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Voorwoord 

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem 
heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 
'kleine' of 'veel voorkomende' criminaliteit en lijkt 
zich in de jaren negentig vooral te richten op de 
georganiseerde criminaliteit. Deze aflevering van 
Justitiële Verkenningen is gewijd aan een vorm van 
crimineel gedrag die onderbelicht dreigt te blijven 
terwijl zij, zeker niet minder dan de twee bovenge-
noemde, sterk in omvang is toegenomen: het geweld. 

Het nummer wordt geopend met een bijdrage van 
prof. N.H. Frijda die geweld ziet als een min of meer 
'rationele' gedragswijze, waarmee drie emotionele 
voordelen te behalen zijn: herstel van een grief, gewin 
en genot. Geweld kan het beste worden begrepen als 
het resultaat van een afweging van de baten en kosten 
ervan in verhouding tot de baten en kosten van alter-
natieve gedragswijzen. 

P. van Kalleveen geeft een cijfermatig overzicht van 
de ontwikkeling in de geweldscriminaliteit in 
Nederland. Uit de Enquête Slachtoffers Misdrijven 
van het CBS blijkt dat het geschatte aantal gewelds-
misdrijven tussen 1980 en 1992 sterker is toegenomen 
(met 49%) dan het geschatte aantal vermogensmis-
drijven (25%) en vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde (9%). In wat mindere mate blijkt de 
naar verhouding sterke toename van geweldsdelicten 
ook uit de door de politie geregistreerde criminaliteit. 
De geweldsmisdrijven die tussen 1978 en 1992 het 
sterkst zijn toegenomen zijn diefstal met geweld, 
bedreiging en afpersing. 

Het artikel van H.M. Willemse over media en 
geweld laat zien dat ook de meest alerte tijdschriftre-
dactie soms wordt ingehaald door de werkelijkheid. 
De rede over geweld op de televisie, die minister 
Hirsch Ballin van Justitie onlangs uitsprak in 
Zeewolde, werd gehouden in nagenoeg dezelfde 
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periode als die waarin de bijdrage van Willemse werd 
vervaardigd. De tijd lijkt rijp voor een heroverweging 
van het idée recue dat Justitie zich verre houdt van 
het denken over de negatieve invloed van massame-
diale produkten op maatschappelijk gedrag. De 
auteur concludeert dat gewelddadig audiovisueel 
materiaal het gedrag van juist diegenen die toch al 
zijn geneigd tot geweld onmiskenbaar beïnvloedt. Een 
interessant detail is de geciteerde verontrusting bij de 
minister van WVC op dit punt. 

M. Kruissink laat zien dat het aantal doden en 
gewonden als gevolg van vuurwapengeweld tussen 
1983 en 1992 sterk is gestegen. Over het aantal in 
omloop zijnde vuurwapens zijn precieze gegevens niet 
beschikbaar. De schattingen lopen uiteen van 
honderd- tot tweehonderdduizend en er zijn signalen 
dat het vuurwapenbezit in Nederland toeneemt. Uit 
de verschillende onderzoeken naar de relatie tussen 
vuurwapenbezit en geweldscriminaliteit concludeert de 
auteur dat het bezit van een vuurwapen, ter 
afschrikking of zelfverdediging, uiteindelijk gemak-
kelijk leidt tot geweld, zelfmoord of ongelukken. Hij 
constateert dat desondanks 'de politiële en justitiële 
aandacht voor de vuurwapens in ons land al jaren 
uiterst mager is', maar dat 'momenteel initiatieven 
genomen zijn die het tij kunnen keren'. 

J. Oskam, J. Kingma en prof. H.J. Klasen 
beschrijven de sinds 1970 bestaande gestandaardi-
seerde registratie van alle ongevalspatiënten die op de 
Spoedopvang van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen komen: het RLOG. Zij doen verslag van 
hun analyse van de gegevens ten aanzien van 
geweldsslachtoffers. Van de ongevalspatiënten was in 
1992 vijf â zes procent slachtoffer van geweld. Het 
aantal geweldsslachtoffers is toegenomen van 210 in 
1970 tot 519 in 1992. Verder constateren de auteurs 
'een verharding van het geweld waardoor ernstiger 
letsels worden veroorzaakt'. Deze verharding vloeit 
vooral voort uit het vaker en doelbewuster gebruiken 
van wapens. De auteurs eindigen met een schets van 
de onderzoekmogelijkheden die het RLOG biedt en 
pleiten voor een gecombineerde registratie van de 
geweldscriminaliteit door politie, huisartsen en zieken-
huizen. 

P. Kruize en D.J. Wijmer doen verslag van hun 
onderzoek naar geweldsincidenten tussen politie en 
burger in Den Haag. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
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van een gestandaardiseerde rapportering van geweld-
gebruik door de politie, interviews en enquêtes, parti-
ciperende observatie en van een case study aan twee 
wijkbureaus. Op grond van het self-report onderzoek 
wordt het aantal geweldsincidenten geschat op 
vijftienhonderd per jaar. Als men kijkt naar de geregi-
streerde rapportage door de politie is het aantal 
geweldsincidenten gedaald van 238 in 1986 tot 212 in 
1992. De auteurs behandelen enkele kenmerken van 
bij geweldsincidenten betrokken politiemensen en 
burgers, en besteden aandacht aan de beroepscultuur 
van de politie. Zij benadrukken het belang van 
toetsing van het feitelijke politiële handelen en de 
noodzaak van een sfeer van openheid en goede 
communicatie. 

H. Timmerman en I. Mulder hebben een onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van de geweldscrimina-
liteit in enige West-Europese landen. Daartoe zijn de 
statistieken van bekend geworden en veroordeelde 
daders in deze landen vergeleken voor de periode 
1985-1990. Zweden heeft de hoogste score, gevolgd 
door Engeland en Wales. Een opmerkelijke uitkomst 
is dat Duitsland een daling te zien geeft in de meest 
ernstige geweldsmisdrijven (verkrachting, moord en 
doodslag). In Nederland is er over de gehele linie 
sprake van een sterke stijging van de geweldsdelicten. 
Gemeten aan het aantal bij de politie bekend 
geworden misdrijven, is het criminaliteitsniveau in 
beide landen ongeveer gelijk. 

Voorwoord 	 7 



Emotionele achtergronden 

van geweld 

prof. dr. N.H. Frijda* 

Geweld heeft uiteenlopende achtergronden. Er 
bestaat een groot aantal verschillende motieven voor 
en er is een veelheid aan factoren die de mate en het 
al dan niet voorkomen van geweld beïnvloeden. Een 
deel van deze motieven en factoren zijn van 
emotionele aard. In dit artikel wil ik op die 
emotionele achtergronden ingaan en proberen om 
enige orde in die veelheid te onderscheiden. 

Wellicht kan daarbij het gezichtspunt helpen dat 
geweld over het algemeen voortkomt uit de 
verwachting dat er voordeel mee valt te behalen, en 
wel een voordeel van, direct of uiteindelijk, 
emotionele aard: iets wat men wenst, of het ophouden 
van iets wat men niet wenst. Geweld, mag men 
stellen, ontstaat omdat het, gegeven de doelstellingen 
van de persoon en omstandigheden, de manier is 
waarmee de doelstellingen het best kunnen worden 
bereikt, of waarmee het meeste voordeel valt te 
behalen. Het is in feite een min of meer 'rationele' 
gedragswijze. 

Dat is niet in strijd met de doorgaans emotionele 
bron van die gedragswijze. Wat 'voordeel' of 'het 
meeste voordeel' is, is vooral een emotionele kwestie. 
Emoties weerspiegelen wat er van belang is voor een 
persoon, en van hoe groot belang, en zij bestaan 
goeddeels uit de impuls om dichter bij de verwezen-
lijking van het belang te komen of om hindernissen 
op de weg daarheen te overwinnen; dat geldt bij 
voorbeeld zowel voor woede als begeerte. Dat 
'voordeel' een emotionele kwestie is, is zelfs zo 
wanneer het geweld niet direct uit een emotionele 
opwelling voortkomt, maar uit expliciet rationele 
overwegingen. Het belang van de nagestreefde 

* De auteur is emeritus-hoogleraar in de psychologische 
functieleer aan de Universiteit van Amsterdam. 
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doelstellingen, of dit nu de handhaving van de 
openbare orde of het behouden van de drugsmarkt 
betreft, blijft uiteindelijk een kwestie van enkel 
emotioneel te rechtvaardigen voorkeur. 

Er zijn verschillende soorten emotionele voordelen 
die met geweld worden nagestreefd, of die men van 
geweld verwacht en op grond waarvan geweld 
ontstaat. Zij zijn niet vanuit één soort motief te 
beschrijven. Er kunnen minstens drie soorten voordeel 
worden onderscheiden en deze zijn zo verschillend dat 
het van belang is om dat onderscheid te maken. Zij 
kunnen kortheidshalve worden samengevat als 
gegriefdheid, gewin en genot. Het is zeker wel zo dat 
bij de meeste concrete voorvallen van geweld de wens 
of de verwachting van meer dan één soort voordeel 
het motief vormt; maar toch zijn de achtergronden en 
de factoren die hun sterkte bepalen voldoende 
verschillend om het onderscheid nodig te maken. Ik 
zal de drie soorten kort bespreken. 

Gegriefdheid: geweld om een grief te herstellen 

'Gegriefdheid' gebruik ik hier gemakshalve als de 
aanduiding voor het koesteren van een grief. Een grief 
is de ervaring dat men schade ondervond of zou 
hebben kunnen ondervinden, welke niet alleen als 
onaangenaam, maar ook als onterecht of onrecht-
vaardig is gevoeld, en die men aan iemand anders' 
opzet of nalatigheid wijt. Een grief kan ontstaan 
doordat men werkelijk schade heeft ondervonden of 
doordat men dat alleen maar zo ervaart. Zij kan ook 
ontstaan zonder dat men nadeel heeft ondervonden, 
maar zich bij anderen achtergesteld meent. Zij kan 
ontstaan wanneer er geen enkele schade heeft plaats-
gevonden, maar men weet of veronderstelt dat iemand 
anders zoiets heeft willen aanrichten. Zij kan ook 
ontstaan doordat men schade heeft ondervonden die, 
naar men meent, door een ander had kunnen worden 
voorkomen, en op wiens weg het ook had gelegen om 
dat dan te doen. Voor het ontstaan van een grief, en 
de sterkte ervan, maken de verschillende omstandig-
heden niet zo veel verschil; de sterkte van iemands 
overtuiging benadeeld te zijn hangt maar in 
bescheiden mate af van de werkelijke omstandig-
heden. 

Vooral Tedeschi (bij voorbeeld Tedeschi en Nesler, 
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1993) heeft de formulering naar voren gebracht, dat 
een van de voornaamste bronnen van geweld in het 
koesteren van grieven moet worden gezien. Een grief 
komt in de eerste plaats voort uit woede. Woede kan 
in principe door elke onaangename ervaring worden 
opgewekt: door onverwachte pijn of kou, door het 
niet vervuld worden van een verwachting, door 
onlust, onvrede of depressiviteit, door verlies of 
tegenslag (Berkowitz, 1989, 1993). 

Al die omstandigheden kunnen ertoe leiden, dat 
men zich woedend en agressief op de gebeurtenis 
richt, of op iemand die toevallig in de buurt is en, 
vooral, dat men met woede en agressie reageert 
wanneer er iets gebeurt dat een beetje vervelend of 
irritant is. Woede en agressie vormen elementaire 
mechanismen om met negatieve ervaringen om te 
gaan. Of zo'n ervaring inderdaad tot woede en 
agressie leidt, en niet tot een andere emotie (bij 
voorbeeld angst of neerslachtigheid) ligt aan iets 
anders dan aan de onaangename ervaring alleen. Het 
ligt voor een deel aan hoe sterk de neiging van de 
persoon is om met boosheid en agressiviteit te 
reageren; mensen verschillen in dat opzicht (Van 
Goozen, in voorbereiding). Maar het ligt er vooral 
aan of er iemand is die de onaangename ervaring 
veroorzaakt heeft of lijkt te hebben. 

Woede wordt tot een grief wanneer men twee 
meningen over de onaangename gebeurtenis opvat: 
wanneer men denkt dat die iemand anders ook de 
bedoeling had om die gebeurtenis te veroorzaken, of 
haar had kunnen en moeten voorkomen; en wanneer 
men bovendien meent dat de gebeurtenis onterecht of 
onrechtvaardig was, of strijdig met de een of andere 
norm voor tussenmenselljk gedrag. Dan is de 
verhouding met die andere persoon verstoord, beklijft 
de woede, en is er een grief die rechtvaardiging wil. 

Of iemand dat wat hem of haar overkomt als 
onterecht of onrechtvaardig ervaart hangt uiteraard 
samen met de normen die hij of zij hanteert, of die de 
gemeenschap voorspiegelt. Het kan daarbij om expli-
ciete normen gaan, om rechtsregels en om meer impli-
ciete regels, zoals dat men zich aan zijn afspraken en 
beloftes dient te houden (Mikula, Petri en Tanzer, 
1990). Het kan ook om normativiteit in minder 
morele, meer statistische zin gaan. 'Onterecht' vindt 
men het onder andere als men een voordeel niet 
geniet, dat men onder de gegeven omstandigheden 
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had kunnen of mogen verwachten, waarvan men vindt 
dat men er recht op heeft, of simpelweg, dat anderen 
waarmee men zich vergelijkt wel genieten., 

Het is evident dat de bronnen van grieven reëel 
zowel als enkel-maar-gedacht kunnen zijn, en zowel 
reëel als ideëel. Men kan zich tekort gedaan voelen 
doordat dingen niet zijn zoals men vindt dat ze 
zouden horen te zijn, of dat nu echt zo is of niet. 
Even evident is dat grieven afhankelijk zijn van de 
omstandigheden waarmee men zichzelf en de eigen 
feitelijke situatie vergelijkt, en dus met name van 
welke andere persoon en groep men voor de verge-
lijking uitkiest. Er is een grote ruimte voor zo'n 
keuze, en het maakt groot verschil voor de ervaring 
dat de eigen situatie een onrechtvaardige is, welke 
keuze men maakt. In de ene vergelijking heeft men 
het goed, in de andere voelt men zich achteruitgezet 
en onrechtvaardig behandeld. Het is in het algenlpen 
zo, dat de aard en sterkte van een emotie niet gzeer 
samenhangen met hoe groot het voor- of nadeel is dat 
in het geding is, maar hoe groot dat is in verhouding 
tot wat men verwacht of tot de standaard waar men 
de eigen situatie mee vergelijkt; ik heb dat elders de 
Wet van het vergelijkend voelen genoemd (Frijda, 
1993a). 

Een belangrijk aspect van dat vergelijken met 
anderen, en vooral van zich te vergelijken met 
anderen die het beter hebben, is dat men zijn eigen 
mindere situatie ervaart als een veranderbare situatie. 
Het kan, dat blijkt, ook anders zijn. Er bestaan 
andere opties dan de huidige situatie. In het agressie-
onderzoek wordt hier terecht vaak de nadruk op 
gelegd, vooral omdat het niet alleen voor het ontstaan 
van een grief, maar ook voor het zien van een kans 
op gewin van belang is. Als er andere opties bestaan 
is het mogelijk om die, bij voorbeeld door geweld, te 
bereiken. 

Het tweede essentiële aspect voor het ontstaan van 
een grief is het maken van een verwijt, dat wil zeggen 
de attributie van de oorzaak van de schade aan de 
opzet of nalatigheid van een ander of anderen. Het is 
vaak duidelijk dat iemand anders de oorzaak van 
onze narigheid is, en soms is het duidelijk dat die 
ander lelijke bedoelingen had. Maar daar bovenop 
bestaat de algemene neiging om iemand van onze 
narigheid de schuld te geven en, ook nog, om daar 
opzet bij te vermoeden. Het maken van zulke attri- 
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buties biedt een zelfde soort psychologisch voordeel 
als zich te vergelijken met anderen die het beter 
hebben. Als iemand de schuld heeft, had de situatie 
ook anders kunnen zijn, en kan er — weer bij 
voorbeeld door geweld — wellicht iets aan veranderd 
worden. Als er boos opzet in het spel was, is men 
daar nog toe gerechtvaardigd ook. 

Grieven ontstaan niet alleen door materiële onaan-
gename gebeurtenissen. Ze kunnen, zoals al 
aangeduid, ook ontstaan doordat men niet of minder 
krijgt dan men wenst of verwacht. Dat is dan de 
situatie van 'frustratie' die in het theoretiseren over 
agressie zo'n grote rol heeft gespeeld. Het kan ook 
gaan om schade of nadeel in verband met immateriële 
belangen, zoals het hebben van minder macht dan een 
ander, of krenkingen van het gevoel van eigenwaarde 
of sociaal aanzien (de reden voor geweld bij 55% van 
de gewelddadige mannen die Toch, 1969, bespreekt), 
of om het gevoel dat men geen meester is over het 
eigen handelen, wat gebeurt als men het slachtoffer is 
van vernedering en andermans macht en willekeur. 

Uiteindelijk zijn de materiële belangen wellicht van 
minder belang voor het ontstaan of de sterkte van 
grieven dan de meer immateriële. Die meer immate-
riële belangen spelen in elk geval een grote rol bij een 
van de sterkste motivaties voor geweld, namelijk het 
verlangen naar wraak. Wraak kan de schade niet 
herstellen die een ander je heeft aangedaan, maar wel 
dat jij meer pijn hebt dan hij of zij, of dat hij of zij je 
dat zomaar heeft kunnen aandoen (Frijda, 1993b). De 
voorbeelden laten zien dat woede niet de enige 
negatieve emotionele achtergrond is voor geweld. Die 
kan bij voorbeeld ook uit angst of vernedering 
bestaan. Maar tot geweld leiden ook deze alleen dan 
wanneer er een grief uit ontstaat, doordat ervaren 
onterechtheid, attributie en het zien van opties een rol 
zijn gaan spelen. 

Al het voorgaande houdt in dat een grief niet alleen 
door de feitelijke omstandigheden ontstaat. Meningen, 
toeschrijvingen, cognitieve factoren spelen hier een 
invloedrijke rol, net als elders bij het ontstaan van 
emoties. Dat heeft de verstrekkende en welbekende 
implicatie dat emoties, en daarmee ook grieven, in 
hoge mate vatbaar zijn voor sociale invloeden: voor 
binnen de groep heersende normen, groeps-ethos, de 
media. Dat neemt natuurlijk niet weg dat werkelijke 
grieven de meest zwaarwegende oorzaak vormen. 
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Gewin: geweld om voordeel te behalen 

Met 'gewin' bedoel ik de bevrediging van wensen of 
behoeften, of, in het algemeen, het behalen van 
voordeel. Geweld is in principe een effectieve manier 
om zich gewin te verschaffen in situaties van 
belangenconflict: hij heeft het en ik niet; of we willen 
het allebei. Het gaat daarbij niet alleen om materieel 
gewin, al vormen de gewapende roofoverval en de 
veroveringsoorlog de paradigma's voor wat men wel 
als 'instrumentele agressie' heeft aangeduid. 
Bevrediging van elk soort verlangen betekent gewin en 
kan een motief voor agressie zijn, zowel voor een 
individu als voor een groep. Ik noem als voorbeelden: 
bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde en het 
sociaal aanzien binnen de eigen groep, nationale 
glorie, verbreiding van de eigen waarden of van 
respect van anderen daarvoor, zoals bij de verbreiding 
van het christendom, de islam of het communisme; 
acceptatie door anderen van de waarheid; persoonlijke 
macht, al dan niet met het oog op de daaraan 
verbonden materiële voordelen; het afdwingen van de 
dienstbaarheid van een ander. 

Dit soort verlangens levert ook bijdragen aan het 
profijt van geweld dat om materieel gewin is 
begonnen, of om het rechtzetten van een grief. 
Verhoogd prestige is voor een generaal of bendeleider 
nooit weg, naast het winnen van de slag. Zulke bijko-
mende motieven kunnen soms doorslaggevend zijn 
voor het gebruik van geweld, vooral omdat prestige 
zelf ook weer een effectieve factor is in de strijd om 
materieel gewin, net als het risico van verlies aan 
prestige dat is als men onder bepaalde omstandig-
heden niet tot geweld overgaat. Voorbeelden liggen in 
aspecten van de geweldsspiraal, waarbij men meent 
met goed fatsoen niet meer onder geweld uit te 
kunnen. 

De interpersoonlijke motieven, zoals aanzien en 
macht, zijn voor geweld op allerlei manieren van 
belang, bij voorbeeld in het feit dat het een afgang 
kan betekenen als men niet aan geweld van anderen 
meedoet, of in verlies aan levend groeps-lidmaatschap, 
of in de oneer die men over zich af kan roepen als 
men geen wraak neemt. Hoe krachtig deze motieven 
werkzaam zijn is afhankelijk van de normen over 
geweld, wraak en groepsdeelname, die binnen de 
groep heersen, al lijkt het erop dat vrijwel iedere 
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groep er dit soort normen op na houdt. Hun grote en 
algemene invloed wordt op weer andere wijze onder-
streept door de rol van gehoorzaamheid bij het plegen 
van geweld (Kelman en Hamilton, 1989; Milgram, 
1974). Het zijn ook vooral dit soort motieven dat bij 
mensen die deel van een groep uitmaken versterkt 
wordt door de mechanismen van groepsversterking 
van doelen en normen (Rabbie, 1987). 

De grote rol van gewin voor interpersoonlijke 
motieven bij het plegen van geweld onderstreept de 
mate waarin het willen plegen van geweld zelf al een 
sociaal, een interpersoonlijk gebeuren is. Het is niet in 
de eerste plaats iets van en uit het individu, althans 
meestal niet. Het is iets dat doorgaans een gewin 
levert in het spel tussen mensen, naast een individueel 
gewin. Zelfs het individuele gewin is in hoge mate 
tussenmenselijk, want ook bij het streven naar gewin, 
en bij de sterkte ervan, spelen de wetmatigheden van 
het Vergelijkend Voelen. Zelfs allerindividueelste 
geweldpleging is vaak doortrokken van het machtsspel 
tussen het individu en anderen, zoals blijkt uit de rol 
die zich vernederd of buitengesloten voelen, of fanta-
sieën over sociale prominentie, bij lustmoorden spelen 
(zie bij voorbeeld Leyton, 1989). Het geldt natuurlijk 
te meer voor intergroeps-agressie, waarin men zowel 
de ander als zichzelf primair als groepslid definieert, 
en waarin het gaat om relaties van relatieve macht en 
aanzien (Tajfel, 1981). 

De aanleiding voor sommig geweld is dus dat men 
weet of vermoedt dat er ergens gewin valt te bemach-
tigen. Maar voor het feitelijk optreden van geweld — 
of van welke andere manier om gewin te behalen — is 
dit geen voldoende voorwaarde. Er moeten andere 
dingen bijkomen. Er moet met name bijkomen, dat 
men meent dat bemachtigen van dat gewin iets is om 
te overwegen. Dit geldt voor elk gedrag. Volgens de 
theory of planned behavior (Ajzen, 1988) neemt men 
zich alleen dan een bepaald gedrag voor wanneer 
zowel dat gedrag als de bedoelde uitkomst ervan 
binnen de eigen normen vallen, bij voorbeeld wanneer 
men vindt dat men recht op die uitkomst heeft, of dat 
het bereiken van die uitkomst tot de reële opties in 
het bestaan behoort. Voor het ontstaan van een echte 
begeerte is dat een voorwaarde. Het moet om 
nastreetbaar gewin lijken te gaan, om zaken die in 
principe bereikbaar zijn, ook nog afgezien van de 
technische complicaties. 
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Alles wat hierboven is gezegd over de factoren die 
een rol spelen bij de ervaring van benadeling — het 
belang van met wie of met wat men de eigen toestand 
vergelijkt, en het belang van het zien van de optie van 
een andere toestand — gaat ook op voor de ervaring 
van wat als mogelijk en nastreefbaar gewin in 
aanmerking komt. Men kan zich neerleggen bij zijn of 
haar armoede of gebrek, geringe aanzien of lage 
status; men kan van mening zijn dat bepaald gewin 
niet past of in aanmerking komt, zelfs al zou het 
bereikbaar zijn; of men kan menen dat men op alles 
wat de wereld biedt in principe recht heeft, of 
evenveel recht als welke ander dan ook. Met andere 
woorden, ook het streven naar gewin is, net als de 
ervaring van gegriefdheid, afhankelijk van cognitieve 
factoren. Die cognitieve factoren zijn bovendien, ook 
hier, van normatieve of ideologische aard. Het hangt 
er maar vanaf hoe de sociale omgeving, of hoe men 
als enkeling, de verhouding wenst te zien tussen wat 
men wenst en wat men kan krijgen. 

Genot: geweld omwille van intrinsieke bevrediging 

Het gewin dat hierboven werd besproken, kan in 
principe ook op een andere manier worden bereikt 
dan met geweld, als de concurrentie maar mee wilde 
werken. Maar er is ook gewin dat nauw en onlosma-
kelijk aan het plegen van geweld verbonden is. Het is 
voor dit gewin dat ik de term 'genot' gebruik. Er is 
geweld dat wordt gemotiveerd door het vooruitzicht 
van het plezier dat het plegen van dat geweld zelf en 
als zodanig oplevert, nog afgezien van wat dat geweld 
dan nog weer oplevert. Sinds de terechte ondergang 
van noties als 'destructie-drijfveer' of 'agressiedrift' is 
deze categorie in de moderne psychologie van het 
geweld wat onderbelicht geraakt, en dat is niet 
terecht. 

Hoe belangrijk de categorie is, hoe invloedrijk het 
genot door geweld als zodanig, wordt gesuggereerd 
door de zeer omvangrijke consumptie van gewelds-
amusement: nu van films en video, vroeger van de, 
massaal bijgewoonde, openbare terechtstellingen (zie 
bij voorbeeld Chesnais, 1981, voor aantallen 
toeschouwers), en nog eerder van de leeuwen- en 
gladiatorengevechten. Maar al deze zijn of waren 
risicoloze surrogaten voor het zelf plegen van geweld. 
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Het genoegen van het zelf te doen was vroeger echter 
openlijk erkend, zoals in door Elias (1969) geciteerde 
Middeleeuwse liederen en persoonsbeschrijvingen. Het 
was de erkende motivatie voor de zondagse stroop-
tochten naar het naburige dorp en de vechtpartijen 
met de jongens en zo mogelijk het verkrachten van de 
meisjes daar (Muchembled, 1989). 

Het is de meest plausibele bron van hedendaags 
vandalisme, zowel van materieel vandalisme als van 
het voetbalvandalisme, en van gratuit interpersoonlijk 
geweld, het aanvallen van willekeurige doelen zoals 
leden van een minderheid, asielzoekers, bejaarden of 
homoseksuelen. Ik vermoed dat in veel agressie jegens 
minderheden de minderheidsstatus daarvan meer 
voorwendsel dan reden is, of meer aanleiding en 
sociaal serieus genomen rechtvaardiging dan 
voornaam motief. En het genot van geweld is toch de 
enige reden voor het kleine vandalisme waarvan 
vrijwel iedereen het genoegen wel gekend heeft: het 
ingooien van de ruiten van een leegstaand gebouw, 
het kapottrappen van een blikje en het doodtrappen 
van een mier. Plezier in geweldpleging komt 
waarschijnlijk ook vaak voor als bijprodukt bij ander-
soortig geweld; het komt gauw op bij plichtmatig of 
succesvol defensief geweld. In veel politie-optreden 
loopt de zaak wel eens uit de hand en wordt het 
geweld gewelddadiger dan nodig of dan uit het verzet 
van de slachtoffers of overtreders valt te verklaren. 
We hebben er schokkende voorbeelden van gezien op 
de tv, in de film van de mishandeling van Rodney 
King, en van enkele Palestijnse opstandelingen door 
Israelische soldaten. 

Waar het emotioneel profijt door het plegen van 
geweld vandaan komt is niet erg duidelijk. Het is 
volgens mij een sinds Bain (1876) nauwelijks meer 
reëel bestudeerde vraag. Geweldpleging levert vaak 
sociaal aanzien en ontzag, omdat veel mensen nu 
eenmaal onder de indruk raken van het vertoon van 
geweld; vertoon van kracht en macht dwingt bij velen 
bewondering af, zodra men eenmaal niet zelf het 
mikpunt is. Het levert velen ook winst aan gevoel van 
eigenwaarde; vertoon van fysieke macht is voor 
sommige mensen de enige manier om zich aanzien of 
eigenwaarde te verschaffen. 

Maar geweldpleging lijkt ook op een nog meer 
directe en elementaire manier bevrediging te kunnen 
brengen, van een soort die op andere wijze niet of 
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nauwelijks mogelijk is. Dat wordt vooral gesuggereerd 
door het vóórkomen van gratuite wreedheid, zoals die 
van Nero en andere Romeinse keizers en keizerinnen 
is beschreven, en in rapportages over of door serial 
killers (Leyton, 1989), over burgeroorlogen, en over 
politieke en particuliere marteling. De bevrediging 
komt er misschien uit voort, dat men met geweld-
pleging zijn stempel op de wereld zet en sporen 
nalaat, en ook weer op een manier die voor sommigen 
de enig mogelijke is, de enige die binnen het bereik 
ligt. 

Destructie en het plegen van geweld kunnen 
bijdragen tot identiteits-besef, tot het gevoel van 
competentie en doeltreffendheid: men richt iets aan, 
en ziet dat voor de ogen gebeuren. Wreedheid kan 
bovendien de ervaring van opperste, maximale 
vrijheid leveren, doordat men de meest elementaire 
normen en taboes aan zijn of haar laars lapt, en 
eventueel zelfs de beperkingen opgelegd door het 
eigen meegevoel. Het is plausibel om aan te nemen 
dat dit soort winst te sterker weegt naarmate men 
twijfelt aan de eigen effectiviteit of sociale rol of 
identiteit, of die ook echt niet heeft. Ik denk niet dat 
dit soort genot het voornaamste motief bij erg veel 
gevallen van geweld is; ik denk wel dat het bij geweld 
uit andere bron meewerkt en de geweldsimpuls extra 
kracht geeft. 

Waarom en wanneer geweld? 

Gewin en het opheffen van een grief, en zelfs een 
deel van het genoemde genot, vallen in principe ook 
op een andere dan gewelddadige manier te bereiken; 
bij voorbeeld door onderhandeling, door hard 
werken, door niet-gewelddadig verzet, of door hulp 
van anderen. En men kan van het profijt afzien. 
Waarom en wanneer gaat men tot geweld over? 

De eerste en voornaamste reden is wel dat geweld 
een effectieve manier is voor het behalen van gewin, 
genot, en het opheffen van een grief: aggression pays. 
De te verwachten effectiviteit van geweld is groot 
wanneer men over effectieve geweldsmiddellen 
beschikt en de ander niet of in veel mindere mate. 
Men kent de invloed van fysieke kracht, sociale macht 
en de beschikking over wapens op de frequentie van 
geweld. In zekere zin is het raar dat er zo weinig 
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geweld is, gezien de effectiviteit ervan, en de 
ongelijkheid in de verdeling van machtsmiddelen. 

Een tweede voorwaarde om tot geweld over te gaan, 
is de bereidheid om geweld als middel voor het krijgen 
van profijt te gebruiken. Mensen en groepen 
verschillen in die bereidheid. Voor sommigen ligt het 
als middel voor de hand, bij anderen is het de norm 
om geweld te gebruiken als men een grief koestert of 
als er gewin valt te behalen. De Balkan (althans 
Bulgarije) was in 1937 het gebied in Europa met de 
meeste geweldsmisdrijven per 10.000 inwoners; in 
1976 was het tweede (Chesnais, 1981); het huidige 
geweld komt dus niet nergens vandaan. Binnen de 
Westerse culturen kent men subcultures of violence 
(Wolfgang en Ferracuti, 1967), die door een hoge 
geweldsbereidheid gedefinieerd worden. Ook bestaan 
er verschillen in de mate waarin de bereidheid tot het 
gebruik van geweld tot eer en aanzien strekt; op de 
Balkan vormt iemand die geen geweer kan bedienen 
een voorwerp van spot (Glenny, 1992). 

Een groot aantal factoren beïnvloedt de geweldsbe-
reidheid. Bij voorbeeld het verwachte succes van het 
geweld; beschikken over goede wapens en ervaring 
ermee bevordert de bereidheid om de wapens te 
gebruiken; gebrek aan vertrouwen in de eigen sterkte 
vermindert de bereidheid, en is één van de factoren, 
die wel verantwoordelijk is geacht voor het geringere 
aantal geweldsmisdrijven door vrouwen. Andere 
mogelijke factoren voor zo'n geringere bereidheid zijn 
zorg om de schade die men kan aanrichten bij de 
tegenpartij, en om de verstoring van de sociale relatie, 
die doorgaans uit geweldgebruik voortvloeit, welke 
men beide ook wel meer aan vrouwen toeschrijft. 

De bereidheid om geweld te gebruiken, wordt 
bovendien verhoogd door de omstandigheden. 
Aanwezigheid van tekenen van mogelijk geweld is één 
van die omstandigheden; het is immers één van de 
redenen om bij onrust de overvalwagens om de hoek 
neer te zetten. Kwaadheid is ook zo'n omstandigheid: 
woede zelf bestaat uit een verhoogde geneigdheid om 
agressief te reageren. 

Soms ook ontstaat geweld omdat er niets anders 
dan geweld te kiezen valt. Andere middelen hebben 
gefaald (het ging niet goedschiks), of men verwacht 
dat zij zullen falen, of men heeft zulke alternatieven 
niet tot zijn beschikking. Toch (1969) verklaarde de 
geneigdheid tot geweld bij de mannen met een zwak 
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gevoel van eigenwaarde uit hun gebrek aan sociale 
vaardigheid, en daarmee uit hun onvermogen om 
anders dan met geweld met reële of vermeende 
krenkingen om te gaan. 

Ik gaf boven aan dat er veel situaties zijn, waarin 
geweld profijt oplevert uit meerdere bronnen tegelijk. 
Het levert bij voorbeeld èn materieel gewin, èn gevoel 
van competentie, èn het vergroot de sociale macht. 
Het is in het algemeen zo dat de sterkte van een 
emotionele impuls gelijke tred houdt met het aantal 
belangen dat in een emotionele situatie in het geding 
is (Sonnemans, 1991), en voor de impuls tot geweld 
geldt dat waarschijnlijk ook. Veelvoudigheid van het 
profijt dat men ermee in het vooruitzicht heeft, zou 
zeer wel kunnen behoren tot de factoren die maken 
dat iemand overgaat tot het gebruik van geweld. 

Dan is er de sterkte van de overtuigingen dat er 
gewin of genot valt te behalen, of dat men gegriefd is 
— dat er onrecht in het spel is, dat anderen de schade 
hebben aangericht, dat men recht heeft op het 
begerenswaardige goed en dergelijke. De sterkte van 
zulke overtuigingen kan variëren en, bovenal: zij is in 
hoge mate afhankelijk van sociale invloeden. Zij 
hangt af van heersende opinies en van opiniebeïn-
vloeding in de media. Zij hangt er bovendien vanaf of 
men met anderen samen in de situatie van 
gegriefdheid, gewin of genot bezig is. Groepen 
oefenen een norm-versterkende invloed uit, welke die 
norm ook zijn mag (Rabbie, 1987), wat ertoe kan 
leiden dat de woede en agressie van mensen die 
binnen een groep functioneren vaak aanzienlijk 
sterker zijn dan die van dezelfde individuen wanneer 
zij alleen met dezelfde omstandigheden geconfronteerd 
zijn (Rabbie en Lodewijkx, 1987). 

'Rationele' theorie van geweld 

De betekenis van het profijt van geweld in de 
motivatie tot geweld maakt het plausibel om een 
'rationele' geweldstheorie op te stellen, in de trant van 
de zogenaamde rationele decisie-theorie. Het al dan 
niet optreden van geweld wordt bepaald door de 
grootte van het geschatte profijt, de kans dat het 
geweld dat profijt inderdaad opbrengt, de kosten van 
het geweld, en het profijt, de kansen en de kosten van 
alternatieve niet-gewelddadige handelwijzen, inclusief 
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het opgeven van het streven naar het profijt. 
Met de ontwikkeling van zo'n 'rationele' benadering 

zijn verschillende onderzoekers bezig geweest, onder 
anderen Rapoport (1987) en Tedeschi (1981). Zo'n 
benadering lijkt mij veel meer inzicht en greep te 
verschaffen dan één die geweld primair ziet als het 
uitvloeisel van agressieneigingen, van frustraties, of 
van het navolgen van voorbeelden van agressie in de 
maatschappij of de media. De benadering is 'rationeel' 
in de zin dat het optreden van geweld uit kosten-
baten-verhoudingen begrijpelijk wordt gemaakt, en 
dat men ook de factoren die aan geweld bijdragen, 
emotionele zowel als niet-emotionele, probeert te 
begrijpen vanuit de mate waarin ze tot profijt lijken 
bij te dragen en de kosten lijken te beperken. Tot 
stand komen van geweld kan worden beschreven als 
de uitkomst van een 'beslissing', gebaseerd op schat-
tingen van de kosten-baten-verhoudingen. 

Een essentieel aspect daarbij is, dat het profijt zowel 
in termen van materiële als immateriële opbrengst 
wordt gezien, en vaak als een som van profijt uit 
meerdere bronnen, en van meerdere aard tegelijk. Ook 
de kosten moet men zien als een som van feitelijke 
zowel als emotionele kosten: de kosten van schade 
aan lijf en goed, maar ook die van de reacties van de 
wijdere gemeenschap, van schaamte- en schuldgevoel, 
van verlies aan aanzien in de eigen ogen en die van 
anderen en van de kans dat men bij geweldgebruik 
schade toebrengt aan de ander of de sociale 
betrekking blijvend verstoort, factoren die al zijn 
genoemd bij de redenen voor een geringere bereidheid 
tot geweld. Geringere bereidheid, dat is in dit 
perspectief een doorgaans voor geweld ongunstiger 
kosten-baten-verhouding. 

Met dat al is het plegen van geweld rationeel in de 
zin waarop ook emoties in het algemeen 'rationeel' 
zijn: begrijpelijk en adaptief vanuit de percepties en de 
doelstellingen van het individu (De Sousa, 1988; 
Frijda, 1988). Maar zo'n model voor geweld is er een 
van beperkte rationaliteit. De rationaliteit heeft 
betrekking op het profijt en de kosten zoals het 
individu die ziet, bedenkt, of 'berekent'. Men kan zich 
de keuze voor geweld of ander gedrag voorstellen als 
de uitkomst van de exploratie van de ruimte van 
mogelijke opbrengsten en kosten. Men kiest om te 
doen wat de hoogste, of een voldoende hoge, netto 
opbrengst oplevert. 
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De manier van exploreren en de reikwijdte van de 
exploratie liggen echter niet bij voorbaat vast. Zij 
worden door allerlei factoren bepaald, en de 
voornaamste daarvan is wel de emotionele aard van 
de situatie. Emoties beperken de reikwijdte van die 
exploratie, nog meer dan het toch al beperkte mense-
lijke denkvermogen zou toestaan, en ze brengen er een 
bias in aan. De schatting van de opbrengsten en 
kosten wordt beperkt door de emotionele inslag. Door 
de emoties richt men de aandacht vooral op de baten, 
en minder op de kosten. De emoties maken bovendien 
dat de exploratie zich neigt te beperken tot wat er te 
zien valt of wat men zich duidelijk voor kan stellen of 
met weinig inspanning kan bedenken. De exploratie 
strekt zich daardoor vooral uit tot de opbrengsten en 
kosten op de korte, en veel minder ook tot die op 
lange termijn; die laatste liggen verder verwijderd 
voor het denken. Eén en ander vloeit voort uit een 
eigenschap van emoties die men kan vangen onder een 
Wet van de sterkte van de realiteit: de aard en sterkte 
van emoties worden bepaald door wat er als werkelijk 
wordt ervaren (Frijda, 1993a). 

