het Ministerie van Binnen- 	aspects, disasters, intrafamilial 
landse Zaken, zal het slotwoord 	aspects enz.). 
uitspreken. Dagvoorzitter is prof. 	Datum: 21 tot en met 26 juni 1992 
dr. A. Heijder, PG te Den Haag. 	Plaats: RAT Congrescentrum, 
Datum: donderdag 9 april 1992 	Amsterdam 
Plaats: Nederland Congresgebouw Inlichtingen: ICODO, Postbus 
te Den Haag 	 13362, 3507 Utrecht, tel.: 
Inlichtingen: Vermande Studie- 	030-369312. Registratie voor 1 
dagen, tel.: 03200-22944. 	april 1992. 

Basispolitiezorg: Onze zorg! 
Onder 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. 

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 
Studies, een internationale organi-
satie die zich richt op de studie en 
advies op het gebied van posttrau- 

Mededelingen 

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 
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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: 070-37898 80. Len 
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 
Politic en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder Jon gens 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 poor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bo! m.v.v. 
BJ.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 

Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakelijkheid bij 
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 
Vuurwapencritninaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politic en 
justitie 
1991, WODC 113 
L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 

De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstijI en loopbaan 
1991, WODC 115 
T. van Hecke, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminal,- 
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 (row. A. Weide-
Eind, 070-37065 54 tot 15.00u). In 
1990 en 1991 verschenen de 
volgende rapporten: 

Terlouw, G.J., G. Susanne 
Ken preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC K7 
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Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg by het Openbaar 
Ministerie by een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC K10 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC K11 
Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen by kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC K12 
Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendermaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De straflcamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
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 
WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
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: 
I. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en 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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