De exploratie is bovendien aan bias onderhevig: zij 
volgt de voorkeuren die er voor bepaalde gedrags-
wijzen bestaan, en wordt dus, bij voorbeeld, beïnvloed 
door de bereidheid om geweld te gebruiken. Het 
rationele model past dus op emotioneel gedreven 
agressie zo goed als op agressie die uit rustig 
overwegen voortkomt. Alleen de berekeningen van 
kosten en baten worden anders, en wel te meer 
naarmate de emotie sterker is. 

De 'rationele' benadering is, vooralsnog, niet meer 
dan een denkwijze; het model zou ontwikkeld moeten 
worden. Maar het geeft wel een richtlijn om over de 
voorwaarden voor geweld na te denken. De kans op 
agressie neemt toe naarmate het profijt ervan 
toeneemt, en neemt af — maar in veel mindere mate — 
naarmate de kosten toenemen, vooral wanneer het om 
kosten op langere termijn gaat, omdat die veelal niet 
serieus in ogenschouw worden genomen. De kans op 
agressie neemt ook toe naarmate de gronden voor het 
profijt groter zijn: naarmate de wensen sterker of de 
grieven groter zijn, naarmate er meer verlangens 
tegelijk in het geding zijn, naarmate ze meer reali-
seerbaar lijken, en naarmate de overtuigingen over 
een en ander sterker zijn. De kans op agressie neemt 
ook toe naarmate de kansen toenemen dat men het 
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profijt bemachtigt, en dat is onder andere een functie 
van hoe goed men tot geweld in staat en bereid is. 

Redenen om af te zien van geweld 

Er zijn, zoals ik al aangaf, ook redenen om geen 
geweld te plegen. Ik onderscheid drie soorten van 
zulke redenen: negatieve consequenties; adherentie 
aan sociale of morele normen; en meegevoel met 
anderen, de potentiële slachtoffers. 

De redenen om geen geweld te gebruiken, zijn niet 
alleen normatief; ze bestaan er niet alleen uit dat 
geweld, of sommig geweld, afkeurenswaardig wordt 
geacht. De geneigdheid om uitingen van woede of 
begeerte onder de duim te houden, is even primitief 
als de woede en begeerte zelf, vanwege de negatieve 
consequenties die gewelddadig of onbezonnen 
optreden kan oproepen, zoals het risico dat het 
gekozen slachtoffer zich verzet, de eigen schade die 
daaruit kan voortvloeien, de kans op wraak en straf. 
Hoe zwaar die consequenties wegen, hangt uiteraard 
af van de waarschijnlijkheid van hun optreden, dus 
onder andere van de pakkans en de vermogens tot 
verzet van de antagonist. 

Er bestaan overigens nog andere, minder directe, 
negatieve consequenties. Sociale afwijzing hoort 
daartoe, en het feit dat men vijanden opdoet en 
toekomstige samenwerking verstoort. Geweld kan 
nadelig zijn en bemoeilijkt sociale verhoudingen. 
Axelrod (1984) heeft aangetoond dat coöperatie, 
gemengd met onmiddellijke wraak als de ander zich 
niet aan de samenwerkingsregels houdt, op langere 
termijn voordeliger is dan het blind nastreven van 
eigenbelang; geweld is niet de meest effectieve manier 
om materieel profijt te behalen wanneer men over 
langere termijn met de andere partij te maken heeft. 

Meegevoel met potentiële slachtoffers, vooral als die 
als lid van de eigen groep worden gezien, speelt ook 
een rol. Het vormt, denk ik, een universele, aange-
boren, hoewel vaak zwakke, rem op gewelddadigheid, 
zelfs al is het profijt van die gewelddadigheid vaak 
groter en overschreeuwt die het meegevoel. Voor 
menigeen is het trouwens een sterke rem, en het is in 
feite onbekend hoeveel mensen, en met name hoeveel 
vrouwen, ook onder profijtelijke omstandigheden niet 
tot geweld zouden komen. Daarbij is dan wel jammer 

22 	Justitiële Verkenningen, jrg. 20, nr. 1 , 1994 



dat ook meegevoel gehoorzaamt aan de Wet van de 
sterkte van de realiteit: men verschaft zich gemakke-
lijker profijt door een ander het geweld te laten 
aanrichten dan door het zelf te doen, en vaak is dat 
mogelijk. 

Met dat al vormen sociale normen toch waar-
schijnlijk de voornaamste reden om géén geweld te 
bedrijven. Geweld wordt afkeurenswaardig geacht, 
althans privé geweld, en als er geen duidelijke morele 
rechtvaardiging voor bestaat, en dat heeft goede 
redenen: de omgeving is veiliger en vraagt minder 
inspanning wanneer men geen geweld hoeft te 
verwachten, en men kan ook weer alleen minder 
geweld verwachten als men er ook zelf niet aan doet. 

De normen met betrekking tot geweld hebben 
trouwens meerdere kanten. Geweld is primitief en niet 
beschaafd, want 'beschaving' is vrijwel synoniem met 
affectregulatie (Elias, 1969). Door af te zien van 
geweld onderscheidt men zich van individuen en 
groepen die deze beschaving niet weten op te brengen. 
Normen over geweld zijn uiteraard niet alleen maar 
rationeel werkende principes. Zij werken langs 
emotionele weg, door de angst voor wat er gebeurt als 
de norm verzwakt en, vooral, door de schaamte. 
Schaamte is vaak het produkt van eigen normover-
treding, en vermijding van schaamte is een voort-
durend werkzaam motief om zo'n overtreding niet te 
begaan. 

De verschillende negatieve consequenties maken 
natuurlijk integraal als kosten deel van het rationele 
model uit, al zou het de moeite waard zijn om binnen 
zo'n model de negatieve utiliteit van de consequenties 
eens te bepalen, en na te gaan welke factoren daarop 
van invloed zijn. Zo is sociale afwijzing wel van 
uiterst groot belang voor iemands welbevinden, maar 
er kan zo handig mee worden omgegaan. Iedere 
overtreder, van laag tot hoog, vindt z'n gerechtvaar-
digde redenen voor wat hij of zij heeft gedaan, en hij 
of zij vindt overtuigde medestanders voor dat 
standpunt. Nixon was op de meeste plaatsen welkom, 
ook na zijn abdicatie. 

Geweld en normen 

Sociale normen horen zowel tot de redenen om 
geweld te plegen, als om dat niet te doen. In feite is 
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veel geweldpleging niet het resultaat van normloos-
heid, maar van agressieve normen. Men ziet dat in de 
subcultures of violence, in machistische culturen, en in 
de culturen van wraak (Frijda, 1993b). Men ziet dat, 
denk ik, ook in de zogenaamde hedendaagse 
verruwing. Die verruwing beantwoordt aan de norm 
'jij bent niet meer dan ik, ik ben niet jouw mindere, ik 
laat me door jou niet kisten'. Het is adequaat gedrag 
wanneer de gelijkheidsnorm overheerst en men het 
gevoel heeft dat men zich met beleefdheid en excuses 
aan iemand anders onderdanig toont. Voor geweld is 
dit iets wezenlijks; zoals gezegd horen een elementair 
gevoel van sociale macht en competentie, en het 
gevoel dat men een spoor in de omgeving nalaat, tot 
het gewin en de genietingen van geweld. Een beetje 
van zulk gewin kan men zich zelfs al met een grofheid 
verschaffen. 

Deze overwegingen over normen hebben mijns 
inziens belangrijke implicaties. Zij geven aan dat het 
bij de omvang van geweld niet alleen, en misschien 
zelfs niet in de eerste plaats, gaat om normen over 
geweld. Het gaat om relationele normen, veel meer 
dan om pure agressie-normativiteit. Het gaat om de 
normen over de verhoudingen tussen mensen en de 
verhoudingen tussen de eigen situatie, die van 
anderen, en die welke mogelijk is. De voorgaande 
analyses toonden dat aan, of maakten tenminste 
waarschijnlijk, dat geweld ook een functie is van 
normen over waar men recht op heeft, over de 
verhouding tussen wat er zoal aan begeerlijks is en 
hoe vanzelf het spreekt om dat dan ook te krijgen, 
over uitstel van bevrediging en beheersing van affect 
wat, zoals gezegd, centraal staat in de beschavings-
theorie van Elias, over manieren van omgang van 
mensen met elkaar, over het primaat van economische 
overwegingen in verhouding tot andere waarden. 

Wat dit laatste betreft: ik ben er niet zo zeker van 
of de huidige nadruk op economische motieven, en 
het gemak waarmee die het van niet-economische 
winnen, niet van invloed zijn op de bereidheid tot het 
gebruik van geweld. Zij stimuleren, zou men toch 
denken, een waardenpatroon dat bij één van de 
motieven voor geweld aansluit, namelijk het behalen 
van gewin. 

Alle normen die de neiging tot geweld van een 
persoon kunnen beperken, doen dat overigens alleen 
voor zover het ook de normen van die persoon zijn; 
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en dat is alleen het geval voor zover de persoon het 
gevoel heeft te behoren tot de gemeenschap waarin de 
normen geldig zijn, er deel van uit te maken en te 
delen in de voordelen die die gemeenschap biedt. 
Normen zijn geen normen voor degeen die buiten de 
gemeenschap staat, of meent niet van die gemeen-
schap te profiteren. In feite kan overtreding van 
maatschappelijke normen een vorm van gewin zijn, in 
plaats van een rem op geweld, wanneer men daarmee 
wraak neemt op een gemeenschap waar men niet 
bijhoort, of zich aansluit bij een andere gemeenschap, 
een subcultuur bij voorbeeld, waar men wel een plaats 
in heeft. Gebrek aan deelname aan de gemeenschap 
en niet delen in haar profijt, zijn herhaaldelijk 
beschreven als achtergronden van normovertreding, 
inclusief geweld. 

De analyse van de normen die op geweld van 
invloed zijn, heeft zelf weer belangrijke implicaties 
voor de transmissie van zulke normen. De neiging tot 
geweld komt niet in de eerste plaats tot stand door 
normen over geweld, en dus ook niet door 
voorbeelden van beloond geweld, bij voorbeeld in de 
media. Men mag verwachten dat het effect van geweld 
in de media op agressief gedrag, welk effect er wel is, 
niet meer is dan marginaal. Dat gewelds-normen en 
voorbeelden van geweld voor het plegen van geweld 
van ondergeschikt belang zijn, kan men ook afleiden 
uit de covariantie tussen gewelds- en andere 
misdrijven: wie geweld pleegt, neigt bij voorbeeld ook 
tot stelen (Hirschi, 1969). 

Men mag verwachten dat de geneigdheid tot het 
gebruik van geweld vooral door heel andere 
voorbeelden wordt beïnvloed, omdat heel andere 
normen, en de praktijken van andermans normconfor-
miteit, doorslaggevend zijn. De maatschappij, en niet 
de tv, biedt die voorbeelden. Wanneer anderen 
voordeel behalen met middelen die strijdig met de 
normen zijn, waarom ik dan niet? Dat geldt vermoe-
delijk te meer, naarmate die anderen sociaal meer 
voor het voetlicht staan. Normovertredend gedrag dat 
ongestraft blijft of beloond wordt, heeft, dunkt mij, 
grote normondergravende (of normversterkende, naar 
men het zien wil) gevolgen. De gevolgen voor de 
invloed van die normen zijn groter wanneer een 
minister uit het eigen land na een misstap vrijuit gaat 
en een gerespecteerde positie gaat bekleden, dan 
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wanneer men honderd uur geweldstelevisie uit 
fantasieland ziet. 

En, ik gaf het al aan, dat geldt ook voor culturele 
oriëntaties. We leven in een maatschappij waarin 
vrijwel elk goed bereikbaar is en waarin men veran-
deren mag wat veranderen kan, als dit met de wensen 
overeenkomt, of dit nu op het gebied van de natuur 
of de gezondheid is, of wat dan ook. Waarom zich 
dan restricties op te leggen wanneer men probeert de 
eigen verlangens te vervullen? 

Conclusie 

Ik heb betoogd dat geweld voortkomt uit 
verlangens naar profijt en het gevoel van bereik-
baarheid van dat profijt. Dat profijt bestaat dan 
vooral uit gewin, genot, of genoegdoening voor een 
grief. Het optreden van geweld is begrijpelijk vanuit 
de kosten-baten-verhouding van geweld, in relatie tot 
de alternatieven voor gebruik van geweld, en waarbij 
dan zowel de kosten als de baten zowel van materiële, 
van sociale als van zuiver emotionele aard kunnen zijn 
(aanzien, gevoel van competentie, gevoel dat men 
meetelt in de wereld). Een bepaalde geweldshandeling 
kan profijt uit meerdere bronnen opleveren; hetzelfde 
geldt voor de kosten. Echter, omdat het bij de 
motivatie voor geweld gaat om emotioneel profijt en 
geweld veelal voortkomt uit emoties (woede, grieven, 
begeerte), is het berekenen van de kosten-baten-
verhouding onderhevig aan emotionele beperkingen 
en bias. 

Het begrijpen van het optreden van geweld en van 
de condities waaronder dat gebeurt, is dus afhankelijk 
van het begrijpen van de vormen van profijt (en van 
kosten) die er in het geding zijn, en van de regels 
volgens welke de informatie over profijt en kosten in 
het denken van het individu een rol speelt. Daarbij 
moet de invloed van de sociale groep, zoals groepsver-
sterking van doelen en meningen, in de beschouwing 
worden betrokken. 

Tot het profijt en de kosten van het geweld hoort 
ook of het gebruik van geweld overeenstemt of 
strijdig is met de normen van de persoon. Het 
optreden van geweld wordt dus mede bepaald door 
normen die geweld zowel kunnen aanmoedigen als 
afwijzen. Het gaat daarbij geenszins alleen om normen 
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die direct betrekking hebben op het gebruik van 
geweld, maar ook om normen over het recht op 
profijt, de verwachting van profijt, en de relaties 
tussen mensen. Het gaat er bovendien om of de 
persoon voelt dat hij of zij gerelateerd is aan de groep 
waaruit de normen afkomstig zijn. Hoe groot de 
invloed van de genoemde soorten normen in feite is, 
en wat de rol is van de verschillende relaties tussen 
individu en groep op geweld, is goeddeels onbekend. 
Het lijkt van groot belang hierover meer te weten te 
komen. 
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Geweldsmisdrijven in de 

CBS-statistieken 

P. van Kalleveen* 

Inleiding 

Het CBS publiceert over diverse statistieken op het 
gebied van het strafrecht. De statistieken beschrijven 
per type misdrijf of groep van misdrijven de opeenvol-
gende fasen van het strafrechtelijk traject.' De 
Enquête Slachtoffers Misdrijven levert informatie over 
het slachtofferschap van de Nederlandse bevolking. 
Het bij de politie bekend worden van misdrijven 
(processen-verbaal) wordt waargenomen door de 
Politiestatistiek. De statistiek Rechtbankstrafzaken 
bevat informatie over de afdoening van strafzaken 
door gerechtelijke instanties en in de Gevangenis-
statistiek wordt de bevolking van penitentiaire inrich-
tingen beschreven. 

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de 
geweldscriminaliteit in Nederland over de periode 
1978-1992. In het verleden publiceerde het CBS ook 
over (vormen van) geweldscriminaliteit (zie bij 
voorbeeld CBS, 1990a: Naafs, 1992). De indeling van 
misdrijven naar groepen is in de loop der tijd echter 
veranderd, waardoor de cijfers uit de diverse publi-
katies niet zonder meer te vergelijken zijn. 

Mede ten behoeve van de uniformiteit van misdrijf-
categorieën in CBS-publikaties hanteert het CBS met 
ingang van verslagjaar 1993 een Standaardclassificatie 
misdrijven. 2  In deze classificatie wordt voor de 
misdrijven die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht onderscheid gemaakt naar de volgende 
groepen: geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, 
vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en de 

* De auteur is medewerker bij de studiedienst van de hoofd-
afdeling Statistieken van rechtsbescherming en veiligheid van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg. Hij 
dankt Frits Huls voor zijn deskundig commentaar. 
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overige misdrijven Wetboek van Strafrecht. 
De groep geweldsmisdrijven omvat de volgende 

misdrijven: verkrachting, feitelijke aanranding der 
eerbaarheid, overige seksuele misdrijven (exclusief 
exhibitionisme), bedreiging, misdrijven tegen het 
leven, mishandeling, dood en lichamelijk letsel door 
schuld, diefstal met geweld en afpersing. Geweldsmis-
drijven kenmerken zich in het algemeen door het 
opzettelijk gebruik van geweld (of dreiging met 
geweld), waarmee inbreuk wordt gemaakt op de 
fysieke integriteit van de medemens. Daarom wordt 
ook wel gesproken over geweldsmisdrijven tegen 
personen (CBS, 1990a). 

Hier wordt allereerst op basis van de Enquête 
Slachtoffers Misdrijven een beeld gegeven van de 
omvang van veel voorkomende vormen van (gewelds-) 
criminaliteit. Daarna komt het slachtofferschap van 
de bevolking ten aanzien van geweldsmisdrijven aan 
de orde en wordt aandacht besteed aan onrustge-
voelens onder de bevolking. Vervolgens wordt 
ingegaan op de door de politie geregistreerde crimina-
liteit. De Politiestatistiek levert gegevens over 
opgemaakte processen-verbaal, opgehelderde 
misdrijven en gehoorde verdachten. Dan komt de 
gerechtelijke afdoening van strafzaken aan bod. 
Daarbij gaat het om strafzaken afgedaan door het 
Openbaar Ministerie en door de rechter. Tot slot 
wordt informatie gegeven over enkele kenmerken van 
de bevolking van Penitentiaire Inrichtingen (gevange-
nissen, huizen van bewaring, enzovoort). 

In diverse gepresenteerde figuren wordt gebruik 
gemaakt van indexcijfers. Het nadeel daarvan is dat 
het zicht op absolute aantallen verdwijnt. Dit 
probleem speelt temeer als verschijnselen die qua 
absolute aantallen sterk afwijken, in één grafiek 
worden gepresenteerd. Voor een vergelijking van de 
ontwikkeling van diverse verschijnselen is een 
weergave door indexcijfers echter geschikt. 

Gepleegde delicten, slachtoffers en onrustgevoelens 

De Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM) is een 
steekproefonderzoek onder de Nederlandse bevolking 
van vijftien jaar en ouder.' Behalve over slachtoffer-
schap bevat de enquête enkele vragen over onrustge-
voelens onder de bevolking in verband met crimina- 
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liteit. Het doel van de ESM is onder meer een 
completer beeld te krijgen van de in werkelijkheid 
gepleegde delicten. De ESM beoogt het deel van de 
criminaliteit dat buiten de officiële politieregistratie 
blijft (bij voorbeeld omdat geen aangifte wordt 
gedaan), het zogenaamde dark number, zichtbaar te 
maken. 

De ESM is in de periode 1981-1985 jaarlijks 
gehouden en na 1985 alleen in de oneven jaren. De 
cijfers hebben betrekking op misdrijven waarvan de 
betrokkenen het jaar voorafgaande aan de enquête 
slachtoffer werden. De ESM gaat over zestien veel 
voorkomende (typen) misdrijven. Omdat dit artikel 
zich beperkt tot misdrijven genoemd in het Wetboek 
van Strafrecht, blijft doorrijden na aanrijding buiten 
beschouwing. De overige vijftien misdrijven kunnen 
worden ingedeeld volgens de hierboven genoemde 
standaardclassificatie. Zo ontstaan de volgende groepen: 
geweldsmisdrijven: handtastelijkheden buiten en 
binnen en bedreigingen buiten en binnen; 
vermogensmisdrijven: inbraak, fietsdiefstal, 
bromfietsdiefstal, autodiefstal, diefstal vanaf auto, 
diefstal uit auto, portemonnaiediefstal en overige 
diefstal; 
vernieling en misdrijven tegen de openbare orde: 
beschadiging van auto, overige vernieling en exhibitio-
nisme. 

In 1991 is het CBS begonnen met een herziene 
slachtofferenquête, de Enquête Rechtsbescherming en 
Veiligheid (ERV). Deze enquête verschilt op een 
aantal punten van de ESM. In de publikatie De 
overgang van Enquête Slachtoffers Misdrijven naar 
Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (CBS, 1993) 
wordt uitvoerig ingegaan op deze verschillen en de 
gevolgen daarvan voor de uitkomsten. Dit artikel is 
wat betreft slachtoffercijfers gebaseerd op de ESM. 

Gepleegde delicten 

Op basis van uitkomsten van de ESM zijn schat-
tingen gemaakt van het totaal aantal gepleegde 
delicten in Nederland.' Figuur 1 toont de ontwik-
keling van het geschat aantal misdrijven voor de 
periode 1980-1992. 

Van de 6,5 miljoen misdrijven (exclusief doorrijden 
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Figuur 1: Geschat aantal misdrijven in Nederland gepleegd ten nadele 
van personen van vijftien jaar en ouder, in Nederland woonachtig (index-
cijfers; 1980=100) 
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na aanrijding) die in 1992 zijn gepleegd bestaat 22% 
uit geweldsmisdrijven. In 1980 lag dit percentage op 
18. De bedreigingen maken in 1992 66% uit van de 
geweldsmisdrijven in de ESM; in 1980 was dit nog 
72%. De relatieve stijging over de periode 1980-1992 
is voor de handtastelijkheden dan ook sterker dan 
voor de bedreigingen (respectievelijk 82% en 36%). 

Over de periode 1980-1992 is de procentuele stijging 
van de geweldsmisdrijven 49%; die van de vermogens-
misdrijven en de vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde blijven daar ruimschoots onder 
(respectievelijk 25% en 9%). 

De stijging van het geschatte aantal geweldsmis-
drijven en de stijging van het aandeel van de gewelds-
misdrijven in het totaal van de misdrijven in de ESM 
kunnen duiden op een werkelijke toename van de 
geweldscriminaliteit (vooral de geweldscriminaliteit 
binnenshuis gepleegd). Bij enquêtes als de ESM moet 
echter steeds de kanttekening worden gemaakt dat 
vertekening kan optreden vanwege de subjectieve 
waarneming van respondenten. Wat de een ervaart als 
ernstige inbreuk ligt wellicht voor de ander nog 
binnen de grenzen van het toelaatbare. Ook door de 
tijd kan vertroebeling optreden. Zo is het denkbaar 
dat de geneigdheid van mensen melding te maken van 
een misdrijf waarvan zij slachtoffer zijn geworden, in 
de loop der jaren is toegenomen. 
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Slachtoffers 

De ESM meet het slachtofferschap van de 
Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder. De 
kans om slachtoffer te worden van een misdrijf 
varieert per leeftijdscategorie. Ook blijkt er verschil te 
bestaan tussen het slachtofferschap van mannen en 
vrouwen. Volgens de ESM werd in 1992 35,1% van de 
bevolking een of meer keren slachtoffer van een 
misdrijf (inclusief doorrijden na aanrijding). Voor de 
vrouwen ligt dit percentage op 33,7 en voor de 
mannen op 36,5. 

Bij de geweldsmisdrijven blijken de verschillen 
tussen mannen en vrouwen groter. Van handtastelijk-
heden zijn vrouwen vaker het slachtoffer (buiten 1,2% 
en binnen 2,4%) dan mannen (buiten 0,1% en binnen 
0,3%); van bedreigingen worden mannen vaker het 
slachtoffer (buiten 4,8 en binnen 3,8; voor de vrouwen 
zijn de percentages respectievelijk 2,0 en 1,1). 

De kans om slachtoffer te worden van een bepaald 
misdrijf heeft uiteraard te maken met de persoonsken-
merken, leefsituatie en leefwijze van mensen. Jonge 
mannen (vooral in de grote steden) die frequent cafés 
en andere uitgaansgelegenheden bezoeken lopen meer 
risico slachtoffer te worden van bedreiging 
(buitenshuis) dan mannen (of vrouwen) die er een 
huiselijker leefwijze op nahouden. Ook zal het 
niemand verbazen dat vrouwen vaker dan mannen 
slachtoffer worden van handtastelijkheden. 

Uit de ESM 1992 blijkt dat zowel voor mannen als 
vrouwen de kans om slachtoffer te worden van een 
misdrijf afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Dit 
beeld zien we terug bij de verschillende geweldsmis-
drijven. Naar de samenhang tussen persoonsken-
merken van slachtoffers en slachtofferrisico's is door 
het CBS reeds eerder onderzoek verricht (zie bij 
voorbeeld Huijs en Rooduijn, 1991; Beukenhorst, 
1992). 

Onrustgevoelens in verband met (gewelds-) 
criminaliteit 

De ESM bevat drie vragen waarmee wordt gepro-
beerd onrustgevoelens in verband met criminaliteit te 
meten (zie ook Rooduijn, 1993). De vragen zijn gesteld 
aan slachtoffers en niet-slachtoffers en luiden als volgt: 
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— 'Bent u wel eens bang als u 's avonds alleen thuis 
bent?'; 
— 'Stelt u zich voor dat u 's avonds om een uur of tien 
alleen thuis bent en er wordt onverwacht aangebeld. 
Wat zou u doen?'; 
— 'Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten 
waar u 's avonds liever niet alleen zou komen?' 

Onrustgevoelens in verband met criminaliteit 
kunnen diverse gronden hebben. Te denken valt aan 
bij voorbeeld (de wijze van) berichtgeving in de media 
en slachtoffervaringen. Ook kunnen persoonsken-
merken een rol spelen. Vaak zal een combinatie van 
factoren de mate van onrust bepalen. 

Het is aannemelijk dat de respondent zich bij de 
beantwoording van de vragen over onrustgevoelens 
tevens laat leiden door mogelijke gevolgen in verband 
met de handeling/situatie beschreven in de vraag. 
Deze gevolgen spelen zich vermoedelijk af in de sfeer 
van geweldscriminaliteit, zodat beredeneerd kan 
worden dat de vragen over onrustgevoelens in de 
ESM vooral iets zeggen over angst voor geweldscrimi-
naliteit. 

In de antwoorden op de vragen over angstgevoelens 
thuis zit weinig ontwikkeling over de jaren 1983-1993. 
Rond de 70% van de ondervraagden zegt 's avonds 
alleen thuis nooit bang te zijn. Rond de drie procent 
van de ondervraagden zegt in dat geval altijd bang te 
zijn. 

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt 
gewoon open te doen als er 's avonds onverwacht 
wordt aangebeld. Rond 10% van de ondervraagden 
zegt niet open te doen. De angstgevoelens buitenshuis 
nemen enigszins toe. In 1993 kent 36% van de respon-
denten enge plekken in de wijk waar men 's avonds 
liever niet zou komen. In 1983 was dit percentage 30. 

Tabel 1 geeft informatie over angstgevoelens 
buitenshuis en binnenshuis. In deze staat wordt 
onderscheid gemaakt naar leeftijd, geslacht en 
huishoudsituatie van de ondervraagden. 

Het meest in het oog springende verschil doet zich 
voor in de score tussen mannen en vrouwen. Op alle 
drie vragen scoren vrouwen fors hoger dan mannen. 
Verder valt op dat vooral ouderen bang zijn om 
zonder meer open te doen (zie ook CBS, 1990b). 

Slachtofferervaringen blijken bij het ontstaan van 
onrustgevoelens een beperkte rol te spelen. Zo 
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Tabel 1: Aspecten van onrust naar persoonskenmerken, 1992 

Mannen 	 Vrouwen 

Alleenstaand 	 Lid van meerpersoons- 	Alleenstaand 	 Lid van meer persoons- 
huishouden 	 huishouden 

Aantal 	̀Yo 	 Aantal 	 Aantal 	% Aantal 

Bang alleen thuis 

15-29 jaar 	 12 	 143 	15 	 347 	 49 	 132 	60 	 412 

30-49 jaar 	 17 	 159 	6 	 613 	 37 	 114 	46 	 776 

50-64 jaar 	 9 	 61 	10 	 304 	 47 	 133 	46 	 355 

65 jaar en ouder 	 14 	 101 	12 	 222 	 43 	 344 	49 	 167 

Totaal 	 13 	 464 	10 	 1486 	 44 	 723 	50 	 1710 

Doet niet zonder meer open 

15-29 jaar 	 20 	 144 	22 	 352 	 52 	 134 	55 	 415 

30-49 jaar 	 35 	 159 	19 	 617 	 67 	 114 	57 	 783 

50-64 jaar 	 33 	 61 	28 	 305 	 81 	 133 	70 	 363 

65 jaar en ouder 	 69 	 101 	59 	 226 	 93 	 347 	89 	 192 

Totaal 	 36 	 465 27 	 1500 	 80 	 728 	62 	 1753 

Enge plekken 

15-29 jaar 	 14 	 134 	15 	 349 	 59 	 125 	61 	 400 

30-49 jaar 	 19 	 156 	15 	 607 	 63 	 110 	56 	 770 

50-64 jaar 	 24 	 58 	14 	 298 	 59 	 125 	52 	 342 

65 jaar en ouder 	 27 	 98 26 	 220 	 62 	 318 	55 	 177 

w 
LA 	Totaal 	 20 	 446 	16 	 1474 	 61 	 678 	56 	 1689 
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Figuur 2: Door de politie geregistreerde criminaliteit, (indexcijfers; 
1978=100) 
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vertonen risicogroepen als jongeren niet de meeste 
onrust en geven ouderen, die een kleiner risico lopen 
slachtoffer te worden, vaker aan onrustgevoelens te 
hebben in verband met criminaliteit. 

Door de politie geregistreerde geweldscriminaliteit 

Niet alle gepleegde criminaliteit komt in de officiële 
registratie van de politie terecht. Daarvoor zijn 
diverse oorzaken te noemen. Allereerst wordt niet alle 
criminaliteit ontdekt. Verder is het mogelijk dat een 
slachtoffer van een misdrijf besluit geen aangifte bij de 
politie te doen. Ten slotte kan de politie bij aangifte 
van een misdrijf afzien van het opmaken van een 
proces-verbaal of kan de aangever afzien van onderte-
kening van het proces-verbaal (zie ook CBS, 1990a). 

De Politiestatistiek, die op de registratie van de 
politie is gebaseerd, kent dezelfde beperkingen. Een 
extra leemte ontstaat als niet alle door de politie 
opgemaakte processen-verbaal aan het CBS worden 
doorgegeven. Ondanks deze beperkingen is de Politie- 
statistiek goed bruikbaar bij een analyse van de 
ontwikkeling van de criminaliteit. De statistiek bevat 
informatie over opgemaakte processen-verbaal, 
opgehelderde misdrijven en (gehoorde) verdachten. In 
1978 is het enquêteformulier van de Politiestatistiek 
gewijzigd en sinds dat verslagjaar is het mogelijk de 
groep geweldsmisdrijven volgens de Standaardclas- 
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sificatie te volgen. 
In de periode 1978-1992 stijgen de geweldsmis-

drijven van 22.300 naar 58.400 (figuur 2). Dit is een 
stijging van ruim 160%. De vermogensmisdrijven en 
de vernielingen en misdrijven tegen de openbare ordes 
vertonen eveneens forse stijgingen (respectievelijk 
136% en 143%). In 1992 maken de geweldsmisdrijven 
5% uit van alle misdrijven Wetboek van Strafrecht (in 
1978 4,5%). De daling van het aandeel van de 
geweldscriminaliteit in de totale criminaliteit in de 
periode 1980-1985 (van 4,3% in 1980 tot 3,7% in 
1984) wordt vooral veroorzaakt door de sterke 
stijging van de vermogensmisdrijven in die periode. 

Binnen de groep geweldsmisdrijven heeft mishan-
deling het grootste aandeel. Dit aandeel neemt echter 
over de periode 1978-1992 af (van 55% in 1978 tot 
41% in 1992). Diefstal met geweld, bedreiging en 
afpersing zijn vervijfvoudigd en daarmee onmis-
kenbaar de sterkste stijgers binnen de groep gewelds-
misdrijven. De seksuele misdrijven tonen een grillig 
verloop, waarbij het aantal verkrachtingen de grootste 
stijging laat zien (van 742 in 1978 tot 1348 in 1992). 
De misdrijven tegen het leven vormen een klein 
aandeel van de geweldsmisdrijven; de stijging van het 
aantal misdrijven tegen het leven (176%) gaat in de 
periode 1978-1992 echter net uit boven de stijging van 
het totaal van de geweldsmisdrijven. 

Ophelderingspercentages 

Het ophelderingspercentage wordt gedefinieerd als 
het totaal aantal in een bepaalde periode opgehel-
derde misdrijven in relatie tot het aantal in dezelfde 
periode door de politie opgemaakte processen-verbaal 
terzake van misdrijven. Een misdrijf is opgehelderd als 
tenminste één verdachte bij de politie bekend werd, 
ook al is hij voortvluchtig of ontkent hij het 
(strafbare) feit te hebben gepleegd. 

De meeste misdrijven (ook de geweldsmisdrijven) 
genoemd in het Wetboek van Strafrecht kunnen 
worden gerekend tot de zogenoemde reactieve delicten 
(Essers, Kommer e.a., 1990). Dit type misdrijven 
komt vooral ter kennis van de politie anders dan door 
eigen opsporing (bij voorbeeld door aangifte). De 
opheldering van het delict is sterk afhankelijk van de 
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Figuur 3: Ophelderingspercentages 
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inspanningen van de politie. Uiteraard worden de 
inspanningen die de politie zich getroost om bepaalde 
(soorten) misdrijven op te helderen, mede bepaald 
door de geldende prioriteiten in het opsporingsbeleid. 

De ophelderingspercentages nemen over de periode 
1978-1992 voor alle drie groepen van misdrijven af. 
De daling is gelijkmatig over deze periode. In figuur 3 
is het verloop van de ophelderingspercentages voor de 
verschillende groepen van misdrijven voor de jaren 
1978, 1985 en 1992 weergegeven. 

Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat zware delicten 
relatief meer opgehelderd worden. De geweldsmis-
drijven kennen de hoogste ophelderingspercentages. 
Het feit dat bij geweldsmisdrijven sprake is van 
contact tussen dader en slachtoffer, waardoor de 
politie meer aanwijzingen heeft, speelt hierbij 
natuurlijk een belangrijke rol. 

De daling bij de vernielingen en de misdrijven tegen 
de openbare orde is het grootst (van 32% in 1978 tot 
16% in 1992). De geweldsmisdrijven komen er ook 
wat dat betreft 'goed' af met een daling van 69% in 
1978 tot 49% in 1992. De ophelderingspercentages van 
de diverse misdrijven binnen een groep misdrijven 
kunnen sterk uiteenlopen. Dit is ook het geval bij de 
geweldsmisdrijven. Het verloop en de hoogte van het 
percentage worden vooral bepaald door de mishande-
lingen (van 77% in 1978 naar 58% in 1992) en de 
diefstallen met geweld (van 37% naar 23%). 

Aanranding toont een duidelijk ander verloop. Het 
ophelderingspercentage voor dit delict beweegt zich 
over de gehele periode rond de 40%. Verder dalen de 
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Figuur 4: Gehoorde verdachten (per 100.000 inwoners; indexcijfers; 
1978=100) 
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(relatief hoge) percentages voor de verkrachtingen en 
overige seksuele misdrijven door de jaren beduidend 
minder dan bij alle geweldsmisdrijven samen. De 
misdrijven tegen het leven kennen een hoog ophelde-
ringspercentage, dat echter afneemt van 87% in 1978 
tot 72% in 1992. 

Verdachten 

De informatie over daders van misdrijven is 
beperkt. De Politiestatistiek maakt onderscheid naar 
geslacht en meerder- /minderjarigheid van de 
(gehoorde) verdachten. Door middel van self-report 
enquêtes is getracht meer informatie over daders 
boven water te krijgen (Junger-Tas, Kruissink e.a., 
1992; Beke en Kleiman, 1992). Deze onderzoeken 
richten zich echter veelal op een specifieke groep 
daders (bij voorbeeld minderjarigen) of op daders van 
specifieke delicten (bij voorbeeld inbraken). Dit artikel 
beperkt zich tot de gegevens uit de Politiestatistiek. 

Tussen het niveau van de criminaliteit en de 
omvang van de bevolking bestaat een zekere 
samenhang. Daarom is in de figuren 4 en 5 het aantal 
gehoorde verdachten gerelateerd aan de omvang van 
de bevolking. 

Het verloop van de curves voor de geweldsmis-
drijven en de vermogensmisdrijven in figuur 4 is min 
of meer terug te vinden in de overeenkomstige curves 
van de geregistreerde criminaliteit (figuur 2). De 
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Figuur 5: Gehoorde verdachten van geweldsmisdrijven (per 100.000 
inwoners van de overeenkomstige groep; indexcijfers; 1978=100) 
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stijging is het grootst bij de geweldsmisdrijven. 
Uiteraard kan de ontwikkeling van het aantal 
verdachten niet los worden gezien van het verloop van 
de ophelderingspercentages. Vanaf midden jaren 
tachtig worden steeds minder verdachten gehoord 
wegens het plegen van vernielingen of misdrijven 
tegen de openbare orde; de daling van het ophelde-
ringspercentage is echter navenant. De geregistreerde 
vernielingen en openbare orde-misdrijven stijgen niet 
minder dan de geregistreerde gewelds- en vermogens-
misdrijven. 

In figuur 5 zijn de gehoorde verdachten uitgesplitst 
naar mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Het 
gebruik van indexcijfers werkt hier enigszins verte-
kenend. Het overgrote deel van de gepleegde crimina-
liteit komt namelijk voor rekening van de mannen. De 
gemiddelde verhouding over de periode 1978-1992 
van mannen ten opzichte van respectievelijk vrouwen, 
jongens en meisjes is: 18:1, 7:1 en 90:1. 

De grootste stijging doet zich voor bij de meisjes. 
Zoals gezegd, is het aantal meisjes en, in mindere 
mate, het aantal vrouwen dat wordt verdacht van een 
geweldsmisdrijf gering in vergelijking tot de mannen. 
Het aandeel van de meisjes en de vrouwen in de 
gepleegde geweldscriminaliteit neemt evenwel toe. 
Ook bij de vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde is deze ontwikkeling waar te nemen. 
Bij de vermogensmisdrijven zijn het vooral de 
vrouwen en mannen die eruit springen. 
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Figuur 6: Gerechtelijke afdoening van strafzaken in eerste aan-
leg, 1990 (in procenten) 

100 - 

90 - 

80 - 

70 - 

60 - 

50 - 

40 -' 

30 - 

20 - 

10 - 

-- 

Gewelds- 
misdrijven 

CBS-statistieken 

Vermogens- 
misdrijven 

Het Openbaar Ministerie en de rechter 

Vernieling + 

Schuldigverklaring 	Overig rechter MIN Sepots 

MI Overig O.M. 	 Transacties 

Strafzaken tegen verdachten van misdrijven worden 
afgedaan door het Openbaar Ministerie (O.M.) en de 
rechter. Zowel voor het O.M. als de rechter staan 
diverse afdoeningswijzen open. Ten behoeve van de 
leesbaarheid zijn in onderstaande figuren enkele 
afdoeningswijzen samengevoegd. Zo zijn de beleids-
sepots samengevoegd met de technische sepots en 
bestaat de groep 'overig O.M.' uit voegingen en uit 
overdrachten naar een ander parket. De groep 'overig 
rechter' bestaat uit vrijspraken, ontslagen van rechts-
vervolging, voegingen ter zitting en nog enkele spora-
disch voorkomende afdoeningswijzen. 6  

In dit artikel gaat het om afdoeningen in eerste 
aanleg, dat wil zeggen afdoeningen waartegen hoger 
beroep mogelijk is. Cijfers over dit onderwerp zijn 
beschikbaar vanaf verslagjaar 1980. 

Figuur 6 toont voor de onderscheiden groepen 
misdrijven de procentuele verdeling van de gerechte-
lijke afdoeningen. Omdat transacties door het O.M. 
niet mogelijk zijn bij misdrijven waarvoor een gevan-
genisstraf van meer dan zes jaar kan worden 
opgelegd, mag verwacht worden dat bij de zwaardere 
delicten relatief minder wordt getransigeerd.  
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Een vergelijking tussen de groepen misdrijven laat 
zien dat de transacties bij de geweldsmisdrijven 7% 
van de gerechtelijke afdoeningen uitmaken. Voor de 
vermogensmisdrijven is dit percentage twaalf en voor 
de vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde 
tien. De vervolging door het O.M. richt zich vooral 
op de zwaardere delicten. Dit valt ook op te maken 
uit het aandeel van de schuldigverklaringen. Bij de 
geweldsmisdrijven maken de schuldigverklaringen 42% 
uit van het totaal van de gerechtelijke afdoeningen. 
Bij de vermogensmisdrijven en de vernielingen en 
misdrijven tegen de openbare orde liggen deze percen-
tages beduidend lager (respectievelijk 29 en 32). 

Binnen de groep geweldsmisdrijven wordt het beeld 
bepaald door het grote aantal afdoeningen wegens 
mishandelingen. Het aandeel transacties bij de 
mishandelingen (11%) stuwt het groepscijfer omhoog. 
Bij de overige geweldsmisdrijven worden beduidend 
minder transacties door het O.M. aangeboden. Ook 
wat betreft de schuldigverklaringen zijn de mishande-
lingen beeldbepalend: 40')/0 van de gerechtelijke afdoe-
ningen bestaat uit schuldigverklaringen. Bij diefstal 
met geweld en afpersing zijn de percentages hoger 
(respectievelijk 53 en 58); bij de verkrachtingen en 
aanrandingen lager (respectievelijk 32 en 27). Het 
'rond' krijgen van een zaak met betrekking tot 
seksuele misdrijven levert de openbare aanklager 
relatief veel problemen op. 

Vanaf 1983, toen het O.M. de mogelijkheid kreeg 
ook bij misdrijven een transactie aan te bieden, 
vertoont het aantal transacties een sterke relatieve (en 
absolute) stijging. In 1983 was het aandeel van de 
transacties in het totaal van de gerechtelijke afdoe-
ningen bij geweldsmisdrijven 2%. In 1990 was dit 
aandeel 7%. Bij de vernielingen en de misdrijven tegen 
de openbare orde groeit dit aandeel van 2% in 1983 
tot 10% in 1990 en bij de vermogensmisdrijven van 
3% in 1983 tot 12% in 1990. 

Het aandeel van de schuldigverklaringen door de 
rechter in het totaal van de gerechtelijke afdoeningen 
is bij de geweldsmisdrijven steeds hoger dan bij de 
vermogensmisdrijven en de vernielingen en misdrijven 
tegen de openbare orde. In 1980 was dit aandeel bij 
de geweldsmisdrijven 38% en in 1990 41%. Bij de 
vermogensmisdrijven zijn deze percentages 31 en 29. 
De vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde 
zitten hier met 31% in 1980 en 32% in 1990 net boven. 
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Figuur 7: Gerechtelijke afdoeningen geweldsmisdrijven, eerste aanleg 
(in duizenden) 
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De bevolking van penitentiaire inrichtingen 

In vergelijking tot de andere afdoeningswijzen laten 
de sepots over de periode 1980-1990 een betrekkelijk 
vlak verloop zien. Dit is een resultante van een daling 
van het aantal beleidssepots (conform het beleid van 
het ministerie van Justitie dat er op gericht is het 
aantal beleidssepots te verminderen) en een stijging 
van het aantal technische sepots. Dit verschijnsel is 
zowel bij de geweldsmisdrijven als bij de vermogens-
misdrijven en de vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde waarneembaar. 

Figuur 7 toont voor de geweldsmisdrijven de 
ontwikkeling van de diverse afdoeningswijzen. In 
totaal hebben het O.M. en de rechter in 1980 ruim 
zeventienduizend strafzaken wegens geweldsmisdrijven 
afgedaan. In 1990 gaat het om bijna 24 duizend 
zaken. De transacties stijgen van 350 in 1983 tot 1660 
in 1990. Het aantal schuldigverklaringen stijgt van bijna 
zevenduizend in 1980 tot bijna tienduizend in 1990. 

Sinds het verslagjaar 1990 bevat de Gevangenis- 
statistiek uitgebreide informatie over kenmerken van 

1988 

Sepots 
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Figuur 8: Gedetineerden naar strafbaar feit, 1992 
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de bevolking van de Penitentiaire Inrichtingen (PI's). 
Een PI is een rijksinrichting voor het ondergaan van 
vrijheidsstraffen, bij voorbeeld een gevangenis of huis 
van bewaring.' 

De bevolking van de PI's bestaat voor een groot 
deel uit gedetineerden die worden verdacht van dan 
wel zijn veroordeeld voor het plegen van een gewelds-
misdrijf (zie figuur 8). Hieruit blijkt ook de ernst van 
de delicten. Van alle door de politie gehoorde 
verdachten bestaat ongeveer 13% uit plegers van 
geweldsmisdrijven, terwijl 33% van de gedetineerden 
wordt verdacht van of is veroordeeld voor het plegen 
van een geweldsmisdrijf. 8  Meer dan de helft van de 
door de politie gehoorde verdachten van misdrijven 
bestaat uit de plegers van vermogensmisdrijven en 
30% van de gedetineerden 'zit' voor een vermogens-
misdrijf. Bij de vernielingen en misdrijven tegen de 
openbare orde zijn de percentages respectievelijk vier 
en twaalf. 

Van de bevolking van PI's bestaat 96% uit mannen. 
Deze verhouding kan ook bij de afzonderlijke groepen 
misdrijven worden aangetroffen. Van de mannen is 
33% gedetineerd wegens een geweldsmisdrijf; van de 
vrouwen 20%. Bij de vermogensmisdrijven en de 
vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde zijn 
deze verschillen aanmerkelijk kleiner (respectievelijk 
29% tegen 26% en 4% tegen 3%). 

Figuur 9 is de grafische weergave van de gemiddelde 
duur van de onvoorwaardelijk opgelegde 
vrijheidsstraffen. Ook hier komt de relatieve ernst van 
de delicten naar voren. De wegens geweldsdelicten 
gedetineerden hebben gemiddeld een vrijheidsstraf van 
43 maanden opgelegd gekregen. Bij de vermogensmis-
drijven is de gemiddelde vrijheidsstraf 16 maanden en 
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Figuur 9: Gemiddelde duur van de onvoorwaardelijk opgelegde 
vrijheidsstraf in maanden, 1992 
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bij de vernielingen en misdrijven tegen de openbare 
orde 21 maanden. 

Ruim 96% van de gedetineerden die een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf hebben opgelegd gekregen is 
man. De totaalkolommen in figuur 9 geven dus tevens 
een goede indicatie voor de gemiddelde duur van de 
opgelegde vrijheidstraffen aan mannelijke gedeti-
neerden. De kolommen die zijn aangeduid met Pi's 
voor vrouwen geven het beeld voor de vrouwelijke 
gedetineerden. 

De gemiddelde duur van de opgelegde 
vrijheidsstraffen wegens geweldsmisdrijven ligt bij de 
vrouwen vijf maanden hoger dan bij alle gedeti-
neerden. Blijkbaar doet de ernst van de geweldsmis-
drijven waarvoor vrouwen een vrijheidsstraf opgelegd 
hebben gekregen niet onder voor de ernst van de 
geweldsmisdrijven bij de mannen. Hierbij moet wel 
gewezen worden op het feit dat het gaat om de gemid-
delde duur. Enkele uitschieters in de strafduur bij het 
kleine aantal vrouwen dat is gedetineerd wegens een 
opgelegde vrijheidsstraf (185 vrouwen tegen 4526 
mannen) kunnen het beeld vertroebelen. 

In dit artikel staat de ontwikkeling van de gewelds- 
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Noten 

criminaliteit in Nederland vanaf eind jaren zeventig 
centraal. Op basis van de gebruikte CBS-cijfers (ESM 
en politiecijfers) kan worden geconcludeerd dat de 
geweldscriminaliteit in de waargenomen periode is 
toegenomen. Het aandeel van de geweldscriminaliteit 
in de totale criminaliteit is echter nauwelijks gestegen. 

Mannen lopen meer risico slachtoffer te worden van 
bedreigingen, vrouwen worden eerder slachtoffer van 
handtastelijkheden. Vooral vrouwen en ouderen 
hebben onrustgevoelens in verband met geweldscrimi-
naliteit; jonge mannen die een groter risico lopen 
slachtoffer te worden vertonen relatief weinig onrust. 

De meeste geweldsmisdrijven worden gepleegd door 
mannen; het aandeel van de meisjes in deze vorm van 
criminaliteit is gering, maar neemt wel toe. De ernst 
van de misdrijven blijkt onder meer uit de relatief 
hoge ophelderingspercentages, het relatief geringe 
aantal transacties door het O.M. en het relatief grote 
aantal schuldigverklaringen door de rechter. 
Bovendien krijgt een naar verhouding groot deel van 
de verdachten van geweldsmisdrijven een vrijheidsstraf 
opgelegd; daarbij is de gemiddelde duur van de 
opgelegde vrijheidsstraffen bij de geweldsmisdrijven 
beduidend langer dan bij de overige misdrijven. 

' De aansluiting van de gegevens 
uit de diverse statistieken is een 
apart probleem en valt buiten dit 
bestek. Door het CBS wordt 
momenteel een studie verricht 
naar de samenhang tussen de 
verschillende bronnen en over 
enige tijd zal hierover worden 
gepubliceerd. 

Standaardclassificatie misdrijven 
in CBS-publikaties (BPA 
nr. 2727-93-S6) 

Zie voor een uitgebreide 
technische toelichting op de ESM 
de CBS-publikatie Slachtoffers 
van misdrijven 1984, 1986 
' Een technische toelichting op de 
schatting is te vinden in het 
Kwartaalbericht rechtsbescherming 
en veiligheid, uitgave 1990/2, 
pp. 8-10 

Volgens de standaardclassificatie 
valt discriminatie onder de groep 

vernieling en misdrijven tegen de 
openbare orde. Discriminatie is 
echter pas sinds 1987 als afzon-
derlijk misdrijf op het politiefor-
mulier opgenomen en daarom in 
dit artikel buiten beschouwing 
gelaten. Het aantal geregistreerde 
gevallen van discriminatie is zo 
klein (269 in 1992) dat hierdoor 
nauwelijks vertekening zal 
optreden. 

Een uitvoerige toelichting op de 
cijfers over de gerechtelijke 
afdoening van strafzaken is te 
vinden in de CBS-publikatie 
Criminaliteit en strafrechtspleging. 
7  Een uitvoerige beschrijving van 
de verschillende soorten Pi's en 
van de onderzoeksopzet is te 
vinden in de CBS-publikatie De 
bevolking van de penitentiaire 
inrichtingen in 1989, serie Recht 
en Statistiek nr. 9, 1991. 
s De gegevens over de gedeti-
neerden naar strafbaar feit en 
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over de gemiddelde duur van de 
opgelegde straf hebben betrekking 
op de bevolking van de Pi's op 30 
september 1992. Het beeld van de 
gedetineerdenbevolking kan 
worden beschouwd als represen-
tatief voor de samenstelling van 
de bevolking van Pl's op een 
willekeurige dag in 1992. Zie ook 
noot 7. 
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Vuurwapengeweld 

Fabels en feiten 

drs. M. Kruissink* 

Inleiding 

'Voor een Rotterdamse disco vindt een schietpartij 
plaats. Een 26-jarige man wordt daarbij dodelijk 
getroffen. De dader weet te ontkomen. De politie 
denkt aan een afrekening in het criminele circuit.' 

'Bij een schiet- en steekpartij in het centrum van 
Amsterdam komt een man om het leven, een ander 
raakt ernstig gewond. Twee personen worden aange-
houden. Ruzie om een vrouw was volgens de politie 
de aanleiding.' 

'Bij een schietpartij in Amsterdam wordt een 35- 
jarige man gedood en raakt een voorbijganger 
gewond. De daders vluchten in een auto die ze onder 
bedreiging met vuurwapens van een echtpaar hebben 
afgenomen.' 

Dit zijn slechts drie voorbeelden' van incidenten 
waarin een vuurwapen een fatale rol speelde. Nog veel 
meer voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden 
want jaarlijks komen in ons land een paar honderd 
mensen door moord en doodslag om het leven. Een 
vuurwapen 2  wordt in ongeveer de helft van de kapitale 
delicten gebruikt. 

Met vuurwapens hebben we in ons land nooit zo 
veel te maken gehad, maar afgaande op de bericht-
geving lijken zich onrustbarende veranderingen aan 
dit front af te tekenen. Het aantal vuurwapenfeiten is 
stijgende, steeds meer types met minder prettige 
bedoelingen zouden bewapend rondlopen en ook 
burgers zouden er steeds meer toe overgaan om 'voor 
de veiligheid' een vuurwapen aan te schaffen. 

In dit artikel wordt allereerst de omvang van 

* De auteur is wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC 
van het ministerie van Justitie. 
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Tabel 1: Slachtoffers van schietpartijen* 

Jaar 	 Doden Gewonden 

1983 	 19 	onbekend 
1984 	 20 	onbekend 
1985 	 47 	 87 
1986 	 68 	 109 
1987 	 54 	 161 
1988 	 60 	 165 
1989 	 69 	 167 
1990 	 71 	 170 
1991 	 73 	 177 
1992 	 104 	 212 

* Bron: CRI 

vuurwapengeweld en vuurwapenbezit besproken. 
Vervolgens komen de opsporing en vervolging aan de 
orde. Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre 
vuurwapens een gevaar voor onze samenleving 
kunnen betekenen, dan wel juist van nut kunnen zijn 
als zelfbeschermingsmiddel tegen kwaadwillenden. 
Hierbij krijgen het onderzoek en de discussie in de 
Verenigde Staten van Amerika, waar de vuurwapen-
problematiek al jaren een 'hot issue' is, ruime 
aandacht. Ten slotte worden de bevindingen geresu-
meerd en de consequenties voor het beleid bekeken. 

Vuurwapengeweld in cijfers 

Het aantal slachtoffers van schietincidenten in ons 
land, is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen (zie 
tabel 1). Tien jaar geleden lag het aantal dodelijke 
slachtoffers nog op twintig per jaar, inmiddels is dat 
vervijfvoudigd tot meer dan 100. Opmerkelijk is 
daarbij het hoge aantal doden in 1992, in vergelijking 
met de direct daaraan voorafgaande jaren. Het aantal 
personen dat gewond raakt bij een schietpartij, is in 
de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld. De belang-
rijkste motieven voor schietpartijen zijn volgens de 
CRI: familie- of relatieproblemen (30%), ruzies (20%) 
en conflicten binnen het criminele milieu (30%). 

Behalve doden en gewonden maken de vuurwapens 
nog op een andere manier slachtoffers. De kenmer-
kende eigenschappen van een vuurwapen — er kan 
iemand vanaf een veilige afstand snel en zonder 
moeite mee gedood worden, zelfs door een zwakke of 
onervaren dader — zijn bij iedereen bekend. Juist 
daardoor is alleen al het tonen van een vuurwapen 
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een zeer effectieve bedreiging (Cook, 1991). Bij 
verreweg de meeste overvallen wordt met een 
vuurwapen gedreigd. De CRI registreerde in 1992 
meer dan 2200 overvallen. Ook dit delict vertoont een 
sterke stijging: sinds 1986 is het aantal overvallen 
verdubbeld. Een relatief constant gegeven is dat in 75 

80% van de overvallen met een vuurwapen wordt 
gedreigd (Van den Eshof en Van der Heijden, 1990; 
CRI, 1993). In de meeste gevallen blijft het overigens 
bij dreigen; in ongeveer 6% van de overvallen blijkt te 
worden geschoten (Van den Eshof en Van der 
Heijden, 1990). 

De cijfers over het gebruik van vuurwapens in de 
gewelddadige sfeer spreken duidelijke taal. Jaarlijks 
worden enkele honderden mensen in ons land door 
vuurwapens gewond of gedood. Deze statistiek laat 
een onmiskenbare stijging zien. Daarnaast komt het 
jaarlijks een paar duizend keer voor dat overvallers 
vuurwapens gebruiken om mee te dreigen. 

Vuurwapenbezit: cijfers, schattingen en signalen 

Het gebruik van vuurwapens impliceert het bezit van 
vuurwapens. Het precieze aantal vuurwapens dat in 
ons land in omloop is, is onbekend. Wèl zijn er cijfers 
die enigszins een indicatie kunnen geven. De politie 
neemt jaarlijks een paar duizend vuurwapens in 
beslag. Dat aantal staat evenwel in geen verhouding 
tot de hoeveelheid vuurwapens die in Nederland 
vermoedelijk voorhanden zijn. Zo moge blijken uit het 
volgende. Ter gelegenheid van de invoering van de 
nieuwe wapenwee werd gedurende de maand 
september 1989 een `inleveractie' georganiseerd. De 
bevolking werd uitgenodigd wapens die volgens de 
nieuwe wet verboden werden, evenals reeds bij de 
oude wetgeving verboden wapens tegen een geringe 
vergoeding bij de politie in te leveren. In het kader 
van een door de minister van Justitie afgekondigd 
'Generaal Pardon' zou strafrechtelijke vervolging 
achterwege blijven (zie onder meer Tazelaar, 1989). 
Bij deze actie kwamen maar liefst 10.949 illegale 
vuurwapens vanuit het publiek tevoorschijn (CRI, 
1990). Hoeveel vuurwapens achtergehouden zijn, is 
uiteraard onbekend. 

Daarnaast zijn er legale vuurwapens in omloop. 
Nederland telt ongeveer 35.000 sportschutters en 
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33.100 jagers met een jachtakte (Roest, 1989). Volgens 
schattingen van de CRI zouden die gezamenlijk goed 
zijn voor circa 200.000 legale vuurwapens.' Volgens de 
internationale slachtofferenquéte van Van Dijk, 
Mayhew en Killias (1990) zouden in 2% van de 
Nederlandse huishoudens één of meer vuurwapens — 
legaal of illegaal — voorhanden zijn, hetgeen neerkomt 
op minstens 120.000 vuurwapens. 

Of het vuurwapenbezit toeneemt, valt moeilijk te 
zeggen. Afgaande op tamelijk 'zachte' informatie, zou 
dat inderdaad het geval zijn. Tijdens een door het 
WODC uitgevoerd landelijk onderzoek naar de 
politiële en justitiële inspanningen op vuurwapen-
gebied (Kruissink, 1991), werd door vuurwapenrecher-
cheurs opgemerkt dat tegenwoordig niet meer alleen 
zware criminelen maar ook 'eenvoudige inbrekers' en 
drugdealers met een vuurwapen uitgerust zijn. 
Volgens dezelfde bron zouden steeds meer burgers 
ertoe overgaan een vuurwapen aan te schaffen. Een 
verpauperde Rotterdamse buurt werd als voorbeeld 
genoemd. 

Dat het vuurwapenbezit onder de bevolking 
toeneemt, is ook de boodschap van een reportage met 
de prachtige titel Heeft u al een pistool in huis?, recen-
telijk verschenen in het weekblad Panorama (Viering, 
1993). Ter illustratie wordt daarin een aantal 'brave 
burgers' opgevoerd die om redenen van zelfbe-
scherming een vuurwapen hebben aangeschaft. 
Behalve deze toch enigszins bedenkelijke bron kwam 
ook De Volkskrant ongeveer een jaar geleden met een 
bericht van soortgelijke strekking: 'Nette burgers van 
goede wil kopen toch een vuurwapen' stond in vette 
letters boven een uitgebreid artikel in een zaterdagse 
editie. 

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de neiging om 
een vuurwapen aan te schaffen om redenen van zelfbe-
scherming, wordt beïnvloed door een daadwerkelijke 
slachtofferervaring en door de (al dan niet correcte) 
perceptie dat de criminaliteit in de eigen woonbuurt 
toeneemt. Tevens is de kans dat mensen een 
vuurwapen kopen groter, naarmate de beoordeling 
van de politie negatiever uitvalt (Smith en Uchida, 
1988). Als de politie niet meer in staat is ons te 
beschermen, moeten we er zelf voor zorgen, dat lijkt 
ongeveer het idee hierachter te zijn. 

De gegevens over het bezit van vuurwapens 
resumerend, blijkt het volgende. Het precieze aantal 
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vuurwapens dat in omloop is, valt niet aan te geven. 
Op grond van diverse bronnen gaat het waarschijnlijk 
om minstens honderd- â tweehonderdduizend wapens. 
Er zijn signalen dat vuurwapenbezit onder de 
bevolking zou toenemen. Deze signalen kunnen niet 
met cijfers onderbouwd worden. Maar gezien het — uit 
Amerikaans onderzoek gebleken — verband tussen 
enerzijds de aanschaf van vuurwapens en anderzijds 
concrete slachtofferervaringen, de perceptie van toene-
mende onveiligheid en negatieve oordelen over de 
politie, lijkt het zeer wel mogelijk dat een dergelijke 
ontwikkeling hier en daar in ons land gaande is. 

Opsporing en vervolging van vuurwapenzaken 

Gezien de ernst van met vuurwapens gepleegde 
delicten en de niet bepaald gunstige ontwikkelingen en 
signalen op dit gebied, zal de lezer misschien 
verwachten dat politie en justitie hier actief tegen in 
het geweer komen. De huidige praktijk ziet er evenwel 
anders uit (zie Kruissink, 1991). Maar eerst gaan we 
even in vogelvlucht door de afgelopen twintig jaar 
heen. 

In 1970 werd tijdens een aanslag op de ambts-
woning van de Indonesische ambassadeur in 
Wassenaar een politieman dodelijk getroffen door 
kogels uit een vuurwapen. Dit incident gaf een sterke 
impuls aan de aanpak van de vuurwapenproblematiek 
(zie onder meer Gerding, 1989; Recherche Advies 
Commissie, 1987). Op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau werden organisatorische voorzieningen 
getroffen. Bij zowel rijks- als gemeentepolitie werden 
vuurwapenrechercheurs aangesteld. Om hun werk te 
coördineren werden 14 regionale vuurwapencentrales 
opgericht en op landelijk niveau werd bij de CRI een 
overkoepelende, coördinerende vuurwapencentrale in 
het leven geroepen. Deze intensivering van de opspo- 
ringsactiviteiten bleek de beoogde vruchten af te 
werpen. Het aantal in beslag genomen vuurwapens 
nam in de loop van de jaren zeventig geleidelijk toe, 
en in 1979 werden ruim twee keer zoveel wapens als 
in 1971 geconfisqueerd. Een soortgelijke tendens 
tekent zich af bij de aantallen verdachten, die wegens 
illegaal vuurwapenbezit werden aangehouden (zie 
figuur 1). 

Behalve de opsporing werden ook de vervolging en 
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Figuur 1: In beslag genomen vuurwapens en aangehouden verdachten 

7000 

6000 __ 

5000 __ 

4000 __ 

3000 

2000 

Vuurwapengeweld 

In beslag genomen vuurwapens 
Aangehouden verdachten 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1971 	1975 	1980 1985 	1990 

Bron: CRI 
NB. De cijfers over aangehouden verdachten in de jaren 1991 en 1992 
waren bij de CRI (nog) niet beschikbaar. 

de activiteit van de rechterlijke macht geïntensiveerd: 
op de arrondissementsparketten kwamen 
vuurwapenofficieren, er kwamen gespecialiseerde 
politierechters die vuurwapenzaken op aparte 
zittingen afhandelden en, teneinde een consistent justi-
tieel beleid te voeren, er werden ressortelijke vuurwa-
pencommissies opgericht, de Revucom's (Gerding, 
1989). 

In de jaren tachtig echter, raakte de bestrijding van 
de vuurwapencriminaliteit danig in het slop. Zowel 
het aantal in beslag genomen wapens als het aantal 
wegens illegaal wapenbezit aangehouden verdachten 
zetten een daling in, om eind jaren tachtig zelfs tot 
onder het niveau van 1970 te dalen (zie figuur 1). En 
dat terwijl het aantal doden en gewonden als gevolg 
van vuurwapens juist toenam, zoals al geconstateerd 
(zie tabel 1). Deze omslag wordt over het algemeen 
toegeschreven aan de invoering van de 'generale 
taakstelling' bij de politie (Gerding, 1989), die in de 
loop van de jaren tachtig op gang kwam. Gespeciali-
seerde taken werden in de basispolitiezorg onderge-
bracht waarmee de vuurwapenafdelingen en 
-rechercheurs grotendeels verdwenen. Vuurwapen-
zaken werden onderdeel van de basispolitiezorg. 
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Dat de aandacht voor de vuurwapencriminaliteit in 
de jaren tachtig verminderde, ontsnapte niet aan de 
aandacht van de regering. In het plan Samenleving en 
criminaliteit (1985) uit het kabinet voornemens om die 
situatie te veranderen. Veel verwacht het daarbij van 
de nieuwe wapenwetgeving, de Wet Wapens en 
Munitie (WWM), die op 1 september 1989 in werking 
zou treden. Met het oog daarop, bracht de RAC in 
1987 op verzoek van de minister van Justitie advies 
uit over een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke 
handhaving van de nieuwe wet. In dat advies pleit de 
RAC voor een verhoogde opsporingsinspanning, 
ondersteuning door de Criminele Inlichtingen 
Diensten, bevordering van de tactische en technische 
deskundigheid van de politie en intensivering van de 
controle op het (legale) vuurwapenbezit onder jacht-
aktehouders en leden van schietverenigingen (RAC, 
1987). 

Maar, noch de in Samenleving en criminaliteit 
neergelegde beleidsvoornemens, noch het RAC-advies 
uit 1987, noch de inwerkingtreding van de WWM in 
1989 vermochten de algehele lethargie op vuurwapen-
gebied te doorbreken, getuige de — reeds besproken — 
cijfers die wijzen op stijgende aantallen doden, 
gewonden en gewapende overvallen terwijl de 
aantallen in beslag genomen wapens en aangehouden 
verdachten blijven dalen. 

Tijdens de behandeling van de justitiebegroting voor 
1990 in de Tweede Kamer, signaleerde de minister van 
Justitie dat het RAC-advies uit 1987 'nog niets aan 
actualiteitswaarde ingeboet' had en de politiële 
aandacht voor vuurwapenbezit en -gebruik achterbleef 
bij de ernst en omvang van dit verschijnsel. Daarop 
verzocht de minister de RAC andermaal om advies en 
bovendien om een onderzoek naar de politiële en 
justitiële praktijk op dit terrein. Dit heeft geresulteerd 
in een nieuw RAC-advies (RAC, 1991) en een door 
het WODC in samenwerking met RAC en CRI uitge-
voerd landelijk onderzoek (Kruissink, 1991). 

Dat de politiële en justitiële praktijk niet erg 
rooskleurig uit dat WODC-onderzoek naar voren kon 
komen, stond bij voorbaat eigenlijk al vast, gegeven 
het beschikbare cijfermateriaal. De meerwaarde van 
het onderzoek zat hem vooral in een cijfermatige 
onderbouwing van de bevroede schamele praktijk en 
het bood zicht op een stroom van knelpunten die een 
adequate aanpak van de vuurwapens in de weg bleken 
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te staan (zie Kruissink, 1991). Allesoverheersend bleek 
een structureel gebrek aan aandacht c.q. prioriteit 
voor vuurwapens bij politie en justitie. De andere 
knelpunten die grotendeels natuurlijk met die 
gebrekkige aandacht te maken hebben, zijn kortweg: 
het ontbreken van mankracht, het ontbreken van 
expertise, het gebrek aan informatie en ondersteuning 
vanuit de Criminele Inlichtingendiensten en het 
Gerechtelijk Laboratorium, het gebrek aan belang-
stelling en medewerking van het openbaar ministerie 
en de complexiteit van de WWM (zie Kruissink, 1991 
voor een uitvoerig overzicht). 

De RAC wees in het gelijktijdig met het WODC-
rapport uitgebrachte advies op de noodzaak van een 
structurele, hernieuwde bestrijding van het illegale 
wapenbezit, gecombineerd met een intensivering van 
de controle op het legale bezit. De RAC pleitte onder 
meer voor het op niveau brengen van technische, 
tactische en juridische deskundigheid op lokaal en 
regionaal niveau. De RAC deed de aanbeveling om 
hiertoe in .  de beoogde regiokorpsen 'bureaus vuurwa-
penondersteuning' op te richten. Deze bureaus zouden 
de coördinatie en ondersteuning van tactische en 
technische opsporingsonderzoeken voor hun rekening 
moeten nemen, alsmede de controle op het legale 
wapenbezit. Tevens zouden die bureaus een waarborg 
voor deskundigheid in de regio moeten vormen (RAC, 
1991). 

Wie denkt dat sinds het verschijnen van de 
rapporten van RAC en WODC de vuurwapenproble-
matiek voortvarend ter hand genomen is, heeft het 
mis. De passieve houding van de autoriteiten op dit 
gebied zette zich onverminderd voort, met overigens 
wèl als lichtpunt dat de CRI software heeft 
ontwikkeld om de toegankelijkheid van de door 
iedereen als complex ervaren WWM te verbeteren: het 
Kennissysteem Wet Wapens en Munitie (KWWM). 
Het aantal in beslag genomen vuurwapens vertoonde 
in 1991 een kleine opleving' om vervolgens in 1992 
naar het absolute dieptepunt sinds 1971 te zakken. 

Sinds enkele maanden lijkt er enige beweging aan 
het vuurwapenfront waarneembaar. Op initiatief van 
de Minister van Justitie zijn plannen ontwikkeld om 
de vuurwapenpraktijk te veranderen. Deze behelzen 
onder meer: de instelling van een centraal wapenre-
gister, vereenvoudiging van de WWM en een 
experiment in twee politie-regio's met de door de 
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RAC (1991) voorgestelde bureaus vuurwapenonder-
steuning. Eén van die bureaus is inmiddels van start 
gegaan. Over het geheel genomen lijkt zich uiteindelijk 
een lichte kentering in het beleid voor te doen. Of dit 
zal beklijven in een meer structurele aanpak, moet 
afgewacht worden. 

Vuurwapens, een gevaarlijk bezit? 

In het voorgaande is er van uitgegaan, hoewel min 
of meer impliciet, dat vuurwapenbezit een zorgwek-
kend verschijnsel is dat te vuur en te zwaard bestreden 
moet worden. Komen er meer vuurwapens in omloop, 
dan zou ook het gebruik ervan toenemen, met een 
stijging van incidenten met ernstige verwondingen of 
fatale afloop als gevolg. Deze visie strookt met de 
'gelegenheidstheorie': het optreden van criminaliteit 
wordt sterk beïnvloed door de gelegenheid die poten-
tiële daders geboden wordt (Clarke en Mayhew, 1989; 
Lester, 1991). 

Pal hier tegenover staat de opvatting dat een 
vuurwapen juist een probaat middel tegen criminaliteit 
is. Aanhangers van dit standpunt voelen zich veiliger 
met een vuurwapen onder hun hoofdkussen en in het 
dashboardkastje. Het zou een afschrikkende werking 
hebben en in voorkomende gevallen een adequaat en 
onmisbaar zelfverdedigingswapen zijn. De Amerikaan 
Kleck (1988) beweert zelfs dat `... much social order 
in America may precariously depend on the fact that 
millions of people are armed and dangerous to each 
other.' 

In ons land speelt deze tegenstelling nog niet echt 
een rol van betekenis, hoewel er — zoals reeds vermeld 
— wel signalen zijn dat steeds meer Nederlanders een 
vuurwapen zouden aanschaffen. En eind december 
1992 was deze controverse het onderwerp van 
discussie in het televisieprogramma Met Witteman. 
Om meer licht te kunnen werpen op het waarheidsge-
halte van de tegengestelde visies aangaande vuurwa-
penbezit moeten we onze toevlucht in het buitenland 
zoeken, vooral in de Verenigde Staten van Amerika. 

In de Verenigde Staten beschikt maar liefst de helft 
van de huishoudens over vuurwapen (Cook, 1991; 
Van Dijk e.a., 1990). De vraag naar de wenselijkheid 
van het ongebreidelde vuurwapenbezit leidt al jaren 
tot felle maatschappelijke en politieke discussies. Er is 
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zelfs een uiterst invloedrijke lobby pro vuurwapens, 
onder meer belichaamd door de National Rifle 
Association. In de Verenigde Staten is veel onderzoek 
op dit gebied gedaan, veel geargumenteerd en gedis-
cussieerd. Tal van datasets zijn opnieuw doorge-
rekend, op zijn kop gezet, en door de opponenten ter 
staving van het eigen standpunt opnieuw geïnterpre-
teerd; door Groenhuijsen (1989) is dat alles afgedaan 
als 'muggenzifterij over de uitleg van statistische 
gegevens'. We bespreken de belangrijkste argumenten 
en cijfers. 

Vuurwapens en zelfverdediging 

Een veel gebruikt argument is dat een vuurwapen 
een adequaat zelfverdedigingsmiddel zou zijn. In 
zekere zin is dat waar, zo wijzen de cijfers uit. 
Woninginbraken waarbij de slachtoffers met een 
vuurwapen in actie komen, worden vaker voortijdig 
beëindigd dan inbraken waar de bewoners niet op die 
manier ingrijpen. Mensen die zich met een vuurwapen 
tegen beroving en mishandeling verweren, worden veel 
minder vaak aangevallen en raken minder vaak 
gewond dan slachtoffers die zich niet, of op een 
andere manier verweren. Dat bleek uit een door Kleck 
(1988) uitgevoerde analyse van resultaten uit de 
Amerikaanse National Crime Survey over de jaren 
1979-1985. 

Zelfverdediging lijkt dus een sterk argument pro 
vuurwapenbezit te zijn. Hier moet echter een aantal 
relativeringen gemaakt worden. Cook (1991) wijst 
erop dat slachtoffers van beroving zich in de praktijk 
maar zelden met een vuurwapen verdedigen, namelijk 
in 1,2% van alle berovingen. De reden daarvan is dat 
maar weinig mensen hun vuurwapen direct schietklaar 
bij de hand hebben op het moment dat ze aangerand 
worden. Hebben ze hun wapen wel paraat, dan blijkt 
het veelal niet mogelijk om het effectief te gebruiken 
aangezien een ervaren overvaller de situatie al snel 
onder controle heeft vanwege het verrassingselement 
en door — te dreigen met — het gebruik van geweld. De 
schaarse gevallen waarin mensen zich wel succesvol 
met behulp van vuurwapens verdedigden, zijn volgens 
Cook (1991) dan ook niet representatief voor de 
gemiddelde beroving. Ten aanzien van woningin-
braken kan een soortgelijke relativering gemaakt 
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worden: de meeste woninginbraken (85%) in de VS 
vinden plaats terwijl de bewoners niet thuis zijn (zie 
Cook, 1991). 

Een andere relativering is dat — ironisch genoeg — 
ook vuurwapengevaarlijke criminelen zelfverdediging 
als een belangrijke reden noemen om vuurwapens bij 
zich te dragen (Wright en Rossi, 1986). En bovendien 
is een ijzeren waarheid natuurlijk dat 'The qualities of 
a gun that make it effective in fending off assailants 
and intruders are the same as those that make it an 
effective tool in personal crimes of violence' zoals 
Cook (1991) mooi verwoordde. 

Afschrikkende werking van vuurwapens 

Eén van de argumenten in deze discussie is dat van 
vuurwapenbezit een afschrikkende werking 
(deterrence) zou uitgaan (zie onder andere Kleck, 
1988). Daders zouden zich laten weerhouden door de 
— vermoedelijke — aanwezigheid van een vuurwapen 
bij een potentieel slachtoffer, die dat ter zelfverde-
diging zou kunnen aanwenden. Overigens moet 
opgemerkt worden dat het onderscheid tussen zelfver-
dediging en afschrikking diffuus is; eigenlijk liggen de 
twee begrippen in elkaars verlengde (vergelijk Green, 
1987). 

Veelvuldig verwijzen de proponenten van de 
afschrikkingshypothese naar een studie van Wright en 
Rossi (1986). Wright en Rossi enquêteerden 
halverwege de jaren tachtig ruim achttien volwassen 
mannelijke criminelen in gevangenissen in tien 
Amerikaanse staten. Eén van de conclusies uit dit 
omvangrijke onderzoek is dat criminelen het mogelijk 
bezit van vuurwapens onder beoogde slachtoffers als 
een ernstig risico beschouwen. Dat komt naar voren 
uit een hele serie items over dit onderwerp (Wright en 
Rossi, 1986). Ongeveer twee vijfde van de onder-
vraagde daders was minstens één maal op een 
gewapend slachtoffer gestuit, ongeveer een derde was 
verjaagd, beschoten, gewond geraakt of zelfs 
ingesloten door een slachtoffer met een vuurwapen. 
Twee vijfde van de groep zei één of meer keren een 
strafbaar feit niet te hebben gepleegd omdat zij 
vermoedden dat het potentiële slachtoffer gewapend 
zou zijn. 
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Het enige dat eigenlijk uit deze gegevens afgeleid 
kan worden is dat daders het zullen vermijden 
slachtoffers uit te kiezen die vermoedelijk een 
vuurwapen bezitten; ze zullen een ander, ongewapend 
slachtoffer uitkiezen (Green, 1987). Er zou met andere 
woorden eerder verplaatsing' optreden dan 
afschrikking en een daaruit voortvloeiende reductie 
van criminele activiteit (Green, 1987; vergelijk 
McDowell en anderen, 1991). Of concrete ervaringen 
met een gewapend slachtoffer daadwerkelijk leiden tot 
een vermindering van crimineel gedrag onder daders, 
is nooit onderzocht, zo stelt Green. Ook Cook (1991) 
betwijfelt het optreden van een afschrikkingseffect. 

Een wapenfeit dat door de vertegenwoordigers van 
de `afschrikkingshypothese' naar voren wordt 
gebracht, betreft de Orlando rapes (Kleck, 1988). Naar 
aanleiding van een toename in verkrachtingszaken 
halverwege de jaren zestig in het plaatsje Orlando 
(Florida), organiseerde de plaatselijke politie een 
programma om vrouwen te trainen in het gebruik van 
vuurwapens. Er namen vijfentwintighonderd vrouwen 
aan het programma deel en het geheel werd met veel 
publiciteit in de plaatselijke kranten omgeven. Direct 
na afloop van het programma vertoonde het aantal 
verkrachtingen een daling. De onderzoekers schreven 
die toe aan het programma, de publiciteit erom heen 
en de wetenschap onder potentiële daders dat 
vrouwen getraind waren in het gebruik van 
vuurwapens. Een secundaire analyse van de gegevens, 
uitgevoerd door McDowell en anderen (1991) wees 
echter uit dat de geconstateerde daling louter van het 
toeval afhankelijk was. 

Critici hebben voorts twijfels over de vermeende 
afschrikkende werking van vuurwapens omdat ook 
daders weten dat slachtoffers — zoals in het 
voorgaande reeds besproken — maar in een beperkt 
aantal gevallen in staat zullen zijn een vuurwapen 
tegen hen te gebruiken, aldus McDowell en anderen 
(1991). Laatstgenoemde auteurs suggereren dat daders 
de kans hierop zullen aanvaarden als een beroeps-
risico, ernstig genoeg om bezorgd over te zijn, 
conform de resultaten van Wright en Rossi (1986), 
maar te ver weg om hun gedrag door te laten 
beïnvloeden. 
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Relatie tussen vuurwapenbezit en (vuurwapen)geweld 

Zoals uit het voorgaande duidelijk wordt, zijn er 
verwoede pogingen gedaan de argumenten en 
empirische onderbouwing aangaande zelfverdediging 
en afschrikking te ontkrachten. Deze tegenkrachten 
worden vooral gedreven door de overtuiging dat 
toenemend wapenbezit meer fatale incidenten tot 
gevolg zal hebben, niet alleen in het criminele circuit, 
maar ook in de sfeer van familie en relaties, waar 
vuurwapens — al dan niet in een opwelling tevoor-
schijn gehaald, of al dan niet per ongeluk afgegaan — 
opeens een zeer gewelddadige afloop aan ruzies of 
conflicten geven. Bovendien is er nog het gevaar van 
personen met suïcidale neigingen (zie Cook, 1991; 
Kellerman en anderen, 1992). 

De principiële vraag in deze hele discussie betreft in 
feite het al dan niet aanwezig zijn van een verband 
tussen de verspreiding van vuurwapens onder de 
bevolking en de omvang van geweldsdelicten. Er zijn 
op dit terrein twee typen onderzoek te onderscheiden: 
longitudinale studies in staten waar restrictieve wetten 
en maatregelen ten aanzien van vuurwapenbezit 
ingevoerd zijn, en onderzoeken waarin cijfers over 
geweldsmisdrijven worden vergeleken tussen landen 
die verschillen in de mate van vuurwapenbeschik-
baarheid en vuurwapenbezit. Het lijkt op het eerste 
gezicht misschien eenvoudig om aan de hand van deze 
onderzoeken meer licht te werpen op de vraag naar 
het verband tussen de verspreiding van vuurwapens en 
geweldsdelicten. Deze onderzoeken hebben echter 
allemaal met ernstige methodologische problemen te 
kampen (zie onder anderen Cook, 1982; Cook, 1991; 
Lester, 1991; Killias, 1993; Kleck and Patterson, 1993). 

Een probleem dat zich in beide typen onderzoek 
voordoet, is het ontbreken van accurate informatie 
over de omvang van vuurwapenbezit. Geen land ter 
wereld beschikt daarover. Noodzakelijkerwijs zijn in 
die studies indirecte maten voor vuurwapenbezit 
gebruikt, zoals het aantal (onbedoelde) ongelukken 
met vuurwapens, met vuurwapens gepleegde 
zelfmoorden of de proportie zelfmoorden en moorden 
die met een vuurwapen zijn gepleegd. 

De longitudinale studies naar het effect van restric-
tieve wetten en maatregelen hebben daarnaast nog 
andere problemen, die er op neer komen dat ondui-
delijk of twijfelachtig is in hoeverre de restrictieve 
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maatregelen de bedoelde invloed op de omvang van 
vuurwapenbezit gehad hebben. Kleck en Patterson 
(1993) komen op basis van literatuur en eigen 
onderzoek in 170 steden, met in totaal negentien 
verschillende restricties, tot de conclusie dat er geen 
verschillen in de omvang van geweld zijn. Zij voegen 
daar zelf aan toe dat het twijfelachtig is of de maatre-
gelen hun doel wel bereikt hebben. Cook (1991) 
bespreekt een aantal andere maatregelen en conclu-
deert bij voorbeeld ten aanzien van de Gun Control 
Act van 1968, waarmee vooral de verkoop van 
vuurwapens door postorderbedrijven en het intersta-
telijk verkeer van vuurwapens aan banden werd 
gelegd, dat deze maatregel wel degelijk effect op de 
beschikbaarheid van vuurwapens en het aantal 
vuurwapenmoorden heeft gehad. Het aantal vuurwa-
penmoorden daalde sterk, terwijl het aantal op andere 
wijze gepleegde moorden vrijwel constant bleef. 
Gezien de uiteenlopende resultaten c.q. interpretaties, 
verschaffen deze onderzoeken niet voldoende duide-
lijkheid. Kortheidshalve blijven ze hier verder buiten 
beschouwing. 

Meer muziek zit er in vergelijkende studies van 
staten en landen die verschillen in de mate van 
vuurwapenbezit, hoewel ook hier methodologische 
problemen het zicht op de werkelijkheid vertroebelen. 
Een vergelijking van verschillende landen is gevaarlijk 
omdat bij voorbeeld cultuurverschillen een belangrijke 
achterliggende factor zouden kunnen vormen, die 
zowel de omvang van vuurwapenbezit als geweld 
beïnvloeden. Een ander probleem is de causaliteits-
vraag: vuurwapenbezit kan geweld tot gevolg hebben 
maar het omgekeerde — dat mensen een vuurwapen 
aanschaffen als reactie op geweld — is net zo goed 
mogelijk. Ondanks de methodologische problemen 
lijken deze onderzoeken steun te bieden aan de veron-
derstelling dat naarmate er meer vuurwapens in 
omloop zijn, er ook meer gewelddadige incidenten 
plaatsvinden. 

Tot die conclusie komt onder andere Cook (1991) 
op grond van een review van enkele Amerikaanse 
onderzoeken, zij het met enig voorbehoud. Dezelfde 
conclusie komt uit diverse onderzoeken van Lester 
(samengevat in Lester, 1993). Hoe meer vuurwapens 
er in omloop zijn, hoe meer (vuurwapen)geweld, zo 
bleek onder andere uit cijfers over zestien Europese 
landen (Lester, 1991). Bovendien werden in dat 
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onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat daders 
zouden overgaan tot andere moordwapens of 
—methoden wanneer vuurwapens minder beschikbaar 
zijn. Kortom, de resultaten suggereren dat een grotere 
beschikbaarheid van vuurwapens leidt tot extra 
moorden. Dit ondersteunt de gelegenheidshypothese. 
Meer vuurwapens gaan gepaard met meer moorden 
en wanneer vuurwapens in mindere mate beschikbaar 
zijn, vindt geen verplaatsing naar andere moord-
wapens plaats. 

Zoals gezegd lijden de onderzoeken op dit gebied 
aan een ongelukkige operationalisatie van het begrip 
vuurwapenbezit. Eén studie vormt daarop een 
gunstige uitzondering en bekijken we daarom wat 
uitvoeriger. Het is een onderzoek van Killias (1993), 
die gebruik maakt van cijfers over vuurwapenbezit uit 
de Internationale Slachtofferenquéte (Van Dijk, 
Mayhew en Killias, 1990). Correlationele analyses van 
Killias, die op veertien landen (Europa, Australië, 
Verenigde Staten) betrekking hebben, bevestigen het 
reeds gestelde: naarmate er meer vuurwapens in 
omloop zijn, ligt het aantal fatale incidenten hoger. 
Dit blijkt niet alleen voor moord maar ook voor 
zelfmoord op te gaan. 

Killias (1993) besteedt ook aandacht aan de andere 
genoemde problemen die aan dit type onderzoek 
kleven. Allereerst het causaliteitsprobleem: de 
gevonden correlatie zou evenzeer kunnen betekenen 
dat de relatie precies andersom ligt, dat de omvang 
van geweld mensen doet besluiten een vuurwapen aan 
te schaffen in plaats van omgekeerd. Echter, de cijfers 
over zelfmoord kunnen helpen die alternatieve 
verklaring te ontkrachten: het feit dat vuurwapenbezit 
van invloed is op het aantal met behulp van 
vuurwapens gepleegde suïcides is plausibel, maar het 
omgekeerde, dat het aantal met vuurwapens gepleegde 
zelfmoorden mensen ertoe zou brengen een 
vuurwapen aan te schaffen is maar moeilijk 
voorstelbaar (Killias, 1993). Een waterdicht bewijs is 
hiermee natuurlijk niet geleverd maar de redenering 
biedt wel enige steun. 

Een ander probleem is dat een achterliggende derde 
variabele verantwoordelijk zou kunnen zijn voor 
zowel vuurwapenbezit als moord, bij voorbeeld een 
structurele, cultuurgebonden neiging om conflicten 
met geweld op te lossen. Als dat zo is, zou er ook een 
verband tussen vuurwapenbezit en zonder vuurwapens 
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gepleegd geweld moeten bestaan. Dat bleek niet zo te 
zijn. Een grotere verspreiding van vuurwapens was 
niet gecorreleerd met een hoger aantal geweldsdelicten 
zonder het gebruik van vuurwapens. Dit betekent 
eveneens dat er dus geen verplaatsing naar andere 
moordwapens plaatsvindt, en biedt opnieuw steun aan 
de gelegenheidshypothese (Killias, 1993). Het 
onderzoek van Killias lijkt duidelijk aan te geven dat 
meer vuurwapenbezit meer fatale incidenten tot 
gevolg heeft. 

Tot slot 

Het aantal doden en gewonden als gevolg van schiet-
incidenten in ons land neemt toe. Daarnaast worden 
vuurwapens in ongeveer 75 â 80% van de ruim 
tweeduizend jaarlijks gepleegde overvallen gebruikt 
om mee te dreigen. Er zijn op zijn minst enkele 
honderdduizenden — legale en illegale — vuurwapens in 
ons land in omloop. Of het vuurwapenbezit onder 
burgers stijgt, valt niet met cijfers te onderbouwen, 
maar er zijn wel vage signalen die daarop duiden. 

Vuurwapenbezit heeft in ons land bij lange na niet 
de vormen aangenomen als in de Verenigde Staten 
van Amerika. En dat is waarschijnlijk maar beter ook, 
want het ziet er naar uit dat hoe meer vuurwapens in 
een land in omloop zijn, hoe meer geweldsdelicten er 
gepleegd worden. Hoewel de diverse internationaal 
vergelijkende studies hiervoor geen onomstotelijk 
bewijs leveren — wegens allerlei methodologische 
problemen — lijkt het toch gerechtvaardigd die 
conclusie te trekken. Meer vuurwapens lijken uitein-
delijk een onveiliger situatie tot gevolg te hebben. Het 
bezit van een vuurwapen ter afschrikking van — of als 
zelfverdedigingswapen tegen aanranders, overvallers 
en inbrekers leidt uiteindelijk gemakkelijk tot geweld, 
zelfmoord of ongelukken. 

Geconstateerd moet worden dat ondanks het 
stijgende aantal slachtoffers van vuurwapengeweld, de 
politiële en justitiële aandacht voor de vuurwapens in 
ons land al jaren uiterst mager is. Zo daalt bij 
voorbeeld het aantal in beslag genomen (illegale) 
vuurwapens gestaag, de kabinetsvoornemens en RAC-
adviezen ten spijt. Volledigheidshalve moet daar direct 
aan toegevoegd worden dat momenteel initiatieven 
genomen zijn die het tij kunnen keren. Zo is een 
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Noten 

vereenvoudiging van de complexe wapenwetgeving in 
voorbereiding en is kortgeleden in één van de politie-
regio's bij wijze van proef een 'bureau vuurwapenon-
dersteuning' van start gegaan. Tevens zal er een 
centraal wapenregister aangelegd worden. Of deze 
maatregelen als een structurele omslag in het beleid 
beschouwd mogen worden en uiteindelijk tot een 
betere beheersing van de vuurwapenproblematiek 
zullen leiden, moeten we afwachten. 

Een complicatie bij een adequate beleidsvoering is 
dat we over onvoldoende kennis beschikken. Zo is 
onbekend hoeveel wapens er in ons land in omloop 
zijn, wie de bezitters zijn, en om wat voor redenen zij 
tot de aanschaf zijn overgegaan. In hoeverre is er 
sprake van een uitbreiding van vuurwapenbezit, van 
het traditionele 'zware criminele' milieu waar 
vuurwapens altijd wel een bepaalde rol zullen spelen, 
naar het klein criminele milieu van 'eenvoudige 
drugdealers en inbrekers' of eventueel zelfs naar 
'nette, brave burgers'? En leidt dat dan ook tot fatale 
incidenten? Het is van het grootste belang om de 
ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet te volgen en 
de beschikbare feitenkennis op dit gebied te vergroten, 
bij voorbeeld door het verrichten van systematisch, 
empirisch onderzoek. Hierbij kan onder meer 
overwogen worden de bevolking op gezette tijden te 
peilen over de omvang van vuurwapenbezit, door 
middel van een — uiteraard zorgvuldig ingeklede — 
serie vragen in de Politiemonitor. Een adequaat beleid 
op dit gebied, bij voorbeeld geconcentreerd op 
bepaalde regio's of groepen in de samenleving, valt 
niet te realiseren op grond van vage geruchten of 
fabeltjes, maar is uitsluitend mogelijk op basis van 
empirische feiten. 

' Opgesomd door twee journa-
listen in Elsevier (Bommels en 
Meijer, 1993). 

De term 'vuurwapen' komt in de 
huidige wetgeving niet meer voor. 
In de tekst van de Wet Wapens 
en Munitie wordt de term 'schiet-
wapen' gebezigd. De wetgever 
verstaat daaronder: 'een voorwerp 
geschikt om projectielen of stoffen 
door een loop af te schieten, 
waarvan de werking berust op het 
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teweeg brengen van een schei-
kundige ontploffing of een andere 
scheikundige reactie, of, voor 
zover de kinetische mondings-
energie hoger is dan 2,2 joule, 
waarvan de werking berust op een 
natuurkundig proces.' In dit 
artikel wordt consequent het 
woord vuurwapen gebruikt 
aangezien die term in het 
dagelijkse spraakgebruik, onder 
zowel professionals als leken, het 
meest gangbaar is. 
' Dit betreft de Wet Wapens en 



Munitie (WWM), die op 
1 september 1989 in werking 
getreden is. 
° De CRI baseert die schattingen 
op cijfers van de KNSA 
(Koninklijke Nederlandse 
Schutters Associatie) over leden-
aantallen van schietverenigingen 
en het gemiddelde aantal wapens 
per lid. 

De opleving van het aantal in 
beslag genomen vuurwapens in 
1991 is grotendeels te danken aan 
recente veranderingen in de 
Belgische regelgeving. Middels 
een Koninklijk Besluit van 8 april 
1989, is verplicht gesteld dat 
wapenhandelaren gegevens van 
particuliere kopers registreren; 
verkoop of overdracht kan 
uitsluitend plaatsvinden na 
voorlegging van een identiteits-
bewijs. Door deze regeling zijn de 
Belgische autoriteiten voor het 
eerst in staat om de verplichtingen 
na te komen die zijn verbonden 
aan een Interpolcirculaire uit 
1973. Deze circulaire behelst dat 
de aangesloten landen zich 
verplichten elkaar informatie te 
verstrekken over de aankoop van 
vuurwapens, munitie en explo-
sieven door onderdanen van de 
desbetreffende landen. Als gevolg 
hiervan wordt de (Nederlandse) 
CRI via het Belgische wapenre-
gister geïnformeerd over 
Nederlandse onderdanen die in 
België een wapen aangeschaft 
hebben. De CRI speelt deze infor-
matie weer door aan de politie. 

Overigens is verplaatsing volgens 
Green niet per se negatief, mits 
het gaat om verplaatsing naar een 
minder ernstig delict. Bij 
voorbeeld: een inbreker verplaatst 
zich van een huis waarvan de 
bewoners thuis zijn (kans op 
moeilijkheden) naar een huis waar 
niemand thuis is. De kans op 
schietpartijen wordt dan kleiner. 

Vuurwapengeweld 
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Media en geweld 

drs. H.M. Willemse* 

In het begin van de jaren zeventig werd in de regio 
rond het Canadese stadje Notel het niveau van 
agressie vastgesteld. Bij een meting twee jaar later 
bleek het agressieniveau in de onderzochte stadjes 
ongeveer gelijk gebleven, behalve in Notel. Wat was 
het bijzondere van Notel? Dit stadje lag achter een 
berg en had pas na de eerste meting televisie gekregen. 
Sinds de introductie hiervan bleek het niveau van 
verbale en fysieke agressie van de bewoners aanmer-
kelijk gestegen (Joy, Kimball e.a., 1986). 

In de film Doomsday Flight meldt een afperser dat 
in een lijnvliegtuig een luchtdrukbom is gelegd die af 
zal gaan wanneer het vliegtuig landt. De piloot redt 
zich echter uit dit heikele probleem door op een 
hooggelegen landingsbaan te landen. Bij plaatselijke 
uitzending van deze film in San Francisco kregen de 
luchtvaartmaatschappijen prompt een hoger aantal 
bommeldingen te verwerken. Ook bij plaatselijke 
vertoning in Miami werd een verhoogd aantal 
bommeldingen overeenkomstig het filmvoorbeeld 
ontvangen. Bij uitzending van Doomsday Flight in 
Australië werd precies hetzelfde effect teweeg 
gebracht. 

In de videofilm Child Play 3 wordt een pop, 
Chuckie, met blauwe verf bespat, de schedel 
ingeslagen en op een spoorbaan gelegd om vervolgens 
door een trein, met daarin twee jongetjes, in tweeën te 
worden gereden. Kort geleden werd in Engeland een 
aandachttrekkend proces gevoerd tegen twee 
tienjarige jongens, die de tweejarige James Bulger uit 
een winkelcentrum hadden meegenomen en op gruwe-
lijke wijze vermoord. Het bleek dat de vader van een 
van de twee jongens de horrorvideo Child Play 3 in 

* De auteur is verbonden aan de directie Criminaliteits- • 
preventie van het ministerie van Justitie. 
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huis had. James Bulger was met stenen doodgegooid 
en was door een trein overreden; het lijkje bleek ook 
met blauwe verf besmeurd. Niet aangetoond kon 
worden — de betreffende vader ontkende deze 
mogelijkheid met klem — dat de kinddaders de 
betreffende horrorvideo hadden gezien (Strabbing, 
1993). 

De uitbanning van geweld in de omgang tussen 
mensen behoort zonder twijfel tot de kern van de 
Westerse beschaving. Het geweldsmonopolie van de 
overheid is een duidelijke uiting van dit beschavings-
streven. Minimalisering van het geweld behoort tot de 
oudste beelden van de ideale samenleving: in het 
toekomstig paradijs slaapt het lam naast de leeuw 
(Isaias, 11:6-8). Het beschavingsoffensief tegen geweld 
mag dan in de afgelopen eeuwen op enig succes 
kunnen bogen (vergelijk de beschavingsthese van Elias 
en anderen), over de kortere termijn van de laatste 
decennia is het beeld in Nederland niet onverdeeld 
gunstig (zie elders in deze aflevering van JV). 

Een van de factoren waarvan wel wordt veronder-
steld dat zij daaraan bijdragen, is de invloed van de 
media, met name televisie en film. Uitingen refererend 
aan geweld zijn van oudsher te vinden in allerlei 
media: muziek, ballet, beeldhouwkunst, schilderkunst, 
litteratuur, foto, film, enzovoort. In moderne, speci-
fieke vorm kunnen nog genoemd worden strips, 
computerspellen en video. In het hierna volgende 
wordt vooral aandacht besteed aan films, inclusief tv-
films en tv-programma's, vanwege de massale omvang 
van de consumptie hiervan, de indringendheid van de 
betreffende media en de omstandigheid dat het meeste 
empirische onderzoek is gedaan naar deze media. 
Meer terzijde zal worden gerefereerd aan litteraire 
produkten, omdat schrijvers en boekrecensenten 
relatief vaak ideeën hebben ontwikkeld over de 
betekenis van geweld in de litteratuur. 

De vraag is in hoeverre aan de media, met name tv 
en film, een daadwerkelijke bijdrage aan de mate van 
geweld mag worden toegeschreven. In verband 
hiermee zal worden ingegaan op de volgende drie 
vragen: Is de afbeelding van geweld via de media in 
opmars? Leidt dit tot daadwerkelijk geweld bij de 
consumenten van mediageweld? Welke overheidsmaat-
maatregelen zijn op dit gebied van belang? 
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Opmars van geweld in de media 

Dat de hedendaagse consument van televisie en film 
wordt geconfronteerd met een zeer groot aantal 
geweldscènes, leidt geen twijfel. De vereniging van 
Amerikaanse psychologen heeft bij voorbeeld 
berekend dat in 1992 ieder Amerikaans kind aan het 
eind van zijn lagere schooltijd 8000 moorden en 
100.000 daden van geweldpleging op de televisie had 
gezien (Hofland, 1993a). Uit onderzoek van Groebel 
blijkt dat een Nederlandse zender gemiddeld vijf keer 
per uur geweldscènes toont (Timmers, 1993). Naast de 
hoge en toegenomen frequentie van afgebeelde 
gewelddadigheden, is er ook sprake van vergroving 
van het vertoonde. 

David Friedman, samen met Russ Meyer een van 
de eerste producenten van horrorfilms in de Verenigde 
Staten en de grootste distributeur (Entertainment 
Ventures Inc.) van pornofilms (King of Sin) vond 
naar eigen zeggen (Oosterwijk, 1993) met Meyer een 
nieuw soort exploitation-film uit: de gore (bloed) of 
splatter movie. Vanwege het grote succes van de eerste 
splatter movie (Blood Feast) in achterafbioscoopjes en 
drive-in theaters, werden in korte tijd meer films van 
dit soort gemaakt. Met de filmkeuring hadden ze geen 
enkel probleem. Friedman: 'k's awful, zeiden de 
censors, but it's not obscene. Zelfs de kinderen 
mochten komen kijken.' 

De firma V&R Planning uit Tokio bracht in het 
kader van het goedlopende videoproject Archief Dood 
in oktober een videoband op de markt waarop 
verminkte lijken te zien zijn uit de oorlog in het 
voormalige Joegoslavië. De slachtoffers waren niet 
zomaar verminkt, maar waren bij leven gemarteld 
(Van Tijn, 1993). 

De conservatieve filmcriticus Michael Medved heeft 
in zijn boek Hollywood vs. America hiervoor de term 
Poison Factory Hollywood gebruikt. Het argument dat 
films 'slechts' de gruwelijke werkelijkheid weerspie-
gelen acht Medved volstrekt ongeldig: Hollywood is 
op zijn best een lachspiegel die de realiteit op groteske 
wijze vervormt en ons niets over het leven van gewone 
Amerikanen vertelt. Zelfs de progressieve commen-
tator Gerry van der List (de Volkskrant, 19 mei 1993) 
voelt wel sympathie voor het onbehagen bij de 
gedachte dat 'de culturele horizon van zijn dochters 
wellicht bepaald gaat worden door het materialisme 
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van Madonna, de ongein van Eddy Murphy, de 
sexuele moraal van Sharon Stone en de geweldda-
digheid van Arnold Schwarzenegger' (Van der List, 
1993). 

Geregeld duiken, zeker in de Angelsaksische pers, 
verhalen op over zogenaamde snuif movies. Het gaat 
dan om films van werkelijke verkrachtingen, marte-
lingen, mishandelingen en moorden, waaronder die 
met kinderen als slachtoffer. Deze films zouden vooral 
in het illegale circuit tegen hoge prijzen worden 
vertoond en verhandeld. Zo meldde recentelijk een 
politiefunctionaris in verband met de Eper zedenzaak, 
dat hij had gehoord dat er al films in omloop waren 
van sexuele gewelddadigheden opgenomen in Epe. 

De term snuif movie is ontleend aan de titel van de 
low-budget horrorfilm Snuif. (To snuif is bargoens 
voor doden, wat is afgeleid van 'snuffing out a flame', 
een vlam doven.) Deze film werd in de beginjaren 
zeventig uitgebracht met als reclameslogan: 'Made in 
South America Where Life is Cheap.' Al snel 
verschenen persberichten dat het hier om echte moord 
ging. Ondanks 'zeer geheim' onderzoek door de 
politie kwam enig bewijs nooit boven tafel. 
Desondanks beweerde de New Yorkse politie dat er in 
1975 volgens 'zeer betrouwbare' onderwereldbronnen 
reeds acht snu f f .  films circuleerden (Thompson en 
Annetts, 1990). 

Kousbroek (1993) beschrijft het volgens hem 'de 
laatste maanden furore makende spel Mortal Kombat'. 
Daarin 'rukt de winnaar van het gevecht de verliezer 
het hart uit de borst en onthoofdt hem. Het hoofd 
wordt daarna triomfantelijk omhooggeheven, het 
ruggemerg bengelt er nog aan. Volgens de makers, 
Acclaim Entertainment, bestaat de target market var 
dit spel uit teenagers; het wordt gepromoot met een 
publiciteitscampagne van tien miljoen dollar'. 

De aantrekkelijkheid van geweld 

De redacteur van horror-boeken en thrillers Victor 
Jason (1993) onderscheidt een diepergaande en een 
oppervlakkige bevrediging van de gewone consument 
door verhalend geweld. Op dieper niveau zou het 
gaan om het verlangen bevestigd te krijgen dat wij het 
zijn die nog leven, en dat het de ander is die in de 
afgrond wordt gesmeten. Hij refereert daarbij aan 
Canetti's inzicht in Massa en macht, dat de aanblik 
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van de dode de opluchtende indruk wekt dat de dood 
die ons bedreigt, is afgewenteld op die dode. 

Een meer oppervlakkige bevrediging wordt bij 
voorbeeld gevonden in de thriller. Daarin wordt een 
angst opgeroepen die echter bij even opkijken, een 
korte verzetting van de geest, niet reëel blijkt. Weinig 
mensen vinden de angstgevoelens zelf prettig, maar 
het wegvloeien van angst is een heerlijke sensatie. 

Zonder het thema geweld en dood is een groot deel 
van de kunst, van de Griekse tragedies tot de Bijbel 
en Shakespeare ondenkbaar. Deze litteraire verhalen 
lijken echter in het geheel niet op de verhaalloze 
'stroom van weerzinwekkende B-films, waarin motor-
bendes en seriemoordenaars moordend en 
verkrachtend huishouden tot twee minuten voor het 
einde van de film een heldhaftige politieman — bij 
voorkeur natuurlijk op even gruwelijke wijze — de 
moordenaars te pakken neemt'. Die afloop wordt dan 
geacht met terugwerkende kracht het vertoonde 
geweld 'functioneel' te maken. 

Deze interpretatie wordt ruimhartig bevestigd door 
de uitvinder van de gore movie David `King of Sin' 
Friedman. Zowel aan de onversneden pornofilm als 
aan splatter liggen volgens Friedman dezelfde senti-
menten en koopmansgeest ten grondslag (Oosterwijk, 
1993): 'Beide genres mikken op de onderbuik, op de 
emotie van het moment. Daarom hoeven de verhalen 
geen logica te hebben, en hoeven de hoofdpersonen 
zich niet volgens een plausibele psychologie te 
gedragen.' 

Invloed van mediageweld op daadwerkelijk geweld 

In een klassiek Belgisch experiment (Leyens e.a., 
1975) kreeg een groep jeugdige mannelijke delin-
quenten gedurende een week een 'agressief televisie-
dieet' aangeboden met films als Bonny and Clyde en 
Zorro. Een controlegroep van mededelinquenten kreeg 
neutrale films te zien. Voor en na de filmvertoning 
werden beide groepen geobserveerd. Terwijl de 
neutrale films geen of een verlagende uitwerking 
hadden op de fysieke agressie van de jongeren, was de 
invloed van de agressieve films aanzienlijk. Volgens de 
gebruikte agressiemaat verdrievoudigde het agressie-
niveau bij jongeren die van zichzelf relatief laag 
agressief waren, terwijl de fysieke agressie bij de 
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relatief hoog agressieve jongeren meer dan verviervou-
digde. In totaal zijn ongeveer een dozijn van derge-
lijke veldexperimenten uitgevoerd (Van der Voort, 
1990). Op drie uitzonderingen na, waarin geen signifi-
cante effecten werden gevonden, pleiten deze veldex-
perimenten voor een stimulatie-effect, zij het dat dit 
effect soms beperkt bleef tot de kinderen en jongeren 
die op voorhand het meest agressief waren. 

Overzicht onderzoeklitteratuur 

Na een gedegen overzicht van de onderzoeklitte-
ratuur over de invloed van televisiegeweld komt Van 
der Voort (1990) in de studie van Kind en media 
(Rijksuniversiteit Leiden) tot een groot aantal 
conclusies, waaronder de in dit verband relevante 
volgende: 
— Naar het verband tussen televisiegeweld en agressie 
zijn vijf soorten onderzoeken uitgevoerd: gevalsbe-
schrijvingen, correlatief onderzoek, causaal-correlatief 
onderzoek, experimenteel veldonderzoek en laborato-
riumexperimenten. Elk van deze onderzoeksoorten 
bevat aanwijzingen dat er een positief correlatief dan 
wel oorzakelijk verband tussen televisiegeweld en 
agressie bestaat. 
— Televisiegeweld is slechts één van de determinanten 
van agressief gedrag. 
— Televisiegeweld kan het optreden van agressie in de 
hand werken door onder meer het leren van nieuwe 
agressieve gedragsvormen, het gradueel wegnemen van 
angst voor agressie, het wegnemen van remmingen op 
agressief gedrag door de waarneming van televisiemo-
dellen die zich (ook) agressief gedragen, het geven van 
aanwijzingen dat bepaald gedrag loont dan wel 
zichzelf straft. 
— Filmgeweld maakt agressiestimulatie waarschijn-
lijker als het geweld van de held wordt beloond, 
althans niet wordt gestraft, het geweld als gerecht-
vaardigd wordt gezien, de pijnlijke gevolgen van 
geweldacties buiten beeld blijven, de beelden 
opwindend zijn en de film als echt of realistisch wordt 
gezien. 
— De kans op agressiestimulatie is het grootst bij 
kinderen die onder meer veel televisie kijken, een 
beperkte intelligentie hebben, jongen zijn, (toch al) 
agressief zijn en zich sterk met de agressieve held 
vereenzelvigen. 
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— De invloed van een geweldfilm is mede afhankelijk 
van de reacties van anderen die meekijken. Uitingen 
van instemming dan wel afkeuring bij geweldacties 
verhogen, respectievelijk verlagen de kans op agressie. 

Sexueel geweld 

Het meeste onderzoek naar de invloed van visuele 
stimuli op sexueel geweld is verricht in het kader van 
pornografiestudies. Hoewel een groot deel van 
dergelijk onderzoek uitgaat van geheel andere vraag-
stellingen, zoals bezwaren van christen-fundamenta-
listen tegen recreatiesex, heeft een deel betrekking op 
de invloed van afbeeldingen van gewelddadige sexuele 
handelingen op daadwerkelijk sexueel geweld. In het 
overzicht van Thomson en Annetts (1990) wordt 
onder meer geconcludeerd dat in volledige tegen-
stelling tot de claims van anti-pornografie actie-
groepen, soft-core pornografie de niveaus van agressie 
bij mannen verlaagt. 

Gewelddadig materiaal van niet expliciet sexuele 
aard moedigt agressie echter aan, met name bij pre-
angered personen. Ook de afbeelding van geweld op 
sexueel expliciete wijze verhoogt in het algemeen de 
kans op het optreden van sexueel geweld, concludeert 
de Amerikaanse Attorney General's Commission on 
Pornography (1986) op grond van onder meer getuige-
nissen van sociale wetenschapsbeoefenaren. 

Risicofactoren 

Jo Groebel, hoogleraar massacommunicatie aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht, verklaart in een interview 
met het Leids Dagblad (Timmers, 1993) dat vooral 
kinderen uit probleemgezinnen gemakkelijk beïnvloed 
worden door wat zij op tv zien en het geweld ervan 
overnemen. 'Het risico dat bepaalde kinderen geweld 
plegen is duidelijk hoger als ze met tv-geweld worden 
overladen. Negentig procent van alle onderzoeken 
toont dat aan', zegt Groebel. Vooral kinderen voor 
wie de ouderlijke opvoeding ernstig tekort is 
geschoten, oriënteren zich bij gebrek aan beter op de 
wereld van de beeldbuis, de wereld waarin ze hun tijd 
doorbrengen: 'Vooral de ervaringen die kinderen in 
hun vroege jeugd opdoen, bepalen hun houding 
tegenover geweld. Naarmate de ouders minder de 
kennis en mogelijkheden hebben een juiste opvoeding 
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te geven, zal de invloed van het geweld-genre op de tv 
een sterkere invloed hebben. Deze invloed leidt naast 
directe imitatie tot gewenning aan geweld en het 
opvatten van geweld als middel om conflicten op te 
lossen.' Bovendien krijgt het geweld een eigen 
dimensie: gebruik van geweld is — ook al dient het 
geen specifiek doel — op zichzelf al plezierig.' 

Daarnaast is er het criming effect. Mensen die 
worden geconfronteerd met geweldsuitingen blijken 
vervolgens meer tot agressie te neigen dan anderen. 
Bovendien hebben geweldfilms meer invloed dan saaie 
educatieve films, aangezien ze de kijker in een staat 
van opwinding brengen. 'Als er dan geen morele rem 
is, is de invloed erg groot', aldus Groebel. 

Dr. M. Vooijs, werkzaam bij de sectie Kind en 
media aan de Leidse Universiteit, merkt op dat de 
belangrijkste factor het gezin is waarin kinderen 
opgroeien: 'Die twee Engelse jongetjes kwamen uit 
een gewelddadige omgeving, daar was al wat mee. 
Volgens mij is hier het zien van de film niet de 
aanleiding, maar misschien wel de druppel geweest' 
(Timmers, 1993). 

Angelsaksisch overzicht 

De waarschijnlijk meest omvattende recente 
synthese van wetenschappelijke kennis op het gebied 
van geweldscriminaliteit biedt het onder redactie van 
Albert Reiss and Jeffrey Roth vervaardigde 
Understanding and preventing violence (1993). In dit 
werk wordt benadrukt hoe een interactie van biolo-
gische, psychosociale, situationele en sociale processen 
het geweldsniveau bepalen. Eens te meer blijkt dat de 
vraag naar 'de' oorzaak van geweld zinledig is; dit 
geldt temeer voor de vraag of mediageweld wel 'de' 
oorzaak van het toegenomen criminele geweld is. 
Geconcludeerd wordt dat de meeste bestaande littera-
tuuroverzichten besluiten dat blootstelling aan tv- 
geweld zowel bij kinderen als bij volwassenen agressief 
gedrag bevordert, op de korte dan wel op de lange 
termijn. 

Een andere extensieve meta-analyse werd voor de 
Amerikaanse National Research Council uitgevoerd 
door Comstock en Paik (1990). Uitgedrukt in gemid-
delde correlatiecoëfficiënten bleken laboratoriumexpe-
rimenten een sterker effect (0,40) te zien te geven dan 
veldexperimenten (0,27) of enquêtes (0,19). Het 
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algemene gemiddelde van 0,31 wijst op een krachtig 
effect: in een twee bij twee tabel kan dit betekenen dat 
van de tv-geweldkijkers 51 procent agressief gedrag 
vertoont tegenover 20 procent van de kijkers die niet 
zijn blootgesteld aan tv-geweld. 

De algemene conclusie van de meta-analyse is dan 
ook dat de grote meerderheid van de onderzoeken, 
ongeacht de gebruikte methodologie, aantoont dat het 
zien van media-geweld leidt tot een toename van 
gelijktijdig en later volgend agressief gedrag. 

De invloed van de media op gewelddadig gedrag 
wordt ook geconstateerd in de praktijk. Zo zegt een 
woordvoerder van een speciaal rechercheteam, 
opgericht om ernstige vormen van jeugdcriminaliteit 
in kaart te brengen dat groepen steeds meer worden 
georganiseerd naar het model van Amerikaanse tv-
series: 'Er wordt meer geweld gebruikt, ze opereren 
steeds meer in grote groepen en als er een inbraak 
wordt gepleegd, houdt een deel van de groep getuigen 
op afstand. Daarbij worden mensen op heel duidelijke 
wijze geïntimideerd' (Rotterdams Nieuwsblad, 4 
november 1993). 

Verwarring in het debat 

Een wezenlijk probleem in het voortdurende debat 
over de invloed van tv en films op mensen, is de 
vermenging van sex en geweld. Vooral in het 
Angelsaksische taalgebied worden door voor- en 
tegenstanders van absolute vrijheid voor film- en tv-
makers geweld, sex en vaak ook nog vloeken en 
gezagsondermijning, op één hoop gegooid. Daarbij 
valt op dat Amerikaanse bewegingen die zich richten 
op beperking van aanstootgevende beelden, hun pijlen 
vooral richten op naaktheid en 'expliciete' sexualiteit. 

In Europa lijkt men zich vooral zorgen te maken 
over afbeeldingen van geweld. In de wellicht 
overtrokken, maar duidelijke woorden van Friedman, 
zoals geciteerd door Oosterwijk (1993): 'Het is de 
aloude tegenstelling tussen Amerika en Europa. In 
Europa mag op naaktgebied alles. Het lichaam is 
mooi, neuken het mooiste wat er is. Maar laten zien 
hoe iemand wordt neergeschoten, is een taboe. In 
Amerika is het precies andersom. Wij zijn dol op 
geweld, verheerlijken het op een bepaalde manier. Het 
is in orde om de borsten van een meisje met een 
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heggeschaar af te hakken, but God forbid if you 
touch them.' 

Hier wordt de heilloze verwarring van sex en geweld 
in verband met tv- en filminvloed vermeden. De 
vertoning van sex is alleen relevant wanneer daarin 
ook geweld voorkomt, bij voorbeeld in de afbeelding 
van verkrachting. De reden daarvoor is dat het bij de 
vertoning van sexueel geweld in wezen gaat om de 
geweldscomponent. 

Overheidsmaatregelen tegen mediageweld 

Gevraagd naar hun reactie op de mogelijke rol van 
de videofilm Child's Play 3 in de Bulger casus, blijken 
de videoverhuurders niet van plan deze film uit de 
handel te nemen. Zij menen niet dat alleen al het 
kijken naar films met veel geweld aanzet tot geweld-
dadige acties. Bovendien, verklaart een videotheekme-
dewerker, 'hij loopt hartstikke goed' (Van Aarsen, 
1993). Onthullend is verder de volgende veelgehoorde 
opmerking van de videoverhuurders: 'Bovendien 
kunnen we, als we Child's Play uit de schappen 
moeten halen, bijna de hele zaak wel leeghalen.' Bijna 
de hele zaak, dus. 

Voor hen gaat het hierbij inderdaad slechts om 
kinderspel. Er wordt gewezen op andere regulier 
verkrijgbare films als de `documentaire'-serie Faces of 
Death, waarin men gedetailleerd kan zien hoe mensen 
aan hun dood komen. 

De mening van jongeren en hun ouders 

In een recent onderzoek (Aben, Vooijs, 1993) 
worden 100 jongens en 132 meisjes van twaalf tot 
zestien jaar — een kritische leeftijdscategorie in dit 
verband — ondervraagd over hun opvattingen over 
onder meer de invloed van films. Deze randstad-
scholieren, afkomstig uit het LBO, Mavo, Havo en 
VWO, gaan massaal (86%) min of meer frequent naar 
de bioscoop, meestal groepsgewijs met vrienden of 
vriendinnen. De meerderheid van deze jongeren (60%) 
meent dat films een verkeerde invloed op kinderen en 
jongeren kunnen hebben. Aan discriminatie, geweld 
en verkrachting in films schrijven zij negatieve effecten 
toe. Als verreweg het belangrijkste effect wordt het 
nadoen van ongewenste gedragingen genoemd. Mede 

76 	Justitiële Verkenningen, jrg. 20, nr. 1 , 1994 



daarom vindt de overgrote meerderheid (81%) het 
belangrijk dat er zoiets als de filmkeuring bestaat. 

In dit onderzoek werden soortgelijke vragen gesteld 
aan een steekproef van de ouders (n=100) van deze 
jongeren. De opvatting dat films een negatief effect 
kunnen hebben op kinderen en jongeren, wordt door 
maar liefst 87% van de ouders onderschreven. In het 
bijzonder geweld wordt gezien als een kwalijke 
invloed. Ook de ouders zien imitatie als het belang-
rijkste negatieve effect van films. De Nederlandse 
Filmkeuring wordt door 91% van deze ouders als een 
belangrijk instituut beschouwd, vooral omdat met 
behulp daarvan de ouders beter kunnen kiezen voor 
een film en zo de jeugdigen beter kunnen beschermen. 
Noch bij de ouders, noch bij de jongeren spelen oplei-
dingsniveau, geslacht of leeftijd een significante rol bij 
de opvatting over de negatieve invloed van films. Deze 
resultaten stemmen overigens overeen met een begin 
1993 uitgevoerde opiniepeiling in het kader van het 
televisieprogramma De Stelling. 

De mening van schrijvers 

De onlangs (26 november 1993) overleden Engelse 
auteur Anthony Burgess publiceerde in 1962 zijn 
beroemdste boek A Clockwork Orange. Na de 
verfilming in 1971 door Stanley Kubrick ontstond een 
heftige discussie over het gedetailleerd weergegeven 
geweld, met name de verkrachtingsscènes, in boek en 
film. Als gevolg van deze discussie wordt de film in 
Engeland uit de roulatie gehaald. 

Opmerkelijk detail is dat Burgess' vrouw in de 
Tweede Wereldoorlog slachtoffer was geworden van 
mishandeling door dronken Amerikaanse soldaten, 
die haar vinger braken om haar trouwring af te 
pakken en door schoppen haar een miskraam 
bezorgden (Bouman, 1993). Die mishandeling werd de 
inspiratiebron voor A Clockwork °range (Paul, 1993). 

In het jaar van zijn dood publiceert Burgess een 
essay, waarin hij een dramatische omwenteling in zijn 
denken beschrijft (Burgess, 1993). Na dertig jaar in 
allerlei fora de stelling te hebben verdedigd dat kunst 
niet verdorven of verderfelijk kan zijn — zijn favoriete 
voorbeelden zijn de werken van Shakespeare en de 
Bijbel die ondanks hun gewelddadige inslag de wereld 
toch niet gewelddadiger hebben gemaakt — komt hij 
terug op zijn mening. Erkennende dat hijzelf als geen 
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ander verantwoordelijk is gehouden voor de gewelds-
cultus van de afgelopen dertig jaar en dat hij de 
invloed van kunstgeweld op reëel geweld altijd heeft 
ontkend, meent hij nu dat kunst gevaarlijk is. Na 
ruim vijftig jaar heeft hij geen principiële bezwaren 
meer tegen censuur op de televisie. 

In de omstandigheid dat het hedendaagse 
kijkbuisvoer het meer en meer moet hebben van 
geweld zonder enige psychologische uitdieping, dat 
wordt voorgezet ook aan 'wankelmoedige en ontvan-
kelijke zielen', ziet hij een bijdrage aan een totale 
maatschappelijke verloedering. 'Zeker wanneer de 
commercie bepaalt wat we te zien krijgen', zal het 
uitgangspunt blijven dat televisie een volks medium is 
en 'dus ook maar het beste rommel uit kan zenden' 
(in casu goedkope geweldfilms). 

Met deze laatste opmerking sluit hij overigens 
naadloos aan bij de opvatting van Rudy Kousbroek 
(1993) dat op de markt van 'entertainment' de regel is: 
'wie het laagst mikt wint'. Omdat Amerika steeds het 
verst gaat in het tonen van wreedheid en geweld, is dit 
land marktleider op dit gebied. Het nalaten van het 
belemmeren van de invoer van dit soort Amerikaanse 
amusementsprodukten is naar zijn mening eerder een 
bedreiging dan een bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting. 

Ook de Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger 
maakte een dergelijke ontwikkeling door. Na zijn 
aanvankelijke relativering ('ach ten tijde van de 
uitvinding van de boekdrukkunst werd ook geklaagd 
over de zedenverwildering en dat is toch ook reuze 
meegevallen'), ziet hij nu, blijkens zijn Aussichten mij' 
den Biirgerkrieg, in de televisie ede meest corrupte 
van alle media') een belangrijke bijdrage aan het 
alledaagse geweld. Wie de getoonde beelden al niet 
navolgt, 'terrorist' wordt, wordt teruggedrongen tot 
passieve toekijker ('voyeur') (zie Scheffer, 1993). 

Discussie onder critici 

In een essaybundel van Heumakers (1993) wordt 
ingegaan op de 'verschrikkelijke schoonheid van het 
kwaad', naar aanleiding van de litteraire werken van 
schrijvers als Céline, Bataille en Bret Easton Ellis. 
Over de bestseller American Psycho van de laatste 
auteur merkt hij bij voorbeeld op dat dit werk 
'smakeloos' is, omdat de beschreven moordpraktijken 
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zo uit de `horrorpulp van de videotheken en kiosken 
komt', maar dat het tegelijkertijd bewonderens-
waardig is vanwege 'het litteraire vernuft van de 
schrijver'. De stelling van Heumakers is dat de litte-
ratuur 'onthult, confronteert en bezweert — een bijna 
ritueel proces'. Het domein van de litteratuur is een 
betrekkelijk ongevaarlijk reservaat waar vanwege het 
fictiekarakter en de werking van esthetische effecten 
'de burger bevrediging vindt voor behoeften die de 
burgerlijke maatschappij in haar gewone doen buiten 
beschouwing laat'. Deze functie deelt de litteratuur 
overigens met alle kunst. Ook in de beeldende kunst 
zijn hier voorbeelden van te vinden. Op de laatste 
Biennale van Venetië werd bij voorbeeld een doorge-
sneden koe en een doorgesneden kalf getoond. De 
kunstenaar Damien Hirst heeft beide speciaal voor de 
expositie door laten zagen (Hofland, 1993b). 

In een reactie op de opvatting van Heumakers stelt 
Carel Peeters (1993) dat voor de moderne burger het 
kwaad in hemzelf en in zijn omgeving niet door de 
litteratuur en kunst onthuld hoeft te worden. Dat 
geldt voor de 'brave burger' die op zijn minst een 
beetje wereldvreemd is. De 'andere kant' van de 
burger is open en bloot te zien: in de krant, op de 
televisie, in de geweldfilms van de florerende video-
theken, in succesfilms als Basic Instinct of Robocop. 
Batailles 'fundamentele ambiguïteit van de mens' — 
enerzijds de noodzaak van het Goede, anderzijds de 
onbedwingbare verzoeking van het Kwaad — leidt dus 
geen verborgen leven meer in de litteratuur, maar is 
wereldwijd aan de oppervlakte gekomen. Peeters zet 
dan ook naast het onthullen en confronteren het 
mobiliseren. De litteratuur zet ook tot actie aan. Vaak 
alleen actie in het hoofd van de lezer, maar soms ook 
daadwerkelijke actie. Peeters concludeert dan ook dat 
het lezen van litteratuur en het zien van films geen 
catharsis, reiniging, meer is van de kwade kant van de 
mens. De werkelijkheid en de litteratuur zijn even 
gevaarlijk geworden. 

Uitspraken van 'overheden' 

In twee internationale bepalingen is aandacht 
besteed aan de noodzaak kinderen te beschermen 
tegen voor hen schadelijke audiovisuele informatie. 
De eerste is neergelegd in artikel 17 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind, en luidt als 
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volgt: 'De staten (...) erkennen de belangrijke functie 
van de massamedia en waarborgen dat het kind 
toegang heeft tot informatie en materiaal (...) gericht 
op het bevorderen van zijn of haar (...) morele welzijn 
(...). Hiertoe dienen de Staten (...) de ontwikkeling 
aan te moedigen van passende richtlijnen voor de 
bescherming van het kind tegen informatie en 
materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn 
(...) (Tweede Kamer der Staten Generaal, nr. 23 001, 
no. 1, p. 8). Dit artikel in het VN-verdrag is ook voor 
Nederland van toepassing. Intussen hebben volgens 
Groebel Duitsland, Zwitserland en Zweden het 
onderwerp binnen de Unesco onlangs aan de orde 
gesteld. 

De tweede internationale uitspraak is neergelegd in 
artikel 22 van de Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 oktober 1989. Dit 
luidt als volgt: 'De Lid-Staten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in de televisie-
uitzendingen (...) geen programma's voorkomen die 
de (...) zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 
ernstig zouden kunnen aantasten, inzonderheid 
programma's (...) met nodeloos geweld (...). De Lid-
Staten zien er eveneens op toe dat uitzendingen geen 
enkele aansporing tot haat op grond van ras, geslacht, 
godsdienst of nationaliteit bevatten (Tweede kamer 
der Staten Generaal, nr. 23 001, no. 1, p. 9). 

Wat Nederland betreft merkt de minister van WVC 
in haar nota Jeugd verdient de toekomst (WVC, 1993) 
het volgende op: 'De relaties tussen mensen zullen in 
toenemende mate worden beïnvloed door audiovisuele 
middelen. (...) Televisie en video brengen geweld reëel 
dichtbij. Kinderen leren sociaal gedrag deels door 
imitatie. Televisie en video geven aan hoe geweld 
toelaatbaar is. (...) Het zien van veel geweldfilms kan 
bij kinderen soms leiden tot een verhoogde tolerantie 
voor geweld (passiviteit bij onrecht) of een verlaagde 
drempel voor uiting daarvan.' 

Dit alles wijst duidelijk in de richting van de 
noodzaak dan wel wenselijkheid van maatregelen ter 
beteugeling van mediageweld. Hieronder wordt in 
kort bestek ingegaan op de soort maatregelen die men 
eventueel zou kunnen treffen. 
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Maatregelen tegen mediageweld 

Maatregelen gericht op opvoeders 

Er is een aantal experimenten gedaan, gericht op de 
verzwakking van het negatieve effect van tv-geweld op 
agressie. Daarbij probeerde men de houding van 
kinderen tegenover tv-geweld en agressie te veran-
deren (onder meer Huesmann e.a., 1983), of werden 
ouders geoefend in de beïnvloeding van het kijkgedrag 
van hun kinderen (onder meer Singer en Singer, 
1981). Ook werd geprobeerd kinderen, onder meer ter 
compensatie van de agressieve stimuli, tot meer altruï-
stisch gedrag aan te zetten door hen aan te moedigen 
te kijken naar tv-programma's waarin sociaal gedrag 
wordt benadrukt (Eron, 1986). Deze aanpak bleek op 
sommige punten wel succesvol te zijn op de korte 
termijn, maar niet op de lange termijn. De effecten 
zijn beperkt tot laboratoriumexperimenten bij 
kinderen van vier tot tien jaar. Het aantal experi-
menten op dit gebied is nog gering (zie Reiss en Roth, 
1993). 

Het zal duidelijk zijn dat deze benadering, al richt 
zij zich op de eerstverantwoordelijken, een beperkte 
waarde heeft. Nog afgezien van de onoverzienbare 
implicaties van een dergelijk massaal project, zal deze 
aanpak immers vooral aanslaan bij de niet-risicovolle 
kinderen en hun ouders. De meest risicovolle groepen 
— gezinnen met ontbrekende sociale bindingen, met 
veel intra-familiaal geweld en veel pedagogische 
verwaarlozing — zullen niet of onvoldoende worden 
bereikt. 

Zelfregulering in plaats overheidsregulering 

Naast gerichtheid op de gevaarlopende kinderen en 
hun opvoeders, wordt ook gepleit voor zelfregulering 
door de producenten en distributeurs van geweldsver-
beeldingen. Daarbij wordt vaak het argument 
gebruikt dat op die manier overheidsbemoeienis, die 
de vrijheid van meningsuiting zou kunnen bedreigen, 
wordt vermeden. 

Hierbij valt het volgende op te merken. De onder-
zoekers Aben en Vooijs (1993) vermelden dat geen 
enkele ouder eerst naar de bioscoop gaat om te zien 
of de film voor zijn of haar kind geschikt is. Daarom 
is een objectieve leeftijdsclassificatie en voorlichting 
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door een onafhankelijk instituut een belangrijke steun 
voor hen. Keuring door het bedrijfsleven zelf — de 
bioscoop, video- en tv-branches — wijzen zij af, omdat 
de vereiste belangeloosheid en objectiviteit juist van 
het bedrijfsleven niet kan worden verwacht. 'Moet 
Miep Brons bepalen welke films geschikt zijn voor 
onze kinderen?', vraagt een ouder zich verbijsterd af. 
Of, zoals een kamerlid het uitdrukte: `Je laat de slager 
de Warenwet ook niet uitvoeren.' Of, zoals 
Kousbroek (1993) het verwoordt: 'Aan die bekende 
protesten van 'niemand hoeft ons te controleren 
omdat we onszelf morele beperkingen opleggen' dient 
geen enkele aandacht te worden besteed ('wilt u soms 
zeggen dat u ons niet vertrouwt?' — 'inderdaad').' 

Overigens dient opgemerkt te worden dat de audio-
visuele branche zelf de eerste is om censuur toe te 
passen wanneer er commerciële belangen in het geding 
zijn. Zo vermeldt Henri Beunders (1993) dat het op 
jongeren gerichte tv-kanaal MTV onlangs weigerde 
een clip van Paul McCartney uit te zenden omdat hij 
four letter words bezigde in een song over het milieu. 
Het argument van MTV was: `De clip moet ook in 
Iran kunnen worden uitgezonden.' Een ander 
voorbeeld is dat in televisieseries en massafilms die 
voor de internationale markt zijn gemaakt, nooit het 
plegen van zelfmoord wordt getoond, omdat dat in 
een aantal landen is verboden (Van Dam, 1993). 

Opmerkelijk in dit verband is ook dat ontoelaat-
baarheid eerder wordt aangenomen van uitingen die 
schadelijk kunnen zijn voor commerciële belangen dan 
van uitingen die levensbedreigende consequenties voor 
anderen kunnen hebben. De liedtekst van Ivo de Wijs: 
'Net een slokkie uit een glas met het gebit van Albert 
Mol; Zou je dat nou mogen zeggen over Skol?' mocht 
niet van Skol (Visser, 1993). Het recht van 
merkhouder was sterk genoeg om De Wijs het 
nummer te laten schrappen. Daartegenover is de 
positie van de `moraalhouder' (Dura, 1993) bijzonder 
zwak. Een voorbeeld daarvan is de modereportage 
Dressed to kil!, gepubliceerd in het gratis in de trein 
verspreide blad Rails. In deze fotoreportage werd 
getoond dat een vrouw wordt ontvoerd, vastge-
bonden, geblinddoekt en gedood. In kort geding, 
aangespannen door de organisatie Blijf van mijn Lijf, 
veroordeelde rechtbankpresident mr. B. Asscher deze 
reportage als onrechtmatig omdat de beelden inspi-
reren tot geweld tegen vrouwen. In hoger beroep 
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echter maakte het gerechtshof te Amsterdam dit 
oordeel ongedaan. Omdat 'aanmoediging tot het 
mishandelen van vrouwen' niet is waar te nemen, 
biedt dit criterium onvoldoende mogelijkheden om 
onder de vrijheid van meningsuiting vallende publi-
katies op rechtmatigheid te toetsen. 

Als aanzetten tot geweld al niet gemakkelijk een 
reden kunnen vormen om in te grijpen in de productie 
of distributie van dergelijke producten, dan is 
aansprakelijkheid voor de gevolgen ervan al helemaal 
niet te verwachten. Suggestief is hier echter de parallel 
met milieuvervuiling. Uitgaande van het grondbe-
ginsel 'de vervuiler betaalt' is het interessant dat 
volgens de Hoge Raad het bij milieuvervuiling er niet 
toe doet hoe groot het aandeel is van een vervuiler in 
de totale vervuiling: de schadeveroorzaker blijft hoe 
dan ook aansprakelijk voor zijn aandeel, ook al is dat 
in feite gering (De Vries, 1993). 

De prijs van afzijdigheid 

Ten slotte is het de vraag in hoeverre voor 
Nederland speciale overwegingen zouden gelden, die 
niet gelden in andere democratische rechtsstaten. Zo 
heeft in Duitsland bij voorbeeld een aantal zenders, 
onder de druk van publiek en politici, de hoeveelheid 
geweld beperkt, vooral in de vroege avonduren. 

Bij de keuze voor non-interventie dient te worden 
beseft dat afbeeldingen van geweld, die geen morele 
dimensie bevatten, vooral een genoegen zullen 
verschaffen aan juist die kijkers die toch al sterk 
geneigd zijn tot geweldpleging. Dit genoegen dient wel 
te worden afgewogen tegen de weliswaar kleine, maar 
toch onmiskenbare verhoging van de kans op een 
nieuwe Bulgercase. De verantwoordelijkheid voor die 
afweging lijkt bezwaarlijk te kunnen worden toever-
trouwd aan de producenten en consumenten van 
geweldsbevorderend amusement. 

Ook de landelijke overheid lijkt hier een niet te 
vermijden verantwoordelijkheid te hebben. Waar 
afschaffing van de Nederlandse filmkeuring en de 
vrijheid van videoverhuur inzake niet-agressieve 
sexuele verbeeldingen wellicht toegejuicht kan worden, 
lijkt dit betreffende geweldsverbeeldingen, gezien het 
bovenstaande, riskant. 
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De opvang van gewelds- 

slachtoffers in een zieken-

huis 

drs. J. Oskam, dr. J. Kingma en 
prof. dr. H.J. Kiesen* 

Sinds 1970 bestaat er op de afdeling Chirurgie van 
het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) een 
Registratie van Letsels en Ongevallen Groningen 
(RLOG), waarin op gestandaardiseerde wijze gegevens 
worden geregistreerd van alle ongevalspatiënten die 
op de Spoedopvang komen. Het 23-jarige bestaan van 
deze ongevalsregistratie maakt het mogelijk om retro- 
spectief lange termijn-analyses te maken. Zo werd 
onlangs een studie verricht naar de meest voorko-
mende oorzaken van letsels die waren behandeld in de 
periode van 1970 tot en met 1991. De resultaten 
wezen onder meer uit dat de 'trauma top 3' in 
Groningen bestond uit letsels die door een accidentele 
val (28%), tijdens vrijetijdsbestedingen (23%) en in het 
verkeer (19%) waren opgelopen. 

Binnen de RLOG zijn aandachtsgebieden van 
onderzoek ontstaan. Daartoe behoren onder andere 
de meervoudig gewonde traumapatiënt (polytrau-
matisé) en alcoholconsumptie bij ongevalsslachtoffers. 
De laatste tijd staan geweldsletsels ook in het 
middelpunt van de belangstelling, omdat in het AZG 
een toename van het aantal geweldsslachtoffers en een 
toename van letselernst is vastgesteld. In dit artikel 
willen wij een overzicht geven van de onderzoeksresul- 
taten van geweld die tot dusver uit de RLOG zijn 
verkregen. Tevens zullen we dieper ingaan op de 
plaats die de RLOG inneemt in de registratie van 
geweldsletsels. Tot slot zullen we aangeven wat in de 
toekomst de rol van een ziekenhuisregistratie kan zijn, 
en hoe de registratie van geweldsletsels verbeterd kan 
worden. 

* De auteurs zijn werkzaam op de Afdeling Chirurgie, sectie 
Traumatologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. 
De research voor dit artikel werd ondersteund met een subsi-
die van het ministerie van WVC. 
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Tabel 1: Belangrijkste gegevens in de RLOG 

Patiënt 	- Persoonsgegevens 
- Postcode en woonplaats 

Ongeval - Datum en tijdstip 
- Plaats 
- Toedracht 
- Betrokken produkt 

Letsel 	- Diagnoses 
- Verricht diagnostisch onderzoek 
- Intoxicatie met alcohol en/of drugs 
- Andere ziekten en diagnoses 

Overige 	- Poliklinische of klinische behandeling 
- Eindresultaat bij ontslag 
- Ontslag naar revalidatieoord/verpleegtehuis 

Registratie letsels en ongevallen Groningen (RLOG) 

Elke ongevalspatiënt die zich voor behandeling 
aanmeldt op de Spoedopvang van het AZG krijgt een 
traumamap die wordt toegevoegd aan het medisch 
dossier. De traumamap wordt ingevuld door de 
dienstdoende arts en wordt gecontroleerd door een 
chirurg-traumatoloog. De gegevens die in de RLOG 
worden gebruikt, moeten door de arts worden 
ingevuld op speciaal voorgedrukte plaatsen op de 
traumamap. Deze gestandaardiseerde wijze van 
gegevensverzameling maakt een optimale uitge-
breidheid en betrouwbaarheid van de data mogelijk. 
De definitieve registratie wordt door codeurs verricht 
volgens de International Classification of Diseases 
(ICD-9-CM) van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

In tabel 1 staan de soort gegevens die op de 
traumamap worden genoteerd en vervolgens worden 
geregistreerd in de RLOG. De vele gegevens kunnen 
tot een aantal hoofdgroepen worden gereduceerd die 
een beeld geven van wat er is gebeurd en welke letsels 
zijn ontstaan. Zo kan bij een geweldsdelict worden 
geregistreerd dat het slachtoffer op een zaterdag om 
half twee 's nachts na vijf eenheden alcohol te hebben 
gedronken een vuistslag in het gelaat kreeg. Na 
onderzoek bleek dat als gevolg van de klap een open 
wond was ontstaan op de linkerwang met een fractuur 
van het jukbeen. Om de breuk te zetten, werd een 
operatie verricht. 

Binnen het databank-systeem is het mogelijk 
gemaakt om van bepaalde gegevens nadere 
specificaties op te nemen. Voor iedere geregistreerde 
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Figuur 1: Stroom van geweldsslachtoffers en opvang door 
gezondheidszorgvoorzieningen (i.c. het Academisch Ziekenhuis 
Groningen) 
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casus kunnen drie extra memovelden worden 
gebruikt. In het eerste memoveld kan extra informatie 
over diagnoses worden ingevoerd. Een ander 
memoveld is ontwikkeld om nadere specificaties over 
de ongevalstoedracht op te slaan, bij voorbeeld het 
type wapen dat is gebruikt. Het derde memoveld 
bevat gegevens die vrij kunnen worden ingevoerd, bij 
voorbeeld om te registreren of nieuwe typen wapens 
zijn gebruikt of dat er zeer gericht gestoken is met een 
mes. 

De instroom van geweldsslachtoffers in het AZG 

Het unieke van de RLOG is dat daarin zowel 
poliklinisch als klinisch behandelde patiënten met 
geweldsletsels worden opgenomen. Een beperking is 
dat, met behulp hiervan, slechts een bepaald deel van 
de geweldssituatie in Groningen kan worden 
beschreven. 

In figuur 1 is de totale stroom van 
geweldsslachtoffers schematisch weergegeven. Zoals 
aangegeven, zal vooral de ernst van het letsel bepalen 
of iemand naar het ziekenhuis gaat om zich te laten 



behandelen. Veel geweldsslachtoffers met open 
wonden en fracturen gaan naar de Spoedopvang. Dit 
betekent dat in de RLOG een bepaalde selectie van 
geweldsslachtoffers is opgetreden. Deze groep 
geweldsslachtoffers is echter wel van belang omdat 
daarin de letselernst in het algemeen hoger zal zijn 
dan die van de groep die naar de huisarts gaat. 

In het schema is tevens te zien dat minder ernstig 
verwonde slachtoffers veelal naar het huisartsen-
spreekuur zullen gaan. De rol van de huisarts is 
vooral van belang bij vormen van geweld die zich in 
en rond woningen afspelen. Een registratie van 
geweldsslachtoffers in de huisartsenpraktijk zou 
mogelijk kunnen zijn via het netwerk van zogenaamde 
'huisartsenpeilstations'. Deze registratie is themage-
richt en bestrijkt een korte periode. Wanneer de 
huisartsen geweld tot onderwerp van registratie 
zouden maken, zou een waardevolle, additionele 
informatiebron over een bepaalde groep slachtoffers 
beschikbaar komen. 

In figuur 1 is eveneens te zien dat er slachtoffers zijn 
die wel een letsel hebben, maar geen medische hulp 
zoeken. Dit zijn mensen die, bij voorbeeld, een blauw 
oog of een lichte kneuzing hebben opgelopen. 
Slachtoffers met ernstiger letsels kunnen echter, uit 
angst voor represailles, ook besluiten om niet naar de 
politie of een ziekenhuis te gaan. Deze slachtoffers 
zullen daarom niet in medische registraties 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor mensen die 
betrokken zijn bij geweld en geen letsel oplopen. 

Geweldstrends in het AZG 

In 1992 was op onze afdeling vijf á zes procent van 
de ongevalspatiënten slachtoffer van een geweldsdelict. 
Hoewel deze groep patiënten ten opzichte van de 
'trauma top 3' klein lijkt, is een stijging in incidentie 
waarneembaar. Deze is heel zorgwekkend, temeer 
daar verkeers- en sportletsels een aanzienlijke daling 
in incidentie te zien geven. Deze daling, die ook elders 
is gesignaleerd, is mede ontstaan door preventie- en 
voorlichtingsmaatregelen, welke geen positief effect 
lijken te hebben op het vóórkomen van geweldsletsels. 
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Figuur 2: Aantal geweldsslachtoffers op de Spoedopvang van 
het AZG in de periode 1970-1992 en aantal aangiften van 
geweldsdelicten bij de gemeentepolitie Groningen in de perio-
de 1978-1991 
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Politie 

Met dank aan de heer J. Simons van de politie Groningen voor 
het beschikbaar stellen van de gegevens. 

In figuur 2 zijn de trends, afkomstig van het AZG 
en de gemeentepolitie Groningen, weergegeven. De 
afgelopen 23 jaar is een stijging van het aantal 
geweldsslachtoffers in het AZG opgetreden. Het 
aantal patiënten is geleidelijk gestegen met een factor 
2,5 (n=210 in 1970 en n=519 in 1992). Tevens is te 
zien dat zich tijdens de observatieperiode geen dalende 
trend heeft voorgedaan. 

De gegevens van de gemeentepolitie Groningen zijn 
weergegeven over de periode 1978 tot en met 1991. 
Ook hierin is een stijgende lijn waarneembaar. De 
politie is sinds 1978 geconfronteerd met een verdrie-
voudiging van het aantal geweldsaangiften, terwijl na 
1990 een stabilisatie is ingetreden. Het is interessant 
dat door het samenvoegen van de gegevens, zoals in 
figuur 2 is gedaan, een completer beeld van het 
geweldsprobleem in Groningen wordt verkregen. 

De betrouwbaarheid van de gegevens zou kunnen 
worden verbeterd door de bestanden van beide regi- 
straties te koppelen en optimaal op elkaar af te 
stemmen. Hierdoor zouden doublures worden voor-
komen en zou bij voorbeeld het aangiftepatroon bij 
geweldsdelicten beter in kaart kunnen worden gebracht. 
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Figuur 3: Aantal poliklinisch en klinisch behandelde gewelds-
slachtoffers in het AZG in de periode 1970-1992 
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Letselernst 

Bij het beoordelen van de ernst van geweldsmis-
drijven neemt het lichamelijke letsel dat is ontstaan 
een centrale plaats in. De ernst van geweldsletsels 
bepaalt immers voor een belangrijk deel de morbi-
diteit en mortaliteit. Vanuit het oogpunt van de volks-
gezondheid is het daarom belangrijk om geïnformeerd 
te zijn over de ernst van de toegebrachte letsels. 

Bij interpersoonlijk geweld kunnen de gevolgen zeer 
ernstig zijn. Afgezien van psychisch leed, komen 
ernstige letsels en homicide, meestal door het gebruik 
van wapens, steeds meer voor. In de Verenigde Staten 
neemt interpersoonlijk geweld zulke vormen aan dat 
in sommige grote steden de levensverwachting van 
negroïde mannen niet hoger is dan veertig jaar 
(Rosenberg en Fenley, 1991). De invloed die geweld 
kan hebben op de levensverwachting, illustreert dat 
geweld epidemische vormen kan aannemen die niet 
onderdoen voor de gevolgen van bij voorbeeld infec-
tieziekten. 

In figuur 3 is te zien hoe sinds 1970 de ontwikkeling 
is geweest van het aantal klinisch of poliklinisch 

Opvang geweldsslachtoffers ziekenhuis 	 91 



behandelde geweldsslachtoffers. Duidelijk is dat het 
grootste gedeelte van de behandelingen poliklinisch 
werd verricht. De verhouding tussen klinisch en 
poliklinisch behandelde patiënten is in de loop der tijd 
aanzienlijk veranderd, namelijk van 1:41 in 1970, naar 
1:8 in 1992. Dit betekent dat het aantal klinische 
behandelingen is vervijfvoudigd. 

De oorzaak van deze verschuiving naar meer intra-
murale zorg is vooral gelegen in een verharding van 
het geweld waardoor ernstiger letsels worden veroor-
zaakt. De tendens van ernstiger letsels hebben wij 
beschreven in onze studie naar het gebruik van 
wapens bij geweld (Oskam en anderen, nog te publi-
ceren). Sinds 1982 is in het AZG een verdubbeling 
van het wapengebruik vastgesteld, die gepaard ging 
met een toename van letsels aan inwendige organen en 
hersenen. 

De laatste tijd bestaat bij ons de indruk dat we 
ernstiger letsels behandelen die zijn veroorzaakt door 
een effectiever gebruik van wapens. Het lijkt erop dat 
men beter is geoefend en doelbewuster zwaar licha-
melijk letsel toebrengt. Dit blijkt vooral uit onze 
waarneming dat in plaats van stompe gebruiksvoor-
werpen vaker messen worden gebruikt. Daarnaast is 
gebleken dat als een mes wordt gebruikt, men vaker 
de hartstreek treft. 

Een goede illustratie van de invloed van geoefend 
wapengebruik op de ernst van de verwondingen biedt 
de veranderde situatie in Washington DC (VS). 
Omdat daar vergeleken met vroeger vaker met semi-
automatische vuurwapens gericht op het hoofd wordt 
geschoten, sterven de meeste slachtoffers op de plek 
des onheils. Voor 1990 overleefden meer mensen 
schotwonden, omdat veel minder op het hoofd werd 
gericht en andere soorten vuurwapens werden 
gebruikt (Webster en anderen, 1992). 

Bijzondere vormen van geweld 

Naast informatie over de incidentie en ernst van 
geweldsletsels kunnen ziekenhuisgegevens ook infor-
matie verschaffen over de lokatie van het delict. 
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen 
geweld dat in een openbare gelegenheid en geweld dat 
thuis heeft plaatsgevonden. In de groep van geweld in 
en rond het huis bevinden zich vaak slachtoffers van 
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Tabel 2: Geweldsletsels naar lokatie in de periode 1989-1992 en 
verhouding tussen klinisch en poliklinisch behandelde en man-
lijke en vrouwelijke patiënten 

Plaats 	Aantal 	Klinisch/ 	Man/ 

	

poliklinisch 	vrouw 

Openbaar 	1934 	 1:9 	 5:1 
Thuis 	 188 	 1:5 	 2:1 

vrouwen- en kindermishandeling. 
Mishandeling van kinderen en vrouwen is zowel 

juridisch als medisch een ingewikkelde aangele-
genheid, omdat dit probleem nauw samenhangt met 
ernstige relatie- en gezinsproblemen. Het is bekend 
dat slachtoffers van deze vorm van geweld meestal via 
de school of de huisarts bij een vertrouwensarts 
terechtkomen. Gebleken is dat vooral bij kinder- en 
vrouwenmishandeling de huisarts een belangrijke 
signaalfunctie heeft, en dat deze slachtoffers veel 
minder vaak naar het ziekenhuis gaan. Wanneer 
echter de letsels ernstig zijn, bij voorbeeld wanneer 
een kind van een trap is gegooid, kan ziekenhuisbe-
handeling onafwendbaar zijn. Als mishandeling wordt 
herkend, komen de gegevens in de RLOG terecht en 
is het mogelijk om van bepaalde aspecten van mishan-
deling een indruk te geven. 

In tabel 2 staan een aantal gegevens die verband 
houden met de plaats waar een geweldsletsel is 
opgelopen. Af te lezen valt dat in de periode 1989 tot 
en met 1992 de meeste letsels in openbare plaatsen 
zijn opgelopen. Dit betreft vooral de slachtoffers die 
na een aantal alcoholconsumpties te hebben genuttigd 
bij een knokpartij betrokken zijn geraakt. Bij een op 
de negen gevallen is het geweld in de thuissituatie ont-
staan. Dit betekent dat ongeveer 9% van de geweld-
spatiënten kinderen of vrouwen kunnen zijn geweest. 

Wat opvalt bij de verhouding tussen klinisch en 
poliklinisch behandelde patiënten is, dat naar 
verhouding meer slachtoffers van thuisgeweld worden 
opgenomen. De oorzaak daarvan is niet dat de letsels 
ernstiger zijn dan bij openbaar geweld, maar dat 
vaker op sociale gronden tot opname wordt besloten. 
De opname is dan bedoeld om in een geëscaleerde 
situatie verandering te bewerkstelligen. Het ziekenhuis 
fungeert eigenlijk als een toevluchtsoord. Dit is 
weliswaar niet primair de taak van intramurale 
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zorginstellingen, maar vaak is het zo dat in Blijf van 
mijn lijf-huizen  of kinderopvangcentra op korte 
termijn geen plaats is. In dergelijke precaire gevallen 
moet opname, ter bescherming van het slachtoffer, 
mogelijk zijn. Hierbij moet echter wel bedacht worden 
dat de kosten per ligdag in een ziekenhuis hoger zijn 
dan in opvangtehuizen. 

Discussie 

In dit artikel beschrijven wij hoe het mogelijk is met 
gegevens uit de Registratie van Letsels en Ongevallen 
Groningen, analyses te verrichten naar aspecten van 
geweldsletsels. Als voorbeeld zijn aspecten van letsel-
ernst en de incidentie van geweldsslachtoffers 
beschreven. Afgezien van een selectie van slachtoffers, 
kunnen een aantal zwakke punten van het systeem 
worden genoemd. 

De meeste gegevens die op de traumamap worden 
ingevuld zijn verkregen uit een gesprek met de patiënt. 
Zelfrapportage is niet in alle gevallen volledig 
betrouwbaar. Als bij voorbeeld het slachtoffer veel 
alcohol heeft gedronken wordt vaak een onvolledig 
beeld gegeven van het gebeurde. Juist bij geweldsde-
licten kan verkeerde informatie worden gegeven uit 
angst dat justitie op de hoogte wordt gebracht, wat 
een arts vanwege zijn zwijgplicht overigens niet mag 
doen. Dit zien wij nogal eens gebeuren wanneer 
iemand die een ruzie heeft veroorzaakt zelf ook letsel 
oploopt. De initiële uitdager meldt zich dan als 
'slachtoffer' op de Spoedopvang met bij voorbeeld 
handletsel, ontstaan door de uitgedeelde klappen. 

Binnen de RLOG bestaat de mogelijkheid om 
gericht onderzoek te verrichten naar specifieke 
subgroepen met een verhoogd risico op geweldsletsels. 
Een voorbeeld is geweldsrecidive, dat wil zeggen het 
veelvuldig oplopen van geweldsletsels door dezelfde 
persoon. Wanneer deze persoon regelmatig naar het 
AZG gaat, zullen in het medisch dossier meerdere 
traumamappen voorkomen. Beschrijving van de groep 
van recidivisten is van belang om gerichte preventie 
mogelijk te maken. 

Een ander registratiegegeven dat gebruikt kan 
worden, is de woonplaats van het slachtoffer; aan de 
hand hiervan kan worden nagegaan of veel 
slachtoffers naar een uitgaanscentrum, zoals 
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Groningen-stad, gaan en daar vervolgens gewelds-
letsels oplopen. Uit eerder onderzoek is namelijk 
gebleken dat mensen die uitgaan en alcohol drinken, 
vaak onbedoeld en onbewust geweldsletsels kunnen 
oplopen. Door het biologische effect van alcohol op 
gedrag lopen mensen meer risico op geweldsletsel. 
Menig leuk 'avondje uit' loopt op deze wijze uit op 
een drama. 

Met behulp van het woonadres kan ook worden 
onderzocht of er verschillen bestaan tussen 
woonwijken in het voorkomen van gewelds-
slachtoffers. Meer inzicht in risicoprocessen en in de 
groepen met een verhoogd risico, zou een aankno-
pingspunt kunnen bieden voor een gericht preventie-
beleid. 

Een aantal belangrijke aspecten zullen in de 
toekomst nog extra aandacht moeten krijgen. Zo is 
weinig bekend over de psychische gevolgen van 
geweld, terwijl aangenomen mag worden dat angst en 
een gevoel van onveiligheid de kwaliteit van het 
bestaan negatief beïnvloeden. Ook over de gevolgen 
op lange termijn van psychische en fysieke beschadi-
gingen is niet veel bekend. Deze kunnen binnen de 
RLOG worden onderzocht, omdat het in het 
ziekenhuis, in verband met vervolgcontroles, mogelijk 
is om bepaalde groepen slachtoffers langer te volgen. 

Verder lijkt het ons zeer gewenst om in de nabije 
toekomst onderzoek te doen naar de financieel-econo-
mische aspecten van geweldsletsels, bij voorbeeld de 
directe en indirecte kosten van geweld. Ook dit 
behoort binnen de organisatiestructuur van de RLOG 
tot de mogelijkheden. 

Tot slot 

De RLOG heeft de mogelijkheid om retrospectief 
en prospectief onderzoek te doen naar de toedracht en 
medische aspecten van geweldsletsels. Een verdere 
uitbreiding en verdieping van de studie naar geweld 
kan worden verkregen wanneer verschillende registra-
tiegegevens worden gekoppeld. In feite zou dan het 
geweld en de letselernst, zoals afgebeeld in figuur 1, in 
kaart kunnen worden gebracht, waardoor een 
optimaal beeld ontstaat over toedracht en lokatie van 
geweldsdelicten en over de medische consequenties 
van geweld. 
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Geweldsincidenten tussen 

politiemensen en burgers in 

Den Haag 

drs. P. Kruize en drs. D.J. Wijmer* 

Inleiding 

Het Haagse onderzoek naar reguliere geweldsinci-
denten tussen politie en burger is begonnen in de 
tweede helft van de jaren tachtig. Sinds 1986 is de 
rapportering van geweldstoepassingen gestandaardi-
seerd. In principe dient iedere politie-functionaris die 
geweld gebruikt hiervan een rapportage te maken. 
Met deze vorm van registratie kan de ontwikkeling 
van geweldsincidenten tussen burger en politie syste-
matisch worden bijgehouden. 

Het is echter aannemelijk dat niet alle geweldstoe-
passingen gerapporteerd worden en, bovendien, dat de 
rapportages niet altijd objectief zijn. Dit zijn redenen 
om bij een onderzoek naar de ontwikkeling van het 
geweldgebruik ook andere methodieken' te introdu-
ceren, zoals het raadplegen van andere schriftelijke 
bronnen, het houden van enquêtes en interviews en 
het meedraaien in de praktijk (participerende obser-
vatie). 

Na de afronding van bovengenoemd onderzoek is 
besloten de ontwikkeling in de geregistreerde geweld-
toepassingen bij te houden en verder onderzoek te 
doen naar het ontstaan en verloop van geweldsinci-
denten. Jaarlijks' verschijnt een analyse van de 
ontwikkeling in de aard en omvang van de geregis-
treerde geweldsincidenten. Het vervolgonderzoek naar 
het ontstaan en verloop van geweldsincidenten heeft 
vorm gekregen in een case-study aan een tweetal 
wijkbureaus, beide gevestigd in probleemcumulatiege-
bieden. Aan de hand van een aantal exemplarische 
geweldstoepassingen die daadwerkelijk hebben plaats- 

* De auteurs zijn als onderzoeker werkzaam bij het stafbu-
reau Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van het regiokorps 
Haaglanden. 
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gevonden, is met zowel de betrokken politiemensen 
als de betrokken burgers gesproken. Daarnaast zijn 
aanvullende gesprekken gevoerd met het bureaukader 
en willekeurige surveillanten.' 

Hier wordt verslag gedaan van dit langlopende 
onderzoekstraject. Daarbij worden de kwantitatieve 
en kwalitatieve onderzoeksresultaten met elkaar in 
verband gebracht. Tevens wordt een theoretisch kader 
geschetst waarmee het ontstaan van geweldsincidenten 
begrepen kan worden. 

Geweldsincidenten; enkele cijfers 

Het is gebleken dat lang niet al het toegepaste 
geweld ook officieel wordt gemeld. De enquête onder 
het politiepersoneel geeft een indicatie omtrent de 
ware omvang. De meeste respondenten stellen de 
vraag wat nu precies onder geweld wordt verstaan. 
Waar ligt de grens, wanneer wordt een duwtje fysiek 
geweld? In dit verband wordt de dienstorder, 
gebaseerd op de ministeriële ambtsinstructie, in enkele 
opzichten te formeel geacht. Deze stelt bij voorbeeld 
dat er gerapporteerd dient te worden wanneer er bij 
het gebruik van transportboeien striemen op de 
polsen van de verdachten te zien zijn. Dit komt 
dagelijks voor bij het overbrengen van verdachten, 
maar wordt vrijwel nooit gerapporteerd. 

De kloof tussen de richtlijnen en de dagelijkse 
praktijk leidt ertoe dat een ieder een min of meer 
eigen norm hanteert over wat wel en wat niet wordt 
gerapporteerd. Er wordt een aantal situaties genoemd 
waarbij in ieder geval wordt gerapporteerd: een 
mogelijke klacht, toepassing van een zwaar gewelds-
middel en lichamelijk letsel. Een schatting op basis 
van de self-report methode geeft een getal van vijftien-
honderd geweldstoepassingen 5  op jaarbasis (ter verge-
lijking: het Haagse korps kende ten tijde van dit 
onderzoek ongeveer achthonderd surveillanten). 
Verder blijkt de politie vrijwel altijd (90%) geweld te 
gebruiken, wanneer zij geconfronteerd wordt met 
geweld van de zijde van de burger. 

Naast de schatting van het aantal geweldsincidenten 
aan de hand van de self-report methode, wordt de 
ontwikkeling van het geweldgebruik in kaart gebracht 
met behulp van de geregistreerde geweldstoepassingen. 
Hierbij geldt als uitgangspunt de veronderstelling dat 
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Tabel 1: Ontwikkeling geregistreerde geweldsincidenten 

1986 	 238 
1987 	 269 
1990 	 261 
1991 	 225 
1992 	 212 

het rapportage-gedrag over de afgelopen jaren niet 
wezenlijk veranderd is. De onderzoekseenheid bij de 
weergave van deze ontwikkeling is een geweldsin-
cident. Het komt regelmatig voor dat meerdere 
politiemensen bij een geweldsincident betrokken zijn. 
Er kunnen dan ook meerdere rapporten zijn die 
betrekking hebben op één geweldsincident. In tabel 1 
worden geweldsincidenten weergegeven en niet het 
aantal geweldsrapporten. 

Uit tabel 1 blijkt dat het aantal geregistreerde 
geweldsincidenten afneemt. In de jaren negentig is het 
aantal incidenten gedaald met 29%, van 261 in 1990 
naar 212 in 1992. 

De politie heeft de beschikking over diverse 
geweldsmiddelen. Een surveillant is uitgerust met een 
vuurwapen en een (korte) wapenstok. Diensthonden 
zijn toegewezen aan leden van de hondenbrigade. 
Naast de van dienstwege verstrekte geweldsmiddelen 
kan de politie in de praktijk natuurlijk ook gebruik 
maken van 'handen en voeten'. Formeel wordt het 
gebruik hiervan bestempeld als 'straatvechterij' en als 
minder wenselijk gezien. In de dagelijkse praktijk kan 
het echter voorkomen dat de politiefunctionaris geen 
kans ziet de wapenstok te trekken — bij voorbeeld uit 
tijdnood — en zich met de vuisten te weer stelt. 

Zoals eerder betoogd bestaat er een grijs gebied 
tussen het 'duwtje in de goede richting' en het 
daadwerkelijk gebruiken van fysiek geweld. In het 
verlengde hiervan worden het gebruik van zwaardere 
geweldsmiddelen (vuurwapen en wapenstok) en de 
inzet van de diensthond relatief vaker gerapporteerd 
dan het gebruik van fysiek geweld. Voor de ontwik-
keling in de tijd gaan we er opnieuw vanuit dat deze 
afwijking systematisch is.€ 
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Tabel 2: Geweldsmiddelen politie 

1990 

Tabel 3: Geweldsmiddelen burger 

1990 

1991 	 1992 

Vuurwapen' 	109 	 98 	 54 
Wapenstok 	91 	 101 	 55 
Diensthond 	23 	 16 	 35 
Fysiek 	 131 	 118 	 120 
Anders 	 9 	 9 	 14 

1991 	 1992 

Vuurwapen 	 5 	 4 	 5 
Steekwapen 	11 	 5 	 6 
Slagwapen 	 1 	 2 	 2 
Fysiek 	 98 	 95 	 90 
Anders 	 18 	 26 	 12 

Uit tabel 2 blijkt dat het gebruik van bepaalde 
geweldsmiddelen door de politie aan schommelingen 
onderhevig is. Het is opvallend dat het aantal keren 
dat het vuurwapen en de wapenstok worden gebruikt 
in 1992 drastisch is afgenomen. Het gebruik van de 
diensthond is daarentegen in 1992 juist toegenomen. 
Het gebruik van fysiek geweld blijft redelijk constant 
over de jaren. 

Bij een geweldsincident gebruiken burgers niet 
noodzakelijkerwijs geweld tegen de politie: dit komt in 
55% van de geregistreerde geweldsincidenten voor. In 
het merendeel van de gevallen betreft dit fysiek 
geweld. Uit tabel 3 blijkt dat politiemensen in het 
dagelijkse werk zelden in de loop van een vuurwapen 
kijken. Deze cijfers lijken in tegenspraak met de 
publieke opinie. De media willen ons doen geloven 
dat het geweld in de samenleving fors toeneemt en dat 
iedere jongere uitgerust is met een mes. Desalniette-
min is ook het aantal keren dat de politie met een mes 
wordt bedreigd op de vingers van twee handen te 
tellen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat burgers geen 
vuur- en steekwapens gebruiken tegen de politie, maar 
wel in onderlinge confrontaties. 

In het geregistreerde geweldgebruik valt geen 
seizoenspatroon te ontdekken, niet per maand en niet 
per kwartaal. Dit is verrassend. Het zou voor de hand 
liggen dat het aantal geweldsincidenten toeneemt, 
naarmate er meer 'leven' is op straat. In de zomer-
maanden en rond de jaarwisseling wordt daarom een 
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hoger aantal geweldsincidenten verwacht. Uit de 
cijfers blijkt dit echter niet. 

Er is echter wel een patroon te ontdekken in 
dagsoort en tijdstip. Er vinden relatief veel geweldsin-
cidenten plaats in het weekend, met de zaterdag als 
topdag. Deze resultaten liggen in de lijn der 
verwachting. In het weekend gaan mensen uit en 
lopen zaken, vaak onder invloed van alcohol, nog wel 
eens uit de hand. Een combinatie van dagsoort en 
tijdstip levert het beeld op van een oververtegenwoor-
diging van de uitgaansuren (vrijdag- en zaterdag-
avond/nacht). Van de 212 geregistreerde geweldstoe-
passingen in 1992, hebben er 46 plaatsgevonden op 
deze uitgaansavonden/nachten (22%). 

Situationele omstandigheden 

De meeste geregistreerde geweldsincidenten vinden 
plaats op de openbare weg (68%). Opvallend laag is 
het aantal geweldstoepassingen in cafés, discotheken, 
koffiehuizen, snackbars en dergelijke (5%). Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat ruziënde klanten 
reeds de gelegenheid hebben verlaten, voordat de 
politie moet ingrijpen. Overigens is ook gebleken dat 
de politie relatief vaak als eerste geweld gebruikt op 
de openbare weg. Waarschijnlijk heeft de politie-
functionaris op de openbare weg (publiekelijk) eerder 
het idee dat zijn gezag ondermijnd wordt ('geweld als 
reactie op statusbedreiging'). Ook kan geweld op de 
openbare weg eerder worden gebruikt om eventuele 
verdere escalatie te voorkomen. 

De contacten tussen politie en burger, die 
uitmonden in geweldgebruik, tonen een vrij divers 
beeld. De hoogst scorende categorie is de aanhouding 
van verdachten (al dan niet gesignaleerd). Ook 
agressie van burgers onderling en verstoring van de 
openbare orde scoren redelijk. De aard van het 
contact is ook in te delen naar meer algemene catego-
rieën. Het gaat hierbij om de volgende vierdeling: 
— Situaties die direct voortvloeien uit de taakinhoud 
van de politie. Hierbij kan gedacht worden aan het 
aanhouden van een vuurwapengevaarlijke verdachte. 
— Situaties die ontstaan uit reeds bestaande moeilijk-
heden tussen burgers onderling. In dit geval wordt de 
politie ter plaatse geroepen om de partijen te scheiden. 
— Situaties die ontstaan uit een ander contact tussen 
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politie en burger;bij voorbeeld tijdens de verbalisering 
van een verkeersovertreder. Op één of andere wijze 
escaleert de interactie in het gebruik van geweld. 
— Situaties waarin zonder aanwijsbare reden 
('spontaan') geweld ontstaat. Surveillanten zeggen dat 
dit meestal gebeurt bij jongeren in groepen of bij 
personen onder invloed van drugs of drank en 
psychiatrische patiënten. 

Een theoretisch kader 

In het theoretische kader waarmee het ontstaan van 
geweldsincidenten begrepen kan worden, wordt 
uitgegaan van de interactie tussen burger en politie. 
Dat biedt het meeste perspectief op beïnvloeding en 
beheersing. Twee typen actoren nemen vanuit 
verschillende achtergronden deel aan de interactie, die 
wordt gezien als een dynamisch proces, waarbij over 
en weer signalen worden uitgezonden. Daarbij wordt 
een ruil-theoretische benadering voorgestaan, waarin 
het begrip 'wederkerigheid' centraal staat (Homans, 
1961; Zijderveld, 1973). De wijze waarop de actoren 
reageren, is afhankelijk van wederzijdse verwachtingen 
ten aanzien van beloning of straf. Het contact wordt 
dus geïnterpreteerd vanuit de verwachtingspatronen 
van de verschillende deelnemers. Bepaalde opvat-
tingen over goed en slecht of behoorlijk gedrag spelen 
hierbij een rol. Voor een goed verloop van een contact 
is een zekere overeenstemming in opvattingen en 
verwachtingen noodzakelijk. 

Een complicerende factor is het bijzondere karakter 
van de interactie tussen politie en burger in verge-
lijking met de interactie tussen burgers onderling. De 
politiefunctionaris vertegenwoordigt het gezag en kan 
gelegitimeerd macht uitoefenen en geweld toepassen. 
Dit impliceert een statusverschil ten opzichte van de 
burger, dat de toon kan zetten voor het verdere 
verloop van de interactie. 

De Amerikaan Hans Toch (1969) heeft onderzoek 
verricht naar de totstandkoming van agressief en 
gewelddadig gedrag, in het bijzonder naar de rol van 
het interactieproces hierbij. Hij vergelijkt dit proces 
met een schaakspel, waarbij beide partijen zetten 
doen. Een van de deelnemers gaat gewelddadig gedrag 
vertonen als reactie op de zet van de tegenstander. 
Hierop wordt door de ander weer gereageerd, 
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waarmee een escalatieproces in werking is getreden. 
Hans Toch heeft ook de interactie tussen politie en 

burger in deze context bezien. Daaruit bleek dat de 
burger in eerste instantie vaak niet wil meewerken aan 
het verzoek van de politie. Vooral het geven van raad 
of een opdracht of het verlangen van een antwoord 
blijkt agressie op te wekken bij de burger. 

Westley (1970) en Holdaway (1987) constateren dat 
politiemensen geweld niet alleen gebruiken ter 
handhaving van recht en orde, maar ook om persoon-
lijke doelstellingen te bereiken. Zo gebruikt de politie 
soms geweld ter afstraffing van onbeleefd gedrag of 
ter verkrijging van informatie. Deze praktijken 
kunnen blijven bestaan wanneer zij buiten de eigen 
groep geheim worden gehouden. Bos (1980) typeert 
veel politieel geweld als een reactie op statusbe-
dreiging. De politie ervaart het gedrag van de burger 
dan als een belediging of ontkenning van haar gezag. 

Op meer abstract macroniveau kan het ruilproces 
worden gezien als een regulerend proces, waarvan het 
verloop niet alleen wordt verklaard vanuit de opvat-
tingen en verwachtingen van afzonderlijke individuen, 
maar ook vanuit het maatschappelijk kader 
waarbinnen de contacten plaatsvinden. Het is dan van 
belang om zicht te krijgen op de wijze waarop 
segmenten van de bevolking tegen de politie 
aankijken. De rol die zij toebedeeld zien aan de politie 
zal mede bepalend zijn voor hun houding ten opzichte 
van die politie. 

Een uitwerking hiervan vormt de studie van de 
zogenaamde subcultures of violence (Wolfgang en 
Ferracuti, 1967). Gewelddadig gedrag van leden van 
deze subculturen zou zijn gericht op het verkrijgen 
van status, prestige en succes, gemeten aan de normen 
en waarden van de groep. Blijkbaar zijn de mogelijk-
heden om binnen de heersende cultuur status te 
verwerven niet toegankelijk of niet interessant voor de 
groepsleden. In het verlengde hiervan ligt de 
frustratie-agressie hypothese: wanneer doelgericht 
gedrag geblokkeerd wordt, door welke oorzaak dan 
ook, kan er frustratie ontstaan die mogelijk uitmondt 
in gewelddadig gedrag. 
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Achtergronden van politiemensen 

Wanneer we de statistieken van geweldsincidenten 
bezien, valt het op dat politiemannen relatief vaker bij 
geweldsincidenten betrokken zijn dan politievrouwen. 
Er zijn verschillende redenen te noemen ter verklaring 
van dit fenomeen. Zo kan men wijzen op de geringere 
fysieke kracht en de grotere relationele en verbale 
begaafdheid van vrouwen in vergelijking met mannen. 

Een aanvullende verklaring voor dit verschijnsel kan 
worden gevonden in de sociale setting van geweldsin-
cidenten. Bij een geweldsincident gaat het van burger-
zijde in bijna alle gevallen om mannen. In de 
gesprekken met politiemensen is door zowel mannen 
als vrouwen aangegeven dat er bij de burger een 
hogere drempel bestaat om een politievrouw te slaan 
dan een politieman. Ook bij deze burgers bestaat de 
morele notie dat men 'een vrouw niet slaat'. 

Mensen hebben verschillende motieven om voor het 
politievak te kiezen. Het merendeel van de geïnter-
viewde politiemensen noemt als motief de 'spanning 
en sensatie' van het beroep. Er is bij de beginnende 
agent dan ook een zekere gretigheid te ontdekken in 
het willen meemaken van allerlei spannende zaken. 
Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het verschijnsel 
dat, als er ergens iets aan de hand is, vele politievoer-
tuigen ter plaatse verschijnen. Natuurlijk gebeurt dit 
uit collegialiteit en solidariteit, maar zeker ook uit 
nieuwsgierigheid. 

Interessant is het om waar te nemen op welke wijze 
politiemensen zich verder ontwikkelen. Wanneer het 
nieuwe en spannende van het politievak is verdwenen, 
kunnen verschillende houdingen worden aangenomen. 
Uit de statistiek blijkt dat de betrokkenheid bij 
geweldsincidenten de eerste jaren dat men op straat 
dienst doet, relatief gering is, om na drie â vier jaar 
aanzienlijk toe te nemen. 

De verklaring voor dit verschijnsel is te vinden in de 
beroepssocialisatie, die zich overigens niet alleen bij de 
politie voordoet. Na enkele jaren handelt men niet 
meer geheel conform het leerboek, maar wordt het 
gedrag op straat ook bepaald door persoonlijke 
ervaringen. Politiemensen met ervaring ontwikkelen 
een 'mentale kaart' die — bewust, maar vaker 
onbewust — richting geeft aan hun handelen 
(Rubinstein, 1973; Holdaway, 1983). De ervaringen 
die surveillanten op straat opdoen, hebben vaak geen 
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positieve uitwerking op hun bejegening van het 
publiek. Een (grote) groep surveillanten raakt gefrus-
treerd over het gedrag van een deel van het publiek. 
Daarnaast speelt mee dat de surveillant die al een 
paar jaar meeloopt zich vertrouwder voelt op straat 
en zich niet alles meer wil laten welgevallen. 

De richting van de psychologische ontwikkeling van 
politiemensen met een aantal jaren straatervaring, 
hangt dus samen met zowel persoonlijke kwaliteiten 
als beroepsculturele invloeden. Wij onderscheiden op 
basis van dit onderzoek een drietal ideaaltypen (zie 
ook Broderick, 1973; Muir, 1977; Walsh, 1977; 
Reiner, 1978; Brown, 1981; Shearing, 1981): 
— Professionals wier optreden zich kenmerkt door 
evenwichtigheid. Interesse in de wijkbewoner en de 
'waardigheid' van het beroep voeren de boventoon. 
— Kruisvaarders. Deze categorie is zeer gedreven en 
gemotiveerd. Het resultaat telt, zonder dat men het te 
nauw neemt met de middelen om het te verkrijgen. 
— Ontduikers. Deze politiemensen zijn weinig 
betrokken bij hun werk. Zij ontwikkelen een vorm 
van apathie, waarbij getracht wordt iedere vorm van 
verantwoordelijkheid te vermijden. 

Politiële beroepscultuur 

Naast de individuele geneigdheid speelt de beroeps-
cultuur van de politie een rol in de aard en omvang 
van het geweldgebruik. Het optreden van een 
surveillant wordt sterk beïnvloed door zijn directe 
omgeving. Deze omgeving bestaat allereerst uit 
medeploegleden, maar ook uit de rest van het bureau, 
de stadsploeg (collega's die tegelijkertijd, doch elders 
in de stad, dienstdoen), de ploegbrigadier en de 
bureauchef. Iedere 'laag' van deze omgeving speelt 
haar eigen rol. Het mag duidelijk zijn dat de ploeg 
(binnenste laag) de meeste invloed heeft op het 
daadwerkelijke optreden. Een rechtstreekse 
beïnvloeding van een ploeglid door het bureauma-
nagement is moeilijk te bewerkstelligen. Vandaar dat 
de andere verbanden, met name de ploegbrigadier, wel 
degelijk van belang zijn. 

De ploegsamenstelling voltrekt zich langs twee 
wegen. Enerzijds is sprake van een horizontale 
doorstroming. Vaak zoekt de ploeg zelf een geschikte 
vervanging (captatie) voor iemand die de ploeg 
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verlaat, bij voorkeur onder dezelfde ploeg op stads-
niveau. Is de ploeg van mening dat er iemand is die 
goed in het team past, dan wordt hij of zij daarvoor 
benaderd. Deze wijze van werving kan een goede 
samenwerking tussen ploegleden bevorderen. Het 
nadeel is dat er een soort 'inteelt' ontstaat. De ploeg 
krijgt nauwelijks ander bloed. De tweede weg 
waarlangs een ploeg vorm krijgt, is de binnenkomst 
van nieuwe agenten (verticale instroming). Een begin-
nende agent heeft vaak nog geen sterke eigen mening 
en neemt de werkwijze (het karakter) van de ploeg 
gemakkelijk over. Ook dit garandeert geen nieuwe 
inzichten. 

Wanneer politiemensen lang in een moeilijk gebied 
dienstdoen en daarbij nauwelijks de ruimte hebben 
om afstand te nemen en de zaken te relativeren, ligt 
het gevaar van 'mentale afglijding' op de loer. De 
voortdurende confrontatie met negatief te interpre-
teren stimuli leidt tot de ontwikkeling van een 
(onbewuste) beheersstrategie (coping). Daarbij nemen 
politiemensen de kleur aan van hun omgeving en gaan 
sterk denken in zwart-wit beelden (tunnel- view). De 
kans is groot dat zij gaan behoren tot het ideaaltype 
van de kruisvaarder en het niet zo nauw meer nemen 
met de politiële middelen ter beslechting van een 
conflict. Evenals de bevolking binnen hun werkgebied 
zullen zij geneigd zijn te grijpen naar onconventionele 
middelen. 

Naast de (oudere) ploegleden speelt de ploegbri-
gadier een belangrijke rol in de definiëring van de 
ploegcultuur. Bij het richting geven aan een ploeg, 
heeft de brigadier de niet geringe handicap dat hij zelf 
nauwelijks nog de straat opgaat (alleen 's nachts is 
daar soms tijd voor), en voor zijn informatie afhan-
kelijk is van wat de ploegleden hem vertellen. Dit 
heeft duidelijk consequenties voor het omgaan met 
geweldsincidenten. Als een voorval hem al ter ore 
komt, probeert een brigadier zoveel mogelijk het 
gedrag van het ploeglid te begrijpen en te rechtvaar-
digen. In ieder geval officieel. 

De meeste brigadiers kiezen er trouwens lang niet 
altijd voor om al het gebruikte geweld te melden. Er 
worden veel zaken op ploegniveau beslecht. De 
verdachte, voor zover deze aangehouden is, wordt 
hier nogal eens bij betrokken. De zaak wordt doorge-
sproken en vervolgens als afgehandeld beschouwd. Er 
is niets tegen deze vorm van informele 
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conflictoplossing, maar het is wel de vraag of op deze 
wijze andere echelons in het bedrijf voldoende zicht 
houden op de aard en omvang van geweldsincidenten 
tussen politie en burger. 

Inherent aan de politiële beroepscultuur is de 
omgang met verschijnselen als beperkte openheid en 
informele bestraffing. Dit gedrag wordt gekenmerkt 
door het gevoel van 'wij tegen zij'. Het gedrag van 
politiemensen wordt vergoeilijkt. Soms wordt, tegen 
beter weten in, getracht een situatie te begrijpen en te 
accepteren. De meest extreme variant hiervan is de 
informele bestraffing. Een burger die een politieman 
of -vrouw letsel heeft toegebracht, loopt de kans 
hiervoor op straat een fysieke afstraffing te krijgen. 
Opvallend is overigens dat zo'n afstraffing op het 
bureau de laatste jaren eigenlijk nauwelijks meer 
voorkomt. 

Achtergronden van burgers 

Wij hebben al gezien dat onder de politiemensen die 
betrokken zijn bij geweldsincidenten meer mannen 
zijn dan vrouwen. De oververtegenwoordiging van 
mannen is nog sterker aan de kant van de burgers: 
95% van de burgers die betrokken zijn bij geweldsinci-
denten bestaat uit mannen. De verklaring voor de 
minder pregnante ondervertegenwoordiging van 
vrouwen aan de zijde van de politie, ligt in het feit dat 
de beroepsuitoefening nu eenmaal een zekere 
hoeveelheid aan geweld met zich meebrengt en lang 
niet altijd een vrije keuze is. 

Het zeer grote verschil in de deelname aan geweld-
sincidenten van mannen en vrouwen aan burgerzijde 
is een manifestatie van het algemeen geconstateerde 
verschil in agressie en crimineel gedrag van beide 
geslachten. De verklaring hiervoor wordt gezocht in 
biologische, psychologische en sociale factoren of een 
combinatie daarvan (zie voor een overzicht 
Rutenfrans, 1989). 

De leeftijd van de bij geweldsincidenten betrokken 
burgers varieert sterk, maar de piek ligt bij vijfen-
twintig jaar. Dit laatste geldt ook voor de betrokken 
politiemensen. Er is in feite dus sprake van een 
conflict tussen leeftijdgenoten. Politiemensen zeggen 
dan ook vaak dat de oudere burger nog respect voor 
de politie heeft. Het is aannemelijk dat dit omgekeerd 
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ook het geval is. De interactie tussen burger en 
politie-ambtenaar zal vaak een interactie zijn tussen 
leeftijdgenoten die elkaar alleen al daarom niet serieus 
zullen nemen. Het enige verschil tussen hen is dat de 
één een uniform draagt en de ander niet. Het uniform 
alleen straalt onvoldoende gezag uit om bij een 
meningsverschil de leeftijdgenoot tot andere gedachten 
te brengen. Het kan zelfs een reden zijn tot provo-
catie. Binnen bepaalde (jeugd)groepen is het statusver-
hogend een conflict met de politie aan te gaan. 

In achterstandsgebieden vinden meer geweldsinci-
denten plaats dan in de rest van de stad. In deze 
gebieden wonen ook relatief meer burgers van buiten-
landse origine. Op stadsniveau gezien raken leden van 
etnische groepen vaker slaags met de politie dan leden 
van de autochtone bevolking. Op wijkniveau zijn er 
echter nauwelijks verschillen. De oververtegenwoor-
diging van geweldsincidenten in achterstandswijken 
(in ieder geval in Nederland) kan dan ook beter 
worden verklaard door sociaal-economische dan 
etnische factoren. Wel kunnen sommige geweldsinci-
denten ontstaan vanuit 'culturele misverstanden'. 

Evenals de politiemensen kunnen de bij geweldsinci-
denten betrokken burgers ideaaltypisch worden 
ingedeeld, en wel als volgt: 
— Straatvechters. Deze burgers slaan altijd aan zodra 
ze politie waarnemen. Bij hen leidt alleen al het zien 
van een uniform tot intimiderend gedrag. Deze 
burgers zijn veelal 'goede bekenden' van de politie, 
met wie zij in permanente staat van oorlog verkeert. 
— Verstoorden. Dit zijn psychiatrische patiënten, 
alcoholisten en drugverslaafden, bij wie het gebruik 
van blind geweld kan voortkomen uit een psychische 
kortsluiting. 
— Verongelijkten. Deze groep burgers verkeert in de 
veronderstelling in haar recht te staan. Een geweldsin-
cident met deze groep kan als volgt worden getypeerd. 
Een burger weet dat de politie niet kan eisen dat men 
zich legitimeert. Wat hij echter niet weet, is dat de 
politie hem wel kan aanhouden op basis van een 
wetsovertreding. Hij wordt dan niet opgebracht 
omdat hij zijn naam niet geeft, maar voor nader 
onderzoek van de overtreding. Weigering van 
persoonsidentificatie leidt dan vaak tot het aanhouden 
van de burger. De burger, die meent in zijn recht te 
staan, zal zich soms met geweld trachten te 
onttrekken aan de aanhouding. 
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— Gekrenkten. Deze categorie burgers voelt zich 
aangetast in haar gevoel van eigenwaarde. Het aange-
houden worden door de politie, vooral als dit gepaard 
gaat met fouillering en/of het plaatsen in de transport-
boeien, is voor de meeste burgers een emotionele 
aangelegenheid, waardoor zij zich diep in hun eer 
aangetast voelen. Dit wordt nog versterkt door het 
gevoel van 'gezichtsverlies' tegenover de eigen groep, 
wanneer de aanhouding plaatsvindt in het openbaar. 

Gevolgen 

De materiële gevolgen van een geweldsincident 
hebben voor het merendeel betrekking op schade aan 
kleding. In ongeveer 15% van de geweldstoepassingen 
is sprake van materiële schade aan politiezijde. Schade 
bij de burger treedt ongeveer even vaak op. De fysieke 
gevolgen voor de politie-functionaris zijn, voor zover 
van enige betekenis, terug te vinden in de ongevallen-
rapportage. In het bestek van een jaar zijn in 51 
gevallen rapporten opgemaakt met betrekking tot een 
geweldssituatie. De armen, de benen en het hoofd 
blijken de meest kwetsbare plaatsen te zijn. In bijna 
40% van de gevallen leidt het letsel tot ziekteverzuim 
van gemiddeld van een week. 

Het is vrij moeilijk een beeld te krijgen van het 
eventuele letsel bij de burger. De burger wordt ten 
slotte niet altijd aangehouden en het lichamelijk letsel 
is lang niet altijd waarneembaar. Volgens de gewelds-
rapporten is er in een derde van de incidenten sprake 
van letsel bij de burger. Bij ongeveer een op de zeven 
geweldsincidenten loopt de burger een serieuze 
verwonding op, veelal als gevolg van een beet van een 
diensthond. 

Wat betreft de psychische gevolgen van geweldge-
bruik, blijkt uit het onderzoek dat politiemensen die 
worden geconfronteerd met geweld van de burger 
verschillende reacties te zien geven. Ongeveer de helft 
van hen wordt voorzichtiger en probeert in het begin 
risicovolle situaties te vermijden. Een kwart toont 
nauwelijks ander gedrag en de rest wordt ofwel agres-
siever of raakt gedemotiveerd of gefrustreerd. 

Het zelf gebruiken van geweld heeft een andere 
invloed op het gedrag van politiemensen. Hierbij 
speelt vooral de verantwoording van het geweld 
tegenover de superieur een belangrijke rol. Ruim de 
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helft van de geënquêteerde politiemensen vindt dat 
degenen die met ernstige vormen van geweld in 
aanraking zijn gekomen, onvoldoende worden 
gesteund door de organisatie. Wat dit betreft heeft de 
brigadier twee moeilijk verenigbare taken. Enerzijds is 
hij een soort vader van de ploeg, anderzijds vertegen-
woordigt hij direct de lijn-hiërarchie. 

Uitgangspunten voor beleid 

In de politiepraktijk van alledag is sprake van een 
zekere handelingsvrijheid. De bandbreedte van deze 
handelingsvrijheid wordt bepaald door de intenties en 
de geest van het korpsbeleid. In deze context kunnen 
politiemensen worden bestempeld als professionals die 
bewust binnen de grenzen van deze handelingsvrijheid 
— op basis van een eigen verantwoordelijkheid — 
functioneren. 

Mogelijke toetsing van het feitelijke handelen vindt 
altijd achteraf plaats. Toetsing is van belang om zicht 
te houden op de mate van overeenstemming (conver-
gentie) tussen beleidsintenties en het feitelijk handelen 
van politiemensen. Een goede toetsing kan alleen 
plaatsvinden wanneer er sprake is van een sfeer van 
openheid en wanneer er goede communicatielijnen 
binnen de organisatie bestaan. 

In deze richting heeft het management van het 
Haagse korps de resultaten van het onderhavige 
onderzoek ook opgevat: 'Omdat de politie in toene-
mende mate zal worden aangesproken op haar profes-
sionaliteit — zeker in geweldssituaties — is het van 
groot belang, dat de kwaliteit in deze op peil wordt 
gebracht en gehouden ... Zo zullen geweldsrappor-
tages onderwerp van gesprek moeten zijn in kader- en 
ploegbesprekingen. Ditzelfde geldt ook voor klachten 
over politie-optreden. Het uit de anonimiteit halen 
van geweldsrapportages en klachten — deze dus 
bespreekbaar maken als bijdrage aan het verhogen 
van de professionaliteit — is een belangrijk preventief 
middel om excessen te voorkomen.' 

De korpsleiding neemt ook duidelijk stelling tegen 
de ontwikkeling van een beroepshouding, zowel 
individueel als groepsgewijs, in de richting van een 
`kruisvaardersmentaliteie. Een mogelijk beleidsinstru-
ment hierbij vormt het personeelsplaatsingssysteem: 
'Het over de heining heen kijken en kennisnemen van 
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andere werkwijzen en een andere werkomgeving kan 
stimulerend werken en eveneens bijdragen aan het 
verbreden van de blik.' Zo zal het waarschijnlijk 
mogelijk worden medewerkers tijdelijk bij andere 
bureaus binnen een onderdeel te detacheren. 

Naast aandacht voor de professionaliteit van 
politiemensen is het goed oog te hebben voor de 
psychische belasting van het politievak. De laatste 
jaren wordt dit fenomeen steeds meer (h)erkend. Dit 
uit zich onder andere in een zelfhulpgroep voor 
politiemensen die betrokken zijn bij schietincidenten 
(Amsterdam) en een werkgroep 'ingrijpende gebeurte-
nissen' (Den Haag). Naar onze mening zal de politie-
organisatie nog een stap verder moeten doen en 
moeten onderkennen dat ook kleine incidenten grote 
gevolgen kunnen hebben. Signalen van frustratie en 
beroepsdeformatie kunnen — mits daarvan bewust 
gemaakt — in een vroegtijdig stadium worden 
onderkend door naaste collega's en het bureaukader. 

Noten 

' Onder een 'regulier geweldsin-
cident' wordt verstaan een 
gewelddadig treffen tussen politie 
en burger in de dagelijkse taakuit-
oefening van de politie. Hieronder 
is niet geweld begrepen, gepleegd 
in politieel groepsverband (bij 
voorbeeld door de mobiele 
eenheid), noch planmatig politieel 
geweld (bij voorbeeld in verband 
met de aanhouding door een 
arrestatieteam). 
1  Andere geraadpleegde schrifte-
lijke bronnen zijn dagrapporten, 
ongevallen- en schaderapporten 
en klachtendossiers. Er is een 
schriftelijke enquête gehouden 
onder 100 ge üniformeerde politie-
mensen, er zijn 11 diepte-inter-
views gehouden en er is ongeveer 
100 uur geobserveerd tijdens 
surveillance-diensten. 

Het eerste onderzoek richtte zich 
op de periode 1986-medio 1988. 
Vanaf 1990 is besloten de analyse 
van geweldsrapporten systema-
tisch bij te houden. Voor de histo-
rische ontwikkeling missen we 

dan ook de jaren 1988 (voor een 
deel) en 1989. 

Er zijn per bureau 6 exempla-
rische cases geselecteerd. Naar 
aanleiding van deze selectie is met 
zowel de betrokken burger(s) als 
de politiemensen gesproken. 
Daarnaast is gesproken met de 
bureauchef, drie brigadiers en vier 
willekeurige politiemensen per 
bureau. 

Een geweldstoepassing is in dit 
verband wat politiemensen zelf als 
zodanig zien. 

Bij het vaststellen van het 
gebruikte geweldsmiddel is 
uitgegaan van een geweldsrapport 
(onderzoekseenheid: politie-
functionaris) en dus niet van een 
geweldsincident. 
' Het gaat hierbij vrijwel 
uitsluitend om het dreigen met het 
vuurwapen. In enkele gevallen 
wordt er daadwerkelijk geschoten 
(een waarschuwings- of gericht 
schot). 
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Geweld in Noord-West 

Europa 

dr. H. Timmerman en I. Mulder* 

Inleiding 

Geweld, en vooral ernstig geweld, is in Nederland 
altijd gezien als uitzonderlijk gedrag. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat de oorzaak van ernstige gewelds-
misdrijven veelal binnen de persoon zelf, en dan 
vooral in een gestoorde persoonlijkheid, wordt 
gezocht. Plegers van ernstige geweldsmisdrijven 
worden dan ook vaker tot een tbs veroordeeld dan 
plegers van een ernstig vermogensmisdrijf (meer dan 
90% van de tbs-veroordeelden hebben een gewelds-
delict gepleegd; Drost, 1991, p. 216). Bij zijn 
onderzoek naar de rol van bio-sociale factoren ter 
verklaring van crimineel gedrag dacht Buikhuisen ook 
vooral aan de plegers van geweldscriminaliteit. Hij 
noemt althans drie voorbeelden van toepassing die 
alle op agressief gedrag betrekking hebben 
(Buikhuisen, 1979). 

Hoe anders ligt dit in de Verenigde Staten. Geweld 
lijkt daar veel meer tot het alledaagse leefpatroon te 
behoren. Nu valt het ook wat moeilijker vol te 
houden dat geweld het gevolg is van een gestoorde 
persoonlijkheid als er 23.000 doden per jaar vallen 
door vuurwapengebruik (Bovenkerk en Haen-
Marshall, 1993, p. 279). Opvallend daarbij is dat het 
in Nederland gevonden verband tussen vermogenscri-
minaliteit en maatschappelijke ongelijkheid (Jongman, 
Weerman en anderen, 1991; Ploeg, 1991) in de V.S. 
niet wordt aangetroffen bij vermogensmisdrijven, 
maar wel bij geweldsmisdrijven (Cheatwood, 1993). 

De internationale slachtofferenquête (Van Dijk, 
Mayhew en anderen, 1990) liet cijfers zien die in strijd 
zijn met deze algemene constatering. Met name 

* De auteurs zijn respectievelijk als universitair docent en 
onderzoeksassistent verbonden aan de vakgroep criminologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Nederland kwam daar slecht uit. Voor wat de totale 
criminaliteit betreft stond Nederland van alle onder-
zochte landen bij de top en voor agressieve delicten 
gold dat Nederland slechts een kleine achterstand had 
op de V.S. Toch is de kans om in de V.S. slachtoffer 
te worden van een moord 10 op de 100.000, terwijl 
dat in Europa 2 â 3 (Cheatwood, 1993) en in 
Nederland 'slechts' 1,5 op de 100.000 is (eigen 
berekening). Anderen hebben dan ook geconcludeerd 
dat Nederland vooral een hoge score haalt op wat de 
kleine criminaliteit wordt genoemd (Dijksterhuis en 
Nijboer, 1990). 

Toch zouden de resultaten van de internationale 
slachtofferenquête een aanwijzing kunnen zijn voor 
een toename van de geweldscriminaliteit in Europa in 
de komende jaren en dan vooral van de ernstige 
vormen ervan. Als men ervan uitgaat dat ontwikke-
lingen in de criminaliteit in de V.S. zich na verloop 
van een aantal jaren ook in Europa voordoen, lijkt 
deze verwachting niet een louter theoretische te zijn. 
De ontwikkelingen in Nederland in de geregistreerde 
vermogensmisdrijven die gepaard gaan met geweld, 
spreken deze in ieder geval niet tegen: vooral 
straatroof en overvallen nemen in aantal toe 
(Passchier en Huijbregts, 1992). 

Vanuit de vraag of geweldsdelicten inderdaad tot de 
'meer normale' misdrijven zijn gaan behoren, en 
mogelijk ook verklaard kunnen worden met het in 
Groningen ontwikkelde ongelijkheidsmodel (Jongman 
en Timmerman, 1993), hebben wij voor een aantal 
landen in Noord-West Europa de ontwikkeling in de 
geweldscriminaliteit onderzocht. Deze landen zijn 
Engeland en Wales, Zweden, Duitsland, België en 
Nederland. Daartoe hebben wij eerst een `wetsverge-
lijkend' onderzoek gedaan om te zien of in de wetsar-
tikelen van de onderzochte landen, die betrekking 
hebben op geweldsdelicten, vergelijkbare gedragingen 
met vergelijkbare straffen worden bedreigd. 

Vervolgens hebben wij de statistieken naar bekend 
geworden daders en veroordeelde daders van deze 
landen voor de periode 1985-1990 vergeleken. Wij 
beginnen echter met een (bescheiden) literatuuron-
derzoek naar de motieven voor gewelddadig gedrag. 
Daarin wordt nagegaan of er sprake is van een 
ontwikkeling die in de richting gaat van een 'normali-
sering' van geweld. 
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Literatuurstudie 

Doel van de literatuurstudie was om na te gaan of 
er sprake is van een verandering in de factoren die 
met geweld samenhangen. Van oudsher wordt geweld 
in Europa in verband gebracht met psychische 
gebreken of met het gebruik van alcohol of drugs. 
Vooral in de V.S. wordt naar andere factoren 
gekeken. Cheatwood (1993) geeft hiervan voor moord 
en doodslag een overzicht: 

— Urbanisatie en bevolkingsdichtheid. Uit statistische 
gegevens blijkt dat in steden en dichtbevolkte 
gebieden meer geweld voorkomt. Deze factor geeft 
echter geen volledige verklaring van het verschijnsel. 
Japanse steden, waar meer moord en doodslag 
voorkomt dan op het Japanse platteland, hebben een 
lager slachtoffer-percentage dan het platteland in de 
Verenigde Staten. 

— Economische status. Hierbij wordt vooral gedacht 
aan armoede en maatschappelijke ongelijkheid. 
Cheatwood stelt dat men zou moeten verwachten dat 
deze factoren ook invloed hebben op het vóorkomen 
van vermogensmisdrijven. Daar wordt echter weinig 
ondersteuning voor gevonden (zie ook Krohn, 1976). 

Geweldsdelicten zijn echter wel gerelateerd aan 
maatschappelijke ongelijkheid. Het feit dat in het 
zuiden van de Verenigde Staten en dat door het 
zwarte gedeelte van de bevolking meer geweldscrimi-
naliteit wordt gepleegd, kan volledig worden 
verklaard door maatschappelijke ongelijkheid (Blau 
en Blau, 1982). Ook Braithwaite en Braithwaite (1980) 
vonden in een cross-nationale studie over 31 landen 
dat intersectorale inkomensongelijkheid (gemeten met 
de GINI-coëfficiënt) een groot deel van de variantie in 
homicide-cijfers verklaart (zie verder: Avison en 
Loring, 1986). 

— Leeftijd en geslacht. Geweldsdelicten worden 
hoofdzakelijk gepleegd door jonge mannen. Dit kan 
echter niet de alles verklarende factor zijn. Binnen 
enkele etnische groeperingen spelen deze factoren 
inderdaad een rol, maar elke categorie heeft zijn eigen 
(en unieke) patroon. 

— Regionale effecten. Deze manifesteren zich in 
Amerika in de noord-zuid tegenstelling en in andere 
landen in de tegenstelling tussen warme en koude 
streken. De achterliggende gedachte is dat in warmere 
streken ook de gemoederen sneller verhit zijn. Als dit 
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werkelijk de oorzaak zou zijn van het probleem, is het 
onoplosbaar geworden. Ter verklaring van de 
Southerness-hypothesis (V.S.) wordt een combinatie 
van historische feiten (zuid verloor de burgeroorlog; 
zuid kende slavernij) en volkseigenschappen (verde-
diging van de eer) genoemd. 

— Culturele heterogeniteit. Anders gezegd: de botsing 
van culturen. Door de multi-raciale samenstelling van 
de meeste westerse maatschappijen vinden vaker 
botsingen plaats tussen verschillende normen- en 
waardensystemen. Niet alleen in de V.S. wordt onder-
steuning voor deze factor gevonden (Avison en 
Loring, 1986). Voor Zwitserland lijkt het echter niet 
op te gaan. 

In de Europese literatuur worden de volgende 
geweldsveroorzakende factoren genoemd. De rol van 
alcohol en drugs lijkt niet sterk; er wordt hooguit een 
kathaliserende rol aan toegeschreven (Cookson, 1992; 
Von Hofer en Lenke, 1986; Kinlock, 1991). De 
psychiatrische component blijft aanwezig, doch wordt 
niet als enige factor naar voren geschoven (Volavka 
e.a., 1992; Biro e.a., 1992). Ook voor maatschappe-
lijke ongelijkheid als verklarende factor is niet veel 
ondersteuning. Rórnkens (1989) deed onderzoek naar 
geweld binnen relaties. Hieraan wilden duizend van de 
drieduizend geselecteerde vrouwen deelnemen. In 21% 
bleek sprake van eenzijdig geweld door de man, in 
11% van eenzijdig geweld door de vrouw en in 5% 
van tweezijdig geweld. Voor ons is van belang dat 
mannen in de lagere beroepsniveaus meer geweld en 
vaker herhaaldelijk geweld bleken te begaan en dat 
werkloze mannen beduidend meer (1,5 á 2 keer zo 
veel) en bovendien iets ernstiger geweld begingen. 
Andere factoren (vooral rolverhoudingen binnen de 
relatie) zijn echter belangrijker voor het verklaren van 
het vóorkomen van geweld tussen partners. 

McClintock en Wikstróm (1990, 1992) vonden in 
hun vergelijkende studie van Schotland en Zweden 
dat 50% van de variantie in geweldscijfers te verklaren 
valt door drie variabelen: gezinstype, sociaal-econo-
mische status en sociale instabiliteit (broken homes, en 
dergelijke). In Zweden is de sociale instabiliteit de 
belangrijkste variabele en in Schotland de sociaal-
economische status. Opvallend daarbij is dat in 
Stockholm de gezinsstatus in sterkere mate dan de 
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sociaal-economische status van het gezin bepaalt in 
welke wijk men gaat wonen en dat dit in Edingburgh 
net andersom ligt en dat in Edingburgh de concen-
tratie van geweld in bepaalde buurten sterker is dan in 
Stockholm. 

Voor de ernstiger geweldsmisdrijven heeft Athens 
(1989) een model ontwikkeld, waarbij zowel de bio-
psychologische als de sociaal-economische factoren 
geïntegreerd worden. Athens stelt dat deze factoren 
op zichzelf niet voldoende zijn en pleit derhalve voor 
een holistische benadering waarbij sociale ervaringen 
een centrale rol spelen. Daders hebben zelf ervaringen 
van machteloosheid gehad. Hierbij kan men denken 
aan incest of geweld tijdens de opvoeding, maatschap-
pelijke ongelijkheid, bio-psychologische factoren die 
maken dat iemand gemakkelijk slachtoffer wordt. 
Hierdoor ontstaan wraakgevoelens die bevredigd 
kunnen worden door zelf geweld te plegen. In deze 
ontwikkeling kan men vier fases herkennen, te weten: 
brutalization (ondergaan van wrede behandeling), 
belligerency (ontstaan van strijdlustige gevoelens), 
violent performances (geweld wordt gezien als de 
oplossing) en virulency (persoon wordt kwaadaardig; 
de reacties van de omgeving maken dat hij het gevoel 
krijgt macht te hebben over anderen). 

Wat betreft de ontwikkeling van de geweldscrimina-
liteit zijn twee artikelen van Van Kerckvoorde (1985, 
1987) van belang. Hierin wordt geconcludeerd dat er 
in de laatste jaren weliswaar een stijging valt te 
constateren in vooral diefstal met geweld, doodslag en 
vluchtmisdrijf, maar dat op de langere termijn 
bekeken er vooral bij de ernstige geweldsmisdrijven 
sprake is van een afname. Een conclusie waar Franke 
(1991) het mee eens zal zijn. Hij concludeert immers 
dat er tegenwoordig veel minder geweld is dan 
vroeger, doch dat er meer ophef over wordt gemaakt. 
Zijn verklaring daarvoor is dat mensen, juist doordat 
zij minder met fysiek geweld in aanraking komen, 
gevoeliger worden voor geweld. 

De vraag of in de literatuur maatschappelijke 
ongelijkheid meer dan voorheen wordt genoemd als 
oorzaak van geweld, moet ontkennend worden beant-
woord. 
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Wetsvergelijkend onderzoek 

Om tot een vergelijking tussen een aantal landen te 
komen, is het noodzakelijk dat de wetsartikelen die 
het betreffende gedrag strafbaar stellen en de sancties 
die op dat gedrag staan, vergelijkbaar zijn. Daartoe 
hebben wij de wetsartikelen betreffende gewelddadig 
gedrag, zowel qua inhoud als sanctionering, verge-
leken. Daarbij hebben wij een categorisering in drie 
typen gewelddadig gedrag gemaakt, te weten: seksueel 
geweld, geweld tegen personen en geweld tegen zaken. 

In algemene zin kan opgemerkt worden dat, 
ondanks het feit dat er geen wet of sanctie in twee 
landen exact hetzelfde is, er weinig opmerkelijke 
verschillen zijn tussen de onderzochte landen. Per 
categorie geweldsdelict vallen de volgende zaken op. 

Seksueel geweld 

Binnen deze categorie hebben wij twee delicten 
onderzocht, namelijk verkrachting en aanranding. In 
de omschrijving van verkrachting wordt in Duitsland 
en Engeland expliciet genoemd dat zij 'buiten echt' 
moet plaatsvinden. In Nederland is dit onlangs 
gewijzigd en is deze specificatie, evenals in België en 
Zweden al het geval was, uit het betreffende wetsar-
tikel weggelaten. Voor de onderzochte periode geldt 
echter nog de 'engere' wetgeving. 

In Duitsland, Zweden en Engeland moet er 
geslachtsgemeenschap hebben plaatsgevonden, wil er 
van verkrachting sprake zijn. In Nederland is deze 
bepaling onlangs geschrapt, en wordt nu, evenals in 
België, 'elke daad van seksuele penetratie' tot 
verkrachting gerekend. 

Het gewelddadig aspect wordt in Nederland, 
Duitsland en Zweden omschreven met 'door geweld of 
bedreiging met geweld'. In België is 'zonder 
toestemming' voldoende, waarbij gesteld wordt dat 
sprake is van geen toestemming ingeval van geweld, 
dwang of list. Engeland valt hiermee te vergelijken, 
doch heeft bij de omschrijving van 'geen toestemming' 
gekozen voor het onzes inziens — wat betreft duide-
lijkheid — sympathiekere: terwijl de man weet dat zij 
niet wil of het hem niet kan schelen. 

De hoogste maximumstraf kan gegeven worden in 
Engeland, namelijk levenslang. België volgt met een 
maximumstraf van twintig jaren, dan komt Nederland 
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met vijftien jaren en ten slotte Zweden met tien jaren. 
In Duitsland wordt niet het maximum genoemd maar 
het minimum dat, afhankelijk van de ernst, kan 
liggen op zes maanden, twee jaren of vijf jaren. 

Voor Engeland geldt dat er geen aparte wet is voor 
aanranding; het valt onder de Sexual Offences Act 
(S.1), waartoe ook verkrachting behoort. Nederland, 
België en Duitsland omschrijven het delict als het 
onder geweld of dreiging met geweld dwingen tot 
ontuchtige handelingen, waaraan in Duitsland de term 
'buiten echt' toegevoegd is. Zweden maakt zich er 
gemakkelijk vanaf door aanranding te omschrijven als 
'seksuele misdrijven, anders dan verkrachting'. 

Wat sanctionering betreft, zit Zweden aan de lage 
kant met maximaal vier jaren; in de andere landen 
hangt de strafbepaling veelal van de omstandigheden 
af (slachtoffer minderjarig, opgelopen letsel) en loopt 
van maximaal vijf jaren tot maximaal vijftien jaren 
(België en Nederland). 

Geweld tegen personen 

Moord, doodslag en mishandeling zijn de misdrijven 
die onder deze categorie geweldsmisdrijven vallen. 
België, Nederland en Zweden houden het bij de 
omschrijving van moord simpel. België en Nederland 
definiëren het als: het met voorbedachte rade doden 
met het oogmerk te doden; de Zweden laten het bij 
'het doden van een ander'. Engeland voegt hieraan 
toe dat het in vredestijd dient te gebeuren en 
Duitsland noemt als motieven: moordlust, ter bevre-
diging van de geslachtsdrift, uit hebzucht of uit 
andere geringe (in de betekenis van laagstaande) 
reden. In alle landen is levenslang de maximumstraf, 
behalve in België waar de doodstraf nog kan worden 
opgelegd. 

Doodslag is in alle landen moord zonder 'voorbe-
dachte rade'. Engeland maakt daarbij het onderscheid 
in vrijwillig (euthanasie, zelfmoord in groepsverband) 
en onvrijwillig (bij voorbeeld verwaarlozing). In 
Zweden kan maximaal tien jaren gevangenisstraf 
worden geëist, in de andere landen levenslang (onder 
verzwarende omstandigheden). Voor België geldt dat 
gevangenisstraffen van tien jaren of meer tevens 
dwangarbeid inhouden. 

Bij mishandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 
zware en gewone mishandeling. Zware mishandeling 
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wordt in het algemeen omschreven als 'het opzettelijk 
zwaar lichamelijk letsel toebrengen'. In Zweden is 
daarbij het criterium of er levensgevaar is geweest 
voor het slachtoffer. Ten aanzien van de maximum-
straffen kent elk land strafverzwarende omstandig-
heden, waardoor er per land meerdere maxima zijn. 
België en Nederland scoren hier met vijftien jaren het 
hoogst, Engeland met vijf jaren het laagst. 

Mishandeling wordt in Engeland en Nederland niet 
nader omschreven, de andere landen spreken van 
iemand letsel toebrengen (Zweden) of iemand opzet-
telijk verwondingen of slagen toebrengen (België). 
Duitsland omschrijft het delict ook niet, maar spreekt 
over het schaden van de gezondheid. In vrijwel alle 
landen is twee jaren de maximumstraf, behalve in 
Engeland (een jaar). Afhankelijk van de omstandig-
heden doemt een scala aan maximum-straffen op. 

Geweld tegen zaken 

Onder geweld tegen zaken wordt vernieling 
verstaan. Vernieling wordt in alle landen omschreven 
als 'het opzettelijk en wederrechtelijk vernietigen of 
vernielen van andermans eigendom'. Nederland, 
Duitsland en Zweden hebben als maximum straf twee 
en België drie jaren. Engeland spant de kroon met 
levenslang, hetgeen enige bevreemding wekt gezien de 
relatief lage maximum-straf voor mishandeling. 

Ontwikkelingen in geweldsdelicten 

Onderzocht is de ontwikkeling in aantallen bekend 
geworden feiten en veroordelingen in de periode 
1985-1990. Achteraf bekeken, bleek België geen 
gelukkige keuze te zijn geweest. Het kostte ons zeer 
veel moeite statistische gegevens van dit land te 
verkrijgen; wat betreft de bij de politie bekend 
geworden misdrijven is ons dat zelfs niet gelukt. 
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Tabel 1: Aantallen bekend geworden verkrachtingen (per miljoen inwo-
ners) 

Engeland 	36.9 	45.7 	49.2 	56.7 	65.4 	66.9 	181 
Zweden 	123.8 125.0 132.6 156.7 171.1**164.1 	133 
Duitsland 	97.0 	91.8 	86.5 	85.1 	80.4 	80.2 	83 
Nederland 	83.7 	83.0 	80.8 	86.3 	89.0 	88.4 	106 

* Het indexcijfer geeft de ontwikkeling voor de onderzochte periode aan; 
daarbij is de score van 1985 op 100 gesteld. De scores boven de 100 
geven een groei aan (bij voorbeeld 181 betekent 81% meer misdrijven in 
1990). 
** Van Zweden is het inwoneraantal voor 1989 niet bekend; de bereke-
ning van dit aantal heeft plaatsgevonden door de aantallen van 1988 en 
1990 bij elkaar op te tellen en door twee te delen. 

Het seksuele geweld 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer* 

In tabel 1 staat vermeld hoeveel verkrachtingen bij 
de politie bekend zijn geworden. Omdat wij van 
Engeland alleen de gegevens over verkrachting hebben 
ontvangen, zijn alleen de gegevens over dit delict 
beschreven. 

Deze tabel laat zien dat Zweden het hoogst scoort. 
Dit zou verklaard kunnen worden door de ruimere 
wetgeving (ook 'binnen echt'). Engeland (inclusief 
Wales) laat de grootste groei zien, maar blijft qua 
niveau het land waar het minst vaak aangifte wordt 
gedaan. Alleen in Duitsland heeft een daling van het 
aantal bekend geworden feiten plaatsgevonden. 

In tabel 2 staan de aantallen veroordeelden voor 
verkrachting. Ook hier valt Zweden op als het land 
waar verkrachting het meest voorkomt. België valt op 
door de sterkste stijging; in dit geval mag echter 
getwijfeld worden aan het 'werkelijkheidsgehalte' van 
de cijfers (Van Kerckvoorde, 1985). Duitsland is het 
enige land dat een dalende trend te zien geeft. Wat 
vooral opvalt, gezien de ernst van dit delict, is het 
lage percentage veroordeelden in verhouding tot de bij 
de politie bekend geworden aantallen. Voor zover valt 
na te gaan, wordt dit veroorzaakt doordat veel daders 
ofwel niet gepakt worden ofwel niet gedagvaard 
worden; het aantal vrijspraken is namelijk kleiner dan 
het aantal veroordeelden. 
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Tabel 2: Aantallen veroordeelden voor verkrachting (per miljoen inwo-
ners) 

is. 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer 

Engeland 	8.6 	8.0 	8.5 	10.0 	11.7 	10.7 	124 
Zweden 	15.2 	18.2 	13.7 	18.3 	19.2 	20.3 	133 
Duitsland 	17.6 	17.2 	17.6 	21.4 	15.5 	13.6 	77 
België 	 3.2 	7.8 	9.4 	10.9 	13.2 	14.3 	447 
Nederland 	16.6 	16.7 	16.6 	17.0 	17.6 	14.6 	88 

Tabel 3: Aantal bekend geworden zaken voor moord en doodslag (vol-
tooid, per miljoen inwoners) 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer 

Engeland 	12.3 	13.2 	13.7 	12.4 	12.7 	13.2 	107 
Zweden 	15.1 	17.6 	16.0 	17.2 	17.6 	14.1 	93 
Duitsland 	14.2 	14.6 	13.6 	12.7 	12.9 	11.7 	82 
Nederland 	10.4 	11.9 	11.1 	17.5 	16.8 	15.2 	146 

Geweld tegen personen 

Bij geweld tegen personen hebben wij de twee 
levensdelicten (moord en doodslag), waarbij het 
misdrijf tot een dodelijk slachtoffer heeft geleid (de 
zogenaamde voltooide levensdelicten), te zamen 
genomen. Het overig geweld tegen personen is samen-
gevoegd. In tabel 3 staat beschreven het aantal bij de 
politie bekend geraakte voltooide levensdelicten. 

Uit deze tabel blijkt dat in Nederland de grootste 
stijging in het aantal voltooide levensdelicten heeft 
plaatsgevonden. Dit lijkt ons echter geen reden tot 
paniek. Van den Eshof en Weimar (1991) hebben 
reeds laten zien dat de stijging in het aantal voltooide 
levensdelicten in 1988 wordt veroorzaakt doordat in 
dat jaar euthanasie bij de politie gemeld moest 
worden (per jaar verantwoordelijk voor circa vijftig 
dodelijke 'slachtoffers' onder verdachte omstandig-
heden die nader onderzoek vereisen). Opvallend is 
verder de (gestage) teruggang van het aantal voltooide 
levensdelicten in Duitsland. Zweden scoort elk jaar 
hoog; in 1990 volgt echter een sterke daling. De statis-
tieken van 1991 en 1992 (hier niet gepresenteerd) laten 
zien dat dit een toevallige uitschieter (naar beneden) 

Tabel 4 geeft een overzicht van de aantallen veroor- 
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Tabel 4: Aantal veroordeelden voor moord en doodslag (voltooid, per 
miljoen inwoners) 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer 

Engeland 	7.5 	7.6 	7.6 	9.0 	9.1 	7.2 	96 
Zweden 	9.1 	15.9 	11.5 	14.6 	10.8 	14.3 	157 
Duitsland 	12.4 	11.1 	11.3 	9.6 	8.3 	7.7 	62 
België 	 8.2 	9.0 	7.8 	10.2 	9.8 	10.2 	124 
Nederland* 	22.5 	20.4 	25.0 	28.0 	26.6 	32.9 	146 

* Hierbij zijn ook meegerekend de pogingen; dit leidt tot hogere cijfers. 
De aantallen veroordeelden voor moord zijn respectievelijk 58, 38, 37, 
62,63 en 84 (4,0, 2,6, 2,5, 4,2, 4,2 en 5,6 per miljoen inwoners). 

Tabel 5: Aantal feiten overig persoonlijk geweld (per miljoen inwoners) 

1985 	1986 	1987 	1988 1989 	1990 Index- 
cijfer 

Engeland 	2261.6 2307.0 2585.7 2873.0 3220.6 3347.1 	148 
Zweden 	3880.2 3965.9 4185.9 4466.2 4692.8 3792.7 	124 
Duitsland 	3021.0 3058.0 3055.9 3047.1 3106.7 3101.1 	103 
Nederland 	1330.1 1313.7 1336.1 1488.2 1601.8 1602.0 	124 

deelden voor voltooide levensdelicten. In deze tabel 
valt vooral op dat de sterkste fluctuaties zich 
voordoen in Zweden. Op basis van de bij ons bekend 
zijnde gegevens valt dit niet te verklaren. Duitsland 
geeft een constant (sterk) dalende lijn te zien. Het 
cijfer van Nederland is kunstmatig hoog. Wel valt op 
dat het aantal veroordeelde moordenaars dezelfde 
ontwikkeling te zien geeft (index = 140). Qua absolute 
aantallen spoort dit met de ontwikkeling van het 
aantal doden door schietpartijen (Nijboer en 
Timmerman, 1992). 

Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal bij de 
politie bekend geraakte feiten van persoonlijk geweld 
(exclusief de voltooide levensdelicten). Ook hier scoort 
Zweden hoog en Nederland verrassend (zie interna-
tionale slachtofferenquête) laag. Het aantal feiten is in 
Engeland en Wales het sterkst gegroeid (in 1990 circa 
1,5 keer het niveau van 1985). 

Tabel 6 vermeldt het aantal veroordeelden voor 
persoonlijk geweld. Engeland en Zweden vallen op 
door het (relatief) hoge aantal veroordeelden voor deze 
vorm van geweld. Het verhaal ten aanzien van 
Duitsland wordt monotoon; ook het aantal veroor-
deelden wegens overig persoonlijk geweld daalt hier, 
hoewel minder sterk dan dat wegens voltooide levens-
delicten en verkrachting. 
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Tabel 6: Aantal veroordeelden overig persoonlijk geweld (per miljoen 
inwoners) 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer 

Engeland 	884.7 795.6 880.1 	980.3 1028.0 971.7 	110 
Zweden 	721.2 712.3 728.8 753.0 769.3 783.5 	109 
Duitsland 	443.0 477.8 423.2 435.0 421.4 408.0 	94 
België 	159.3 187.6 266.4 329.1 354.4 329.4 	207 
Nederland 	276.9 279.1 254.6 296.4 318.6 311.9 	113 

Tabel 7: Aantal daders geweld tegen zaken (per miljoen inwoners) 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 Index- 
cijfer 

	

Engeland 10779.5 11697.4 11700.7 11759.0 12430.3 14429.8 	134 
Zweden 	8854.6 9570.6 	9789.4 10822.4 10876.4 11287.1 	127 
Duitsland 	5609.4 6005.4 	6325.0 6211.6 6338.3 6199.3 	111 
Nederland 6910.3 7209.0 	7655.0 7901.2 8404.7 8291.8 	120 

Geweld tegen zaken 

Rest ons nog het geweld tegen zaken (vernieling). 
Ook nu beginnen we weer met de bij de politie bekend 
geworden feiten. Tabel 7 laat zien dat Engeland en 
Wales het hoogste scoort op dit soort geweld, zowel 
qua aantal als groei. Ook hier scoort Duitsland het 
laagst en doet Nederland het 'niet slecht'. 

Tabel 8 geeft het aantal veroordeelden voor geweld 
tegen zaken. Voor het eerst zien we in Duitsland een 
stijgende trend, hoewel het qua niveau aan de lage 
kant blijft. België blijft bevestigen dat het 
onbetrouwbaar is wat betreft statistische nauwkeu-
righeid. Vooral de hoge score van Zweden valt op, 
zowel qua aantal als ontwikkeling. 

Conclusie 

Verrassend, althans voor ons, is de hoge score voor 
geweld in Zweden. Zowel bij seksueel geweld als bij 
geweld tegen personen (wat betreft bekend geworden 
feiten) scoort dit land het hoogst en bij geweld tegen 
zaken staat Zweden op de tweede plaats. Engeland en 
Wales komt bij ons op de tweede plaats, hoewel de 
seksuele geweldsdelicten daar de laagste score te zien 
geven. Gezien de resultaten van de internationale 
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Tabel 8: Aantal veroordeelden geweld tegen zaken (per miljoen inwo-
ners) 

slachtofferenquête scoort Nederland verrassend laag. 
Duitsland lijkt zowel qua niveau als ontwikkeling de 
gunstigste cijfers te hebben. Van België zijn ons alleen 
de aantallen veroordeelden bekend. Daarmee scoort 
men laag. De sterkste stijgingen worden echter in dit 
land gerealiseerd. 

De belangrijkste vraag van dit onderzoek (valt er in 
Noord-West Europa een toename van geweld te 
constateren), is met de ons ter beschikking staande 
gegevens niet volledig te beantwoorden. Alleen van 
Nederland en Duitsland hebben wij de gegevens over 
de ontwikkeling van de gehele criminaliteit. Opvallend 
daarbij is dat Duitsland en Nederland een verge-
lijkbaar niveau van criminaliteit hebben, althans wat 
betreft de bij de politie bekend geraakte misdrijven. 
Per miljoen inwoners worden bijna 70.000 misdrijven 
bekend bij de politie (in Duitsland zijn dat er in 1990 
69.914,278; in Nederland 69.382,14). Ook de groei in 
de criminaliteit is voor beide landen vrijwel gelijk; het 
indexcijfer voor Duitsland is 101,2 en voor Nederland 
100,6. 

Opvallend is dat Duitsland een dalende ontwik-
keling in de meest ernstige geweldsmisdrijven 
(verkrachting, moord en doodslag) te zien geeft, 
terwijl voor Nederland geldt dat er over de hele linie 
sprake is van een sterke stijging van de geweldsde-
licten. Onze conclusie moet derhalve zijn dat het er op 
lijkt dat de minder ernstige geweldsdelicten (mishan-
deling en vernieling) in Europa stijgen, en dat er voor 
de overige geweldsdelicten geen eenduidige conclusie 
te trekken valt. 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	Index- 
cijfer 

Engeland 	223.0 194.6 203.2 225.5 178.5 204.6 	92 
Zweden 	436.0 422.5 441.4 425.6 434.7 656.8 	151 
Duitsland 	109.5 	116.0 	125.0 	121.6 	125.9 	115.8 	106 
België 	 21.7 	31.3 	54.9 	73.7 	72.0 	65.1 	300 
Nederland 	172.6 177.6 190.4 199.9 203.3 206.7 	120 
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Geraadpleegde statistieken 

Gespecificeerde gegevens 
opgestuurd door: 

Engeland: Home Office. Central 
Statistical Office. Croydon. 
Zweden: Statistika Centralbyrán. 
Nederland: Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Voorburg. 
(Onherroepelijk afgedane schul-
digverklaringen) 

Zelf bewerkt: 

Duitsland 
Strafverfolgung. (Vollstandiger 
Nachweis der einzelnen 
Straftaten) Statistisches 
Bundesamt Wiesbaden. 
Polizeiliche Kriminalstatistiek. 
Bundeskriminalamt, Wiesbaden. 
België 
Criminele Statistiek/Statistiek der 
veroordelingen uitgesproken door 
de correctionele rechtbanken 
(tabel 2). 
Criminele Statistiek/Statistiek der 
veroordeelden (tabel 4, 6 en 8). 
Nederland 
Centraal Bureau voor de 
Statistiek. CBS-VIEW (computer-
schijf). 
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Summaries 

Justitiële 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. 20, 
no. 1, 1994) is Violence. 

Emotional backgrounds of violence 
N. H. Frijda 
This paper argues that violence is committed for the 

sake of resulting benefits. Three major forms are 
discussed: escape from grievances, gains, and pleasure. 
Grievances are engendered by harm or disadvantage, 
when this is feit as unjust, is causally attributed to 
someone's intention or neglect, and when one feels 
that options are open. Gains result from satisfaction 
of any desire or concern, be it material, social, or 
emotional (like prestige, and self esteem). 'Pleasure' 
refers to profit derived from violence for its own sake: 
it is argued that this latter category merits more 
attention. Emergence of violence can be best under-
stood in terms of a rational decision model of cast-
benefit-relationships, based by emotionally restricted 
eomputation of costs and benefits. Norms (encou-
raging as well as restricting norms) contribute to both 
the costs and the benefits. 

Violent offenses in the statistics of the Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
P. van Kalleveen 
This article describes the trends in violent offenses 

in the Netherlands over the period 1978-1992. Based 
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on figures from the Victim Survey and the Police 
statistics, it can be concluded that violent crime has 
increased considerably over the past 15 years. 
However, the share of violent offenses in overall crime 
shows just a slight increase. Men run a greater risk of 
falling victim to threats; women have a greater chance 
of being sexually harassed. Women and the elderly are 
particularly worried in connection with violent crimi-
nality. Young men, who run a greater risk of falling 
victim to a crime, experience less anxiety. Most 
violent offenses are committed by men; the share of 
girl offenders is small, but is increasing considerably. 
The gravity of violent offenses appears from the 
relatively high rate of crimes cleared up by the police, 
the relatively small number of transactions by the 
public prosecutor and the relatively large number of 
guilty verdicts pronounced by judges. Moreover a 
comparatively large proportion of the suspects of 
violent offenses is sent to prison. The average prison 
sentence for violent offenses is considerably longer 
than that for other crimes. 

Media and violence 
H. M. Willemse 
In this article the influence of the media on violence 

and aggression is discussed. Particular attention is 
paid to films, including video-movies, tv-films and tv-
programmes, because of the large-scale consumption 
of these, the intrusiveness of the media concerned, 
and the fact that most empirical research has been 
carried out with regard to these media. The main 
question is to what degree the media, especially tv and 
film, actually contribute to the extent of violence. 
Three specific questions are dealt with: is there a 
considerable increase in the portrayal of violence via 
the media; does this lead to actual violence by the 
consumers of media-violence; which (government) 
measures are important in this respect? Based on 
reviews of studies on media and violence, recent 
examples and theoretical considerations, it is 
concluded that a conditional infiuence is undeniable. 
Further discussions about possible measures against 
violent material should be based on this. 
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Gun violence; fables and facts 
M. Kruissink 
In the Netherlands the number of people killed and 

wounded by guns is increasing. In spite of this, gun 
violence is not given priority by the Dutch police and 
judicial authorities. In 1992, over 100 people were 
killed and over 200 people got wounded by guns. 
Moreover, guns play a major role in about 80% of the 
2000 hold-ups which take place in the Netherlands, 
every year. There are vague signals indicating that the 
number of guns possessed by the public (now 2% of 
the Dutch households), is increasing. The number of 
burglars and drug dealers carrying guns is said to 
increase as well. These seem to be undesirable 
developments, since several (comparative) studies 
show positive correlations between gun ownership and 
violence. 

The care of victims of violence in a hospital 
J. Oskam, J. Kin gma and H. J. Klasen 
Since 1970, at the University Hospital Groningen, a 

computerized Trauma Registry (RLOG) has been 
maintained, in which every patient visit to the 
Accident and Emergency unit has been registered. 
This database system contains information about 
patient identification, the initial accident, the physical 
injury and the trauma outcome. One of the research 
topics concerns injuries due to interpersonal violence. 
In the present paper several aspects of violence 
registry are discussed. It has been shown that the 
Registry has a selection of violence victims, because 
victims with serious injuries tend to visit the hospital. 
Victims with minor or no injuries are best registered 
in primary care and police registries. It has been 
concluded that a combined registration will provide a 
more complete picture of violence. With the present 
information from the Trauma Registry several useful 
trendanalyses were performed. It has been shown that 
in a 23-year period a two-fold rise of the annual 
number of violence victims occurred. Moreover, this 
rise was accompanied by an increase in injury severity 
as illustrated by a five-fold rise in hospita! admissions. 
It seems, that the observed rise of weapon use is an 
important contributor to the increased morbidity due 
to violence. It was concluded that information from a 
hospital Trauma Registry is useful and can be used to 
describe epidemiological patterns of violental 
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morbidity. The registration system may be employed 
for future research on prospective studies about direct 
and indirect medical costs of victims of assault, long-
term psychological and physical consequences of 
violental injuries. 

Incidents of force between police-officers and citizens 
in The Hague 
P. Kruize and D.J. Wijmer 
The study this article is based on deals with routine 

situations in which police-officers use force or are 
confronted with violent actions by civilians. The 
central theoretical assumptions are mainly based on 
an interactionist approach in which reciprocal action 
is seen to be influenced by situational factors. 
Complementary notions, like force as a statusthreat, 
informal punishment and 'instant justice', are reconsi-
dered. The empirical study is based on an analysis of 
structured reports on force by police-officers, inter-
views with and a survey among patrol-officers, patrol-
observations and a case-study in the area of two, 
comparable police-stations. Apart from the amount 
and the development of the use of force, this article 
focuses on conditions under which incidents of force 
cao arise and can be avoided. In this perspective the 
characteristics of police-officers and citizens are consi-
dered. Besides there is attention for the police culture. 
Based on the results of the study, some recommenda-
tions are made concerning the management of force. 
These recommendations stress professionalism. An 
atmosphere of open communication is one of the key-
aspects. 

Violence in North-West Europe 
H. Timmerman and I. Mulder 
Compared to the USA, violence rates in Europe are 

extraordinarily low. However, based on the interna-
tional crime surveys the question whether violence has 
become an increasing problem in Europe is a valid 
one. To answer this question, we analyzed, for the 
period 1985-1990, the statistics of England and Wales, 
Sweden, Germany, Belgium, and the Netherlands on 
sexual violence (rape), assault (homicide and other 
personal violence) and destruction. It is concluded 
that the less serious offenses indeed showed increasing 
figures, the results for the more serious ones were 
contradictive (Germany and, partly, Sweden gave 
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decreasing numbers). In our (small) study of the 
literature on violence we found, contradicting our 
expectations, no move in the motives for violence in 
the direction from mental defaults towards society 
related factors. 
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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 kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van 
Netburg), 070-370 66 56 (mr. 
E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Literatuuroverzicht 

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

Algemeen 

1 
Beijerse, J. uit, R. van 
Swaaningen 
Social control as a policy; 
pragmatic moralism witli a 
structural deficit 
Social and legal studies, 2e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 281-302 

De auteurs plaatsen kantteke-
ningen bij de enthousiaste 
ontvangst in Engeland van het 
Nederlandse beleidsplan 
Samenleving en criminaliteit. Zij 
schetsen de inhoud van het 
beleidsplanmet betrekking tot 
kleine criminaliteit, gaan na hoe 
verschillende projecten van crimi-
naliteitspreventie in de praktijk 
functioneren, grotendeels aan de 
hand van hun eigen onderzoek in 
een arbeiderswijk in Rotterdam, 
en plaatsen ten slotte het 
probleem van de kleine crimina-
liteit in een sociaal-economische 
context. In het beleidsplan 
worden drie leidende beginselen 
van preventie onderscheiden: 
beroepsmatige controle m.b.t. 
potentiële wetsovertreders door 
buschauffeurs, winkelpersoneel, 
jeugdhulpverleners, e.d., 
beperking van de gelegenheid om 
delicten te plegen door stads-
planning en -ontwikkeling en de 
versterking van de sociale 
integratie van jongeren. Een van 
de drie subsidiecriteria voor een 
preventieproject was de 
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mogelijkheid om wetenschappelijk 
geëvalueerd te worden. Deze 
evaluatie betrof organisatorische 
aspecten en het succes dat werd 
behaald in termen van vermin-
dering van criminaliteit. Vooral 
wat betreft de effectiviteit van 
projecten werd een verantwoorde 
evaluatie bemoeilijkt of 
onmogelijk gemaakt door de 
verschillende, financiële en 
politieke, belangen die ermee 
gemoeid waren. In de praktijk 
waren de meeste projecten gericht 
op beperking van de gelegenheid 
om delicten te plegen en de uitoe-
fening van toezicht. Pogingen tot 
sociale integratie van jongeren 
werden nauwelijks ondernomen. 
Mede op grond van hun eigen 
projecten, komen de auteurs tot 
de slotsom dat criminaliteit vaak 
een projectie is van algemene 
gevoelens van onveiligheid en 
ontevredenheid, die vooral 
bestaan in sociaal gedepriveerde 
wijken. Om de politieke aandacht 
te trekken wordt alle sociaal-
economische ellende vertaald in 
criminaliteitsproblemen. Politici 
laten mensen denken dat crimina-
liteit volledig losstaat van andere 
sociale problemen en wekken 
zodoende te hoge verwachtingen 
m.b.t. het strafrechtssysteem. De 
auteurs pleiten voor stadsreno-
vatie als een belangrijk middel ter 
preventie van criminaliteit en 
aanverwante problemen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Girard, C. 
Age, gender and suicide; a cross-
national analysis 
American sociological review, 
58e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 553-574 

Er bestaan sterke verschillen in 
het risico op zelfmoord, afhan-
kelijk van leeftijd en geslacht: 
mannen lopen een groter risico 
dan vrouwen en, in economisch 
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sterk ontwikkelde landen, is het 
risico het grootst voor oude 
mannen en vrouwen van 
middelbare leeftijd. In sommige 
landen van de Derde Wereld 
verschillen de leeftijdspatronen in 
de zelfmoordcijfers sterk van die 
in de westerse wereld. Verslag 
wordt gedaan van de toetsing van 
een theorie ter verklaring van de 
leeftijds- en geslachtsverschillen in 
zelfmoordrisico, welke theorie de 
nadruk legt op rol-identiteiten, 
economische ontwikkeling en 
verwantschapsinstituties. Sociaal-
psychologisch ziet de auteur 
zelfmoord als een laatst mogelijke 
reactie op levensgebeurtenissen 
die het zelfconcept bedreigen 
doordat een belangrijke, moeilijk 
te vervangen ondersteuning van 
de identiteit wegvalt, bij 
voorbeeld de partner of fysieke en 
mentale vermogens. Een op 
prestaties gericht zelfconcept is 
kwetsbaarder dan een intrinsiek 
zelfconcept. De auteur veronder-
stelt dat mensen die een meer op 
prestaties gericht zelfconcept 
bezitten, tussen de adolescentie en 
middelbare of hoge leeftijd, een 
groter risico op zelfmoord lopen. 
Een dergelijk zelfconcept komt 
meer voor in economisch 
hoogontwikkelde dan in ontwik-
kelingslanden. Op grond hiervan 
kan men in ontwikkelde landen 
ofwel schuin oplopende 
zelfmoordpatronen verwachten 
ofwel bolvormige. Dit hangt af 
van het al dan niet bestaan van 
een carrièrepiek rond de 
middelbare leeftijd in een 
bepaalde cultuur. In dat geval 
wordt, na het bereiken van die 
piek, de druk om te presteren 
kleiner en wordt men meer in 
staat gesteld een intrinsiek 
zelfconcept te ontwikkelen, dat 
minder kwetsbaar is voor levens-
gebeurtenissen. Dit zal vooral het 
geval zijn in landen die zo rijk 
zijn dat zij een comfortabel 



ouderdomspensioen kennen. Uit 
de gegevens op macroniveau 
blijkt dat in landen met het 
hoogste bruto nationaal produkt 
de zelfmoordcijfers van mannen 
en vrouwen inderdaad een convex 
patroon vertonen, met een piek in 
het midden of aan het einde van 
de volwassenheid. In landen die 
bezig zijn zich economisch te 
ontwikkelen tot dit niveau, ziet 
men dat de zelfmoordcijfers zich 
tot een analoog patroon ontwik-
kelen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Singer, Si, M. Levine e.a. 
Heavy metal music preference, 
delinquent friends, social control 
and delinquency 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 317-329 

Er zijn aanwijzingen dat een 
voorkeur voor heavy metal 
muziek samenhangt met delin-
quent bedrag. Allicht dat 
nummers als Blessed are the 
wicked, cursed are the weak en 
Your God is dead and now you die, 
Satan rules at last aan deze 
verdenking hebben bijgedragen. 
Volgens de theorie over subcul-
turen kunnen deviante normen en 
waarden ondersteund worden 
door groepsinterakties, die leiden 
tot delinquent gedrag. De auteurs 
hebben onderzocht in welke mate 
heavy metalers delinquent gedrag 
vertonen. De onderzoekspopulatie 
bestond uit 705 middelbare 
scholieren op wie de auteurs de 
self-report methode toepasten. 
Belangrijke variabelen in het 
onderzoek waren ouderlijke 
binding en schoolprestaties. Alle 
onafhankelijke variabelen werden 
gestandaardiseerd, waardoor het 
probleem van multicollineariteit 
kon worden gereduceerd. Uit de 
gevonden regressiecoëfficiënten 
concluderen de auteurs dat er 

Literatuuroverzicht 

ondersteuning bestaat voor de 
hypothese dat heavy metal een 
effect heeft op delinquentie 
wanneer de ouderlijke controle 
laag is. Er is dus geen sprake van 
een direct effect. Het bleek verder 
dat delinquente jongeren met een 
voorkeur voor heavy metal 
relatief hoge schoolprestaties 
behaalden. De auteurs 
benadrukken tot slot dat hun 
bevindingen niet gebruikt kunnen 
worden als ondersteuning van een 
muziekcensuur. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

4 
Collison, M. 
Punishing drugs; criminal justice 
and drug use 
The British journal or crimi-
nology, 33e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 382-399 

In oktober 1992 trad in het 
Verenigd Koninkrijk de Criminal 
Justice Act 1991 in werking. Het 
doel van de auteur is om de hierin 
vervatte nieuwe benadering voor 
drugsmisdrijven aan de hand van 
een case-studie te evalueren. De 
CJA biedt veel meer dan 
voorheen aan plegers van drugs-
misdrijven de mogelijkheid van 
behandeling in plaats van 
bestraffing. Deze categorie delin-
quenten wordt hiermee buiten het 
algemene kader van Just deserts' 
geplaatst. Dit kan uitgelegd 
worden als een nieuw pragma-
tisme als gevolg van het publieke 
debat van de jaren tachtig dat te 
vatten is onder de noemer 'schade 
reductie'. In theorie, in praktijk 
maar vooral in de rechtszaal is 
het onderscheid tussen slachtoffer 
en boosdoener zeer fragiel. De 
reclassering gaat in de nieuwe 
benadering een belangrijke rol 
spelen. De auteur baseert zich op 
een honderdtal dossiers van de 
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reclassering in een niet nader 
genoemde regio. Hij voerde inter-
views met ambtenaren van de 
reclassering, met personen uit 
diverse geledingen van het justi-
tiële systeem, met veldwerkers, 
doktoren en politie. Hij conclu-
deert dat de nieuwe visie in de 
praktijk wordt opgezadeld met 
vele contradicties en dat er sprake 
is van een beperkte verplichting 
voor de problemen van de justi-
tiële autoriteiten. Maatregelen 
tegen het drugsprobleem zijn 
duur, maar de gevangenis is de 
duurste oplossing. 
Met literatuuropgave. 

5 
Melossi, D. 
Gazelle of morality and social 
whip; punishment, hegemony and 
the case of the USA, 1970-92 
Social and legal studies, 2e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 259-279 

In veel landen blijkt een statis-
tische samenhang te bestaan 
tussen het aantal gevangenen en 
economische veranderingen 
vooral die van de arbeidsmarkt. 
Wat volgens de auteur verklaard 
moet worden is de relatie tussen 
veranderende economische indica-
toren en het bestraffende gedrag 
van autoriteiten. Deze autori-
teiten, breed opgevat als de 
'morele elite', hebben in de 
theorie van Georg Rusche die in 
het betoog van de auteur centraal 
staat, een belangrijke rol. De 
hegemonie van de elite uit zich in 
een cultureel overwicht dat dient 
om hun wereldbeeld en hun visie 
op het definiëren van sociale 
problemen tot in alle delen van de 
samenleving door te laten 
dringen. De morele elite steunt op 
het gedachtengoed van de 
achttiende eeuwse sociaal-
filosofen. Volgens hen moeten 
strafrechtelijke sancties voor de 
werkende klasse altijd minder 
acceptabel zijn dan de omstandig- 
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heden buiten de gevangenismuren. 
Dus volgens deze visie moet een 
verslechtering van economische 
omstandigheden vertaald worden 
in hardere straffen. Bestraffing 
dient dan als een 'nieuwsblad van 
de moraliteit', dat aankondigt wat 
verboden is en wat toegestaan is. 
Strenge straffen zijn als een soort 
'sociale zweep' die de onderklasse 
van de maatschappij harder laat 
werken. Het strafrechtelijke 
systeem is niet ongevoelig voor de 
druk van de politieke en econo-
mische elite. In feite, meent de 
auteur, zijn in de VS vooral de 
jaren tachtig te zien als een 
poging van de elite om de 
klassenongelijkheid te herstellen 
om zo de werkende klasse te 
disciplineren. 
Met literatuuropgave. 

6 
Alvarez, A. 
Trends and patterns of justifiable 
homicide; a comparative analysis 
Violence and victims, 7e jrg., 
nr. 4, 1992, pp. 347-356 

De auteur deed onderzoek naar 
doodslag uit wettige zelfverde-
diging. In de periode tussen 1976 
en 1987 waren er 4348 daders bij 
de politie en 4006 daders onder 
burgers. Wegens onderrapportage 
zijn de werkelijke aantallen hoger. 
Zowel onder burgers als politie is 
er sprake van een dalend aantal. 
`Justifiable homicide' blijkt een 
overwegend stedelijk fenomeen te 
zijn. Er is meestal één dader en 
één slachtoffer; het gebruikte 
wapen is bijna altijd een 
vuurwapen. De belangrijkste 
reden voor een burger om 
doodslag uit wettige zelfverde-
diging te plegen is bescherming 
van lichaam en eigendom. 
Doodslag door een agent vindt 
plaats als hij aangevallen wordt, 
bij onderzoek naar een misdrijf of 



bij verzet van de verdachte. 
Vrouwen plegen deze vorm van 
doodslag niet zo vaak, maar als 
het gebeurt dan is het slachtoffer 
in de meeste gevallen een 
bekende. Verder toont de auteur 
aan dat zwarte Amerikanen 
oververtegenwoordigd zijn onder 
de slachtoffers bij de dadersgroep 
is deze bevolkingsgroep niet 
oververtegenwoordigd. Daders en 
slachtoffers zijn meestal jonge 
mannen. Verder onderzoek zou 
volgens de auteur wat dieper 
moeten ingaan op de rassen-
kwestie, en in het algemeen op 
theoretische en empirische 
verbanden tussen legitiem en 
illegitiem geweld. 
Met literatuuropgave. 

7 
Faugeron, C., J. le Boulaire 
Quelques remarques á propos de 
la réeidive 
Kriminologisches Bulletin de 
Criminologie, 19e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 12-31 

Om de vraag te beantwoorden of 
met gevangenisstraffen al dan niet 
met succes criminaliteit wordt 
bestreden, wordt vaak uitgegaan 
van modellen die recidive als 
criterium aannemen. De auteurs 
betwijfelen of dit criterium altijd 
steekhoudend is, Men kan in 
principe succes of mislukken van 
het penitentiaire stelsel bezien 
vanuit het gezichtspunt van de 
werking van straffen en maatre-
gelen op de veroordeelden dan 
wel op 'risicogroepen' selecteren. 
Indien men op 'risicogroepen' 
selecteert zou een hoog 
percentage recidive betekenen dat 
vrijheidsstraffen alleen nog dienen 
te worden opgelegd aan daders bij 
wie een hoog reeidiverisico 
bestaat. In zoverre is recidive als 
een criterium te beschouwen, dat 
wordt aangegeven, dat de 
vrijheidsstraf slechts bij daders 
met een bijzonder hoog risico tot 

recidive dient te worden 
aangewend. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

8 
Clark, D.A., M.J. Fisher e.a. 
A new methodology for assessing 
the level of risk in incarcerated 
offenders 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 436-448 

Bij het bepalen van het tijdstip 
waarop langgestraften in 
aanmerking dienen te komen voor 
een vervroegde invrijheidstelling 
(vi) is het van belang het recidive-
risico te kunnen bepalen. De beste 
voorspeller van recidive is het 
verloop van de criminele carrière 
voorafgaande aan de laatste justi-
tiële interventie. T.b.v. het 
bepalen van de juiste vi-datum 
moet echter ook een eventuele 
gedragsverbetering tijdens de 
onderhavige detentie kunnen 
worden meegewogen. De auteurs 
menen daartoe een geschikte 
methode ontwikkeld te hebben. 
Indien de gedragspatronen die 
aanleiding waren tot het vroegere 
criminele gedrag, tijdens de 
detentie geen verandering 
ondergaan, zal de toekomstige 
recidive volledig kunnen worden 
herleid tot het eerdere criminele 
gedrag. Veranderen die gedrags-
patronen wel, dan dient die 
verandering meegewogen te 
worden bij het voorspellen van de 
toekomstige recidive. Als deze 
methode juist is, zal er een 
samenhang moeten kunnen 
worden onderkend tussen de 
criminele gedragspatronen vooraf-
gaande aan de detentie en de 
tijdens de detentie waargenomen 
gedragspatronen. Deze hypothese 
werd ondersteund door de resul-
taten van een onderzoek onder 65 
Britse gedetineerden. Op grond 
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van dossieronderzoek werd een 
voorspelling gedaan omtrent hun 
gedrag tijdens detentie. In 65% 
van de gevallen bleek deze 
voorspelling juist te zijn. De 
conclusie van de auteurs is dan 
ook dat criminele gedragspa-
tronen in de vrije samenleving op 
een goede manier in verband 
kunnen worden gebracht met 
gedrag tijdens detentie. 
Met literatuuropgave. 

9 
Ethridge, P.A., J.W. Marquart 
Private prisons in Texas; the 
new penology for profit 
The justice quarterly, 10e jrg., 
nr. 1,1993, pp. 29-48 

In de jaren tachtig is binnen het 
Amerikaanse gevangeniswezen 
een privatiseringsgolf ontstaan. 
De aanleiding daarvoor vertoont 
opvallende parallellen met een 
soortgelijke privatiseringsbe-
weging in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Ook toen was sprake 
van een grote druk op de gevan-
geniscapaciteit, waren onvol-
doende financiële middelen 
beschikbaar en werd verwacht dat 
privatisering een goedkoop en 
snel alternatief bood. Talloze 
klachten over wantoestanden en 
misbruik van gedetineerden 
hebben er in 1912 toe geleid dat 
de overheid haar volle verant-
woordelijkheid voor het gevange-
niswezen weer nam. Rechterlijke 
uitspraken over de ontoelaat-
baarheid van de penitentiaire 
overbevolking en de onvoldoende 
beschikbaarheid van financiële 
middelen om nieuwe gevange-
nissen te kunnen bouwen, was in 
de tweede helft van de jaren 
tachtig aanleiding tot een nieuwe 
privatiseringsgolf. In 1989 waren 
als gevolg daarvan vier nieuwe 
particuliere inrichtingen met bij 
elkaar 2000 plaatsen beschikbaar. 
De exploitatiekosten van deze 
particuliere inrichtingen zijn 10% 
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minder dan van staatsinrich-
tingen. Het grote verschil van de 
huidige situatie met die in de 
vorige eeuw is dat de overheid nu 
haar verantwoordelijkheid voor 
de gang van zaken binnen de 
particuliere inrichtingen niet uit 
handen heeft gegeven. De 
kwaliteit van het functioneren 
wordt door middel van regel-
matige 'hoorzittingen' getoetst. 
Met literatuuropgave. 

10 
Logan, C.H. 
Welt kept; comparing quality of 
confinement in private and public 
prisons 
The journal of criminal law and 
criminology, 83e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 577-613 

De kwaliteit van het functioneren 
van drie penitentiaire inrichtingen 
voor vrouwen is door de auteur 
onderling vergeleken. Het ging 
om een staatsgevangenis, een 
federale inrichting en een particu-
liere gevangenis. Acht dimensies 
van kwaliteit werden daarbij 
onderscheiden: de externe bevei-
liging, de veiligheid voor 
personeel en gedetineerden binnen 
de inrichting, de ordehandhaving, 
de mate van zorg, het activiteiten-
programma, de rechtvaardigheid 
van het beleid, de inrichtingsfacili-
teiten, en de kwaliteit van het 
management. Bij elkaar waren 
voor deze acht dimensies 333 
empirische indicatoren 
ontwikkeld. De benodigde 
gegevens werden ontleend aan 
inrichtingsdossiers, aan interviews 
met gedetineerden en aan vraag-
gesprekken met personeelsleden. 
De scores op de verschillende 
indicatoren zijn paarsgewijs van 
inrichting tot inrichting verge-
leken. Deze paarsgewijze vergelij-
kingen werden geaggregeerd zodat 
per kwaliteitsdimensie een 
algemene vergelijking mogelijk 
was tussen de drie onderscheiden 



gevangenissen. Het bleek dat de 
particuliere inrichting op vrijwel 
alle kwaliteitsdimensies hoger 
scoorde dan de overige twee 
inrichtingen. Uit nadere analyse 
bleek dat met name de grotere 
tevredenheid van het personeel in 
de particuliere inrichting daarbij 
een belangrijke rol heeft gespeeld. 
De gedetineerden in de particu-
liere inrichting waren minder 
tevreden over de kwaliteit dan in 
de staatsgevangenis. 

11 
Moyle, P. 
Privatisation of prisons in New 
South Wales and Qtteensland; a 
review of some key developments 
in Australia 
The Howard journal of 
criminal justice, 32e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 231-250 

In de Australische staten 
Queensland en New South Wales 
zijn tot en met 1992 drie particu-
liere penitentiaire inrichtingen 
gerealiseerd. De privatiseringsbe-
weging in deze staten is gebaseerd 
op twee rapporten die tegen het 
eind van de jaren tachtig zijn 
gepubliceerd. Daarin is vooral 
aandacht gegeven aan de econo-
mische voordelen van particuliere 
inrichtingen. Niet is ingegaan op 
meer wezenlijke beleidsvragen en 
op historische ervaringen met 
privatisering. Wat het laatste 
betreft beschrijft de auteur tot 
welke wantoestanden het onderge-
schikt maken van penitentiaire 
taken aan particulier winstbejag 
heeft geleid in de periode direct 
voorafgaande aan de kolonisering 
van Australië. De auteur maakt 
voor wat betreft de huidige 
situatie duidelijk dat allerlei 
verwachte economische verwachte 
voordelen van privatisering in de 
praktijk ofwel niet zijn 
opgetreden, ofwel niet zijn geëva-
lueerd. Zo kan niet worden 
vastgesteld dat particuliere inrich- 
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tingen beter personeel aantrekken. 
Flexibiliteit, ook een veronder-
steld voordeel van privatisering, 
kan ook in door de overheid 
geleid inrichtingen worden 
gerealiseerd. Belangrijk is ook dat 
de geringere (personeels-)kosten 
van een particuliere inrichting niet 
ten goede zijn gekomen aan de 
gedetineerden. Ten slotte is een 
ernstig gebrek tot nu toe dat geen 
evaluatie-instrumenten zijn 
ontwikkeld om het presteren van 
particuliere inrichtingen te toetsen 
en te kunnen vergelijken met dat 
van overheidsinrichtingen. 
Met literatuuropgave. 

12 
O'Malley, P., G. Coventry e.a. 
Vietoria's 'Day in prison 
program': an evaluation and 
critique 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 171-183 

Programma's van Een dag in de 
gevangenis, ter afschrikking van 
jeugdige delinquenten die voor 
het eerst met justitie in aanraking 
komen, zijn in de jaren zeventig 
ontwikkeld in de Verenigde 
Staten. Ook in Australië werden 
ze toegepast, doch bij gebrek aan 
baten weer beëindigd. Niettemin 
komt er eind jaren tachtig een 
herhaling. Bij deze beslissing 
spelen eensluidende onderzoeksre-
sultaten over het gebrek aan 
effectiviteit geen rol. Toch bleken 
eerder al recidive-vermindering en 
attitude-verandering, evenmin als 
in de VS, aantoonbaar; van enig 
leereffect op de ouders was 
evenmin veel te merken; de 
krachtdadige aanpak tijdens de 
dag in de gevangenis sloeg nogal 
eens door in gewelddadigheid; en 
een effectief vervolgprogramma 
op de dag kwam er niet tot stand. 
Het enige (onbedoelde) positieve 
effect leek een toegenomen zelfres- 
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pect te zijn onder die gedeti-
neerden die er, als afschrik-
wekkend voorbeeld, aan mee 
mogen werken. Het nieuwe 
programma wordt al snel weer 
gestopt, na beschuldigingen van 
mishandeling van jeugdigen. 
Negatieve uitkomsten zijn voorts: 
de fuikwerking, waarbij niet 
alleen tot vrijheidsstraf veroor-
deelden maar ook tot taakstraf 
veroordeelden aan het 
programma moeten deelnemen, 
als bijzondere voorwaarde; in 
plaats van tot bewustwording bij 
de jeugdige blijkt de spanning van 
de dag veeleer tot trauma's te 
leiden; recidive-vermindering is 
geenszins aantoonbaar. En alles 
bij elkaar genomen bleek er veel 
meer sprake van een ad hoc 
reactie op politieke en publieke 
druk dan van afgewogen beleid. 
Het gaat immers om een tot de 
verbeelding sprekende', en op het 
eerste gezicht goedkope want 
preventieve, aanpak. 
Met literatuuropgave. 

13 
Paulus, P.B., M.T. Dzindolet 
Reactions of male and female 
inmates to prison confinement; 
further evidence for a two-
component model 
Criminal justice and behavior, 
20e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 149-166 

Om vast te stellen hoe gedeti-
neerden op hun vrijheidsbeneming 
reageren, is een longitudinaal 
onderzoek verricht. Daarbij 
werden 40 mannelijke en 40 
vrouwelijke gedetineerden aan het 
begin van hun verblijf in een 
minimaal beveiligde gevangenis in 
het zuidwesten van de Verenigde 
Staten onderzocht. Dit onderzoek 
werd na circa vier maanden 
herhaald. Het onderzoek bestond 
uit het afnemen van een vragen-
lijst waarin werd ingegaan op 
verschillende aspecten van de 
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detentie en uit een meting van de 
bloeddruk. Het bleek dat het 
oordeel over de detentie-omstan-
digheden na een verblijf van vier 
maanden negatiever was 
geworden. Daar stond tegenover 
dat de ervaren spanning, o.a. 
vastgesteld door een verminderde 
bloeddruk, minder werd. Deze 
tweesporige reactie op de detentie 
is ook in ander onderzoek vastge-
steld. De verklaring is als volgt. 
De ervaren frustraties en het 
gebrek aan privacy tijdens de 
detentie cumuleren in een toege-
nomen negatieve reactie op de 
gevangenisomgeving. Daar staat 
echter tegenover dat de onzeker-
heden van de eerste verblijfpe-
riode na verloop van tijd afnemen 
en dat men steeds meer gewend 
raakt aan de detentie-omstandig-
heden. Dit heeft tot gevolg dat de 
door de gedetineerden ervaren 
spanning afneemt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Ruback, R.B., T.S. Carr 
Prison crowding over time; the 
relationship of density and 
changes in density to infraction 
rates 
Criminal justice and behavior, 
20e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 130-148 

Overbevolking van penitentiaire 
inrichtingen wordt verondersteld 
negatieve gevolgen te hebben voor 
de handhaving van de orde 
daarbinnen. In de onderhavige 
studie is gedurende een periode 
van tien jaar in verschillende 
soorten penitentiaire inrichtingen 
in de staat Georgia nagegaan in 
welke mate de inrichtingsregels 
werden overtreden. Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen 
gewelddadige en niet-geweld-
dadige regelovertredingen. Als 
mogelijke verklarende factoren 
naast de mate van overbevolking 
van de betreffende inrichtingen 



werden verschillende kenmerken 
van zowel de inrichtingen als van 
de gedetineerdenbevolking in de 
analyse betrokken. Gedurende de 
onderzoekperiode van tien jaar 
bleek het relatieve aantal geweld-
dadige en niet-gewelddadige 
regelovertredingen te zijn toege-
nomen. Dit hoeft echter niet aan 
de toegenomen overbevolking te 
liggen. Ook de inrichtingsbe-
volking is nl. gedurende die tien 
jaar sterk veranderd: de delicten 
zijn zwaarder geworden en het 
percentage niet-blanken is 
gestegen. In een multivariate 
analyse op inrichtingsniveau werd 
vervolgens vastgesteld dat overbe-
volking weliswaar een onafhan-
kelijk effect heeft op de mate van 
regelovertreding, maar dat dit 
effect bijzonder klein is en voor 
de penitentiaire praktijk nauwe-
lijks relevant. Van belang is ook 
dat het verband tussen overbe-
volking en regelovertreding niet 
lineair is. Het blijkt dat met name 
het inrichtingsbeleid t.a.v. overbe-
volking de negatieve effecten 
ervan kan versterken dan wel 
verlichten. 
Met literatuuropgave. 

15 
Vaughn, M.S. 
Listening to the experts; a 
national study of correctional 
administrators' response to 
prison overcrowding 
Criminal justice review, 18e 
jrg., nr. 1, 1993, pp. 12-25 

Het grootste probleem waar het 
gevangenissysteem in de 
Verenigde Staten momenteel mee 
kampt is overbevolking. Over dit 
onderwerp ondervroeg de auteur 
de directeuren van de gevangenis-
stelsels in de 50 Amerikaanse 
staten. Uit de enquête bleek dat 
in 48 staten overbevolking van de 
gevangenissen als een probleem 
wordt gezien. In meer dan de 
helft van de staten geldt zelfs een 

of andere noodverordening met 
als doel de feitelijke (over)-
bezetting te reguleren. Als 
oorzaken van het verschijnsel 
worden door de 50 respondenten 
uiteenlopende factoren genoemd, 
(de roep om) zwaardere straffen 
en het drugsprobleem nog het 
vaakst. De meest genoemde feite-
lijke reactie op de overbevolking 
was uitbreiding van de bruikbare 
capaciteit (nieuw- en verbouw, 
meer-op-een-cel), gevolgd door 
toepassing van vormen van deten-
tiefasering (de zogenaamde 
achterdeur-strategieën) en het 
gebruik van alternatieve sancties 
(of `voordeur-strategieën'), zoals 
huisarrest en 'electronic 
monitoring'. Diversie en intensief 
toezicht zag men nog het vaakst 
als mogelijke, additionele maatre-
gelen, waarbij wel werd aange-
tekend dat gewoontemisdadigers 
en plegers van ernstige 
(gewelds)delicten van alterna-
tieven voor gevangenisstraf 
zouden moeten worden uitge-
sloten. Om het probleem van 
overbevolking te bestrijden 
zouden de 50 respondenten 
gemiddeld gesproken meer 
aandacht willen besteden aan de 
resocialiserende functie van straf, 
meer dan momenteel — in hun 
ogen — officieel het geval is en in 
afwijking van hun inschatting van 
de dominante publieke opvat-
tingen, waarbij onschadelijk-
making en vergelding als de 
centrale doelstellingen van straf 
worden beschouwd. 
Met literatuuropgave. 
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Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

16 
Agnew, R. 
Why do they do it? An exami-
nation of the intervening mecha-
nisms between 'social control' 
variables and delinquency 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 245-266 

In dit artikel wordt verslag 
gedaan van een onderzoek naar 
de interveniërende mechanismen 
tussen de sociale controle-factoren 
en delinquentie. Volgens de 
sociale controle-theorie hebben 
adolescenten bij wie de factoren 
attaclunent, commitment en belief 
relatief afwezig zijn een grotere 
kans dan anderen om delinquent 
gedrag te begaan, omdat zij vrij 
zijn universele menselijke 
behoeften op de gemakkelijkste 
manier te bevredigen, welke vaak 
neerkomt op delinquentie. Deze 
verklaring wordt bestreden door 
aanhangers van de strain- en 
differentiële associatie-theorie. Zij 
zeggen dat de genoemde sociale 
controle-factoren delinquentie 
veroorzaken omdat zij leiden tot 
respectievelijk anomische 
spanningen en omgang met de 
verkeerde vrienden. Daarnaast 
menen zij dat de motivatie voor 
delinquentie varieert en dat de 
sociale controle-factoren alleen 
leiden tot delinquent gedrag bij 
hen die respectievelijk onder 
anomische spanningen staan en 
de verkeerde vrienden hebben. 
Toetsing van beide theorieën 
biedt een redelijke ondersteuning 
van deze veronderstellingen. Op 
grond van zijn bevindingen heeft 
de auteur een model ontworpen 
van de interveniërende mecha-
nismen tussen sociale controle-
factoren en delinquentie. 
Met literatuuropgave. 
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17 
Brownfield, D., A.M. Sorenson 
Self-control and juvenile delin-
quency; theoretical issues and an 
empirical assessment of selected 
elements of a general theory of 
crime 
Deviant behavior, 14e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 243-264 

De zelfcontrole-theorie van 
Gottfredson en Hirschi (1990) 
wordt beschreven, vergeleken met 
andere criminologische theorieën 
en vervolgens empirisch getoetst. 
Het concept zelfcontrole bestaat 
uit zes, onderling verwante, 
elementen: het vermogen behoef-
tebevrediging uit te stellen, het 
vermogen een bepaalde 
gedragslijn met hardnekkigheid te 
volgen en frustraties geduldig te 
verdragen, een voorzichtige 
instelling, de neiging doeleinden 
en verbintenissen met een lange 
termijn na te streven, het bezit of 
de waardering van cognitieve of 
academische vaardigheden en 
aandacht voor de gevoelens en 
behoeften van anderen. Mensen 
bij wie die eigenschappen afwezig 
zijn, bezitten weinig zelfcontrole 
en zijn meer dan anderen geneigd 
tot crimineel gedrag. De auteurs 
constateren dat deze elementen 
sterk overeen komen met die uit 
vroegere criminologische 
theorieën, bij voorbeeld die van 
Toby, Reiss en Reckless, maar 
dat vooral de overeenstemming 
met de sociale controletheorie van 
Hirschi groot is. Het belangrijkste 
verschil tussen beide controletheo-
rieën is dat in de zelfcontrole-
theorie het sociale controle-
element belief, anders dan 
attachment en commitment, niet 
kan worden teruggevonden. De 
overtuiging dat de wettelijke 
normen in het algemeen juist zijn, 
vormt geen element van het 
zelfcontrole-concept. Dit wordt 
een belangrijk nadeel gevonden. 
In de toetsing van de zelfcontrole- 



theorie wordt daarom een opera-
tionalisatie van belief meege-
nomen. Bovendien is een maat 
voor de delinquentie van leeftijd-
genoten toegevoegd. Voor die 
toetsing worden gegevens gebruikt 
die zijn ontleend van Hirschi's 
Richmond Youth Study uit 1969. 
Zowel de sociale controle als de 
zelfcontrole-theorie vinden 
voldoende steun in de onderzoek-
gegevens. Wanneer wordt gecon-
troleerd voor de delinquentie van 
leeftijdgenoten, affectieve 
gehechtheid aan de ouders en 
belief, is zelfcontrole niet 
significant gerelateerd aan zelfge-
rapporteerde, maar wel aan 
officieel geregistreerde delin-
quentie. 
Met literatuuropgave. 

18 
Calhoun, G., J. Jurgens e.a. 
The neophytelemale delinquent; 
a review of the literature 
Adolescence, 28e jrg., nr. 110, 
1993, pp. 461-471 

Gedurende de jaren vijftig 
concentreerde de aandacht voor 
delinquentie onder jeugdigen zich 
hoofdzakelijk op delinquenten 
van het mannelijk geslacht. 
Delinquentie onder vrouwen is de 
laatste tijd echter sterk gestegen. 
Voorzover er een generatie 
geleden sprake was van delin-
quentie onder leden van het 
vrouwelijk geslacht, richtte deze 
zich hoofdzakelijk op seksueel 
wangedrag. Tegenwoordig zijn 
veel vrouwen betrokken bij 
gewapende overvallen, georgani-
seerde misdaad, drugsvervoer, 
diefstal, verboden wapenbezit, 
zware mishandeling en prostitutie. 
Er is nog niet afdoende 
onderzoek naar de etiologie van 
dit gedrag gedaan, maar sommige 
theorieën concentreren zich op 
disfunctionele gezinnen, victimi-
satie, agressie, verwaarlozing, 
afwijzing, fysiek en seksueel 

misbruik, zelf-perceptie, de rol die 
het geslacht speelt en intellectuele 
bekwaamheden. In dit artikel 
wordt getracht de status van 
vrouwelijke delinquentie vast te 
stellen, met speciale aandacht 
voor de definitie, etiologie en 
behandeling ervan. De auteurs 
zijn van mening dat nader 
onderzoek gewenst is, evenals het 
ontwikkelen van programma's om 
deze jonge vrouwen te helpen om 
het hoofd te bieden aan hun 
zorgen, zowel op persoonlijk 
gebied als wat onderwijs en 
werkgelegenheid betreft. 
Met literatuuropgave. 

19 
Fergusson, D.M., L.J. Horwood 
e.a. 
Ethnicity, social background and 
young offending; a 14-year 
longitudinal study 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg., nr. 2, pp. 155-170 

Wie Nieuw Zeelandse statistieken 
naslaat, zal al spoedig een 
verband gaan vermoeden tussen 
etniciteit en criminaliteit. Het doel 
van de auteurs was de verschillen 
in criminaliteitsniveau te onder-
zoeken tussen kinderen van 
Maorische en niet-Maorische 
afkomst. Een ander onder-
zoeksdoel was om te bezien in 
hoeverre de criminaliteit kon 
worden verklaard door sociale en 
economische factoren. In dit 
longitudinale onderzoek ging het 
om een geboortecohort van 
aanvankelijk 1265 kinderen, een 
aantal dat na 14 jaar was 
geslonken tot 757. De auteurs 
maakten gebruik van de Self-
report Delinquency Scale, en 
bepaalden aan de hand van de 
antwoorden van de kinderen en 
hun ouders hoeveel gewelds- en 
eigendomsdelikten er waren 
gepleegd. Uit de gevonden phi-
coëfficiënten concludeerden zij 
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aanvankelijk dat kinderen van 
Maorische afkomst tussen 1,45 en 
2,25 keer zoveel criminaliteit 
pleegden dan kinderen van 
Europese afkomst. Na logistische 
regressie met een aantal controle-
variabelen verminderde dit 
verschil tot tussen 1.08 en 1.55 
keer zoveel. Volgens de auteurs 
zijn hun onderzoeksresultaten te 
verklaren door te wijzen op de 
invloed van kansarme en achter-
gestelde opvoedingssituaties. 
Volgens hen is er weinig grond 
voor de veronderstelling dat 
etniciteit een factor is die samen-
hangt met criminaliteit van 
kinderen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Kelley, T.M. 
Neo-cognitive learning theory; 
implications for prevention and 
early intervention strategies with 
at-risk youth 
Adolescence, 28e jrg., nr. 110, 
1993, pp. 439-460 

Nieuwe ideeën binnen de psycho-
logische leertheorie zijn binnen de 
wetenschappelijke literatuur 
geformaliseerd als de neo-cogni-
tieve leertheorie (NLT). NLT is 
gebaseerd op een model dat 
uitgaat van de stelling dat het 
psychisch functioneren van 
mensen van oorsprong goed 
verloopt. De theorie bevat drie 
hoofdprincipes of aannames: elk 
kind begint het leven met een 
natuurlijk, aangeboren vermogen 
psychisch gezond te kunnen 
functioneren; delinquentie en 
ander disfunctioneel gedrag wordt 
pas mogelijk wanneer kinderen 
binnen hun denkwereld vervreem-
dende referentiekaders opnemen; 

.de aangeboren vaardigheid om 
psychisch gezien gezond en 
volwassen te functioneren kan bij 
ieder kind opnieuw aangewakkerd 
worden, ondanks eerder delin-
quent- of ander zichzelf schadend 
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gedrag. In het artikel beschrijft de 
onderzoeker deze drie belang-
rijkste uitgangspunten. Daarnaast 
haalt hij recente onderzoeksresul-
taten aan die deze uitgangspunten 
ondersteunen. Tevens geeft hij 
aan in hoeverre dit leermodel 
voordelen biedt boven de 
beperktere eerste-generatie cogni-
tieve en reciproque sociale 
leermodellen m.b.t. deviantie. 
I.t.t. conversieprocessen die 
worden voorgestaan door deze 
leermodellen beschrijft de NLT 
leerprincipes welke bepalen in 
hoeverre jongeren in staat zijn 
hun denkniveau aan te passen aan 
de omstandigheden op een 
bepaald moment. Tenslotte 
behandelt de auteur de implicaties 
van het neo-cognitieve leerper-
spectief t.a.v. preventie en vroeg-
tijdig ingrijpen bij jongeren in 
risicogroepen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Laub, J.H., R.J. Sampson 
Turning points in the life course; 
why change matters to the study 
of crime 
Criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 301-325 

De auteurs willen meer inzicht 
krijgen in de continuïteit en 
veranderingen in antisociaal 
gedrag gedurende de levensloop. 
Daarbij betwisten zij de stelling, 
onder meer verdedigd door 
Wilson en Herrnstein, 
Gottfredson en Hirschi en de 
Gluecks zelf dat 'het verleden 
proloog is', dat constitutionele 
factoren en de vroege socialisatie 
allesbepalend zijn voor het 
verdere levensverloop. De 
levensloop wordt onderverdeeld 
in fases op basis van leeftijd. 
Formele en informele sociale 
controle varieert naar gelang de 
fase waarin men verkeert. 
Delinquentie in de jeugd en 
adolescentie wordt verklaard 



o.g.v. informele sociale banden in 
het gezin en op school. 
Antisociaal gedrag kan worden 
voortgezet in de volwassenheid en 
zich voordoen op verschillende 
levensgebieden (misdaad, alcoho-
lisme, echtscheiding, werkloos-
heid). Ondanks de onmiskenbare 
continuïteit in gedrag, wordt 
aangenomen dat bijzondere 
levensgebeurtenissen en sociale 
banden in de volwassenheid 
(vooral een baan en een huwelijk 
die de cohesie met anderen 
versterken) een tegenwicht 
kunnen vormen voor de ontwik-
keling in de vroege kindertijd en 
het antisociale gedrag kunnen 
doen beëindigen. Om deze theorie 
te toetsen werden de oorspron-
kelijk door de Gluecks verza-
melde levensgeschiedenissen 
gereconstrueerd van 500 delin-
quenten en 500 niet-delinquenten, 
die vergelijkbaar waren qua 
leeftijd, intelligentie, buurt en 
etniciteit. Deze respondenten 
werden gevolgd van hun jeugd tot 
in hun volwassenheid. In overeen-
stemming met de hypothese van 
zelfselectie bleek, dat er een grote 
mate van continuïteit bestond in 
(anti-)sociaal gedrag van 
kindertijd tot en met volwas-
senheid. Dit wordt verklaard met 
het concept cumulatieve conti-
nuïteit: delinquent gedrag komt 
niet alleen voort uit zwakke 
sociale banden, maar leidt ook tot 
een verdere verzwakking van die 
banden en zodoende tot meer en 
ernstiger crimineel gedrag. In 
strijd daarmee was de bevinding 
dat affectieve gehechtheid aan een 
partner en een stabiele baan een 
invloed hadden op crimineel 
gedrag in de volwassenheid, die 
onafhankelijk was van de vooraf-
gaande niveaus van criminele 
geneigdheid en zelfcontrole. De 
auteurs concluderen dat de 
volwassen levensloop van belang 
is, ongeacht hoe men die volwas- 

senheid heeft bereikt. De 
opvatting dat de volwassen 
omgeving wordt 'gecreëerd' op 
basis van aangeboren en vroege 
socialisatie-factoren leidt tot een 
onterechte verwaarlozing van de 
invloed van strafrechtelijke 
sancties, toeval, geluk en gelegen-
heidsstructuur bij de vorming van 
de levensloop. Als gelegenheid 
van belang is voor crimineel 
gedrag, zoals ook Gottfredson en 
Hirschi vinden, dan is zij ook van 
belang voor de vestiging van 
sterke relaties met een baan en 
een liefdesrelatie. 
Met literatuuropgave. 

22 
Lauritsen, J.L. 
Sibling resemblance in juvenile 
delinquency; findings from the 
nutional youth survey 
Criminology, 31e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 387-409 

Er bestaat een direct verband 
tussen het hebben van 
broers/zussen in ongeveer dezelfde 
leeftijdscategorie, en de mate van 
criminaliteit onder kinderen in de 
adolescente leeftijd. Een multiva-
riate regressie-analyse van de 
gegevens over 1100 jongeren uit 
460 gezinnen (nationale jeugd-
enquête in de VS) brengt de 
auteur tot de volgende conclusies. 
Delinquentie vindt vooral plaats 
in gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 11-17 jaar; jeugdigen 
met hoog-delinquente broers 
hebben een grote kans zelf ook 
hoog te scoren op delinquent 
gedrag; er blijkt, anders dan vaak 
gedacht, binnen gezinnen geen 
sprake van specialisatie naar 
bepaalde delict-typen; de gezinssa-
menstelling met broers in dezelfde 
leeftijdscategorie blijkt een 
autonome variabele, die een niet 
onaanzienlijk deel van de 
variantie in delinquent gedrag kan 
verklaren. Deze factor werkt door 
los van de van oudsher bekende 
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variabelen zoals het een- of twee-
oudergezin, het aantal kinderen 
als zodanig, opvoedingsstijlen en 
—vaardigheden, en sociaal-econo-
mische factoren als buurt en 
werkloosheid. Dit soort `sibling' 
onderzoek is naar de overtuiging 
van de auteur een interessante 
uitdaging voor de gangbare 
theorievorming over jeugdcrimi-
naliteit, waarin immers van de 
gezinsvariabelen alleen de ouders 
een factor van betekenis vormen 
(vergelijk de bindingstheorie). 
Hier staat tegenover dat de 
auteur, ook naar eigen zeggen, 
met deze statistische analyse nog 
geen etiologische verklaring 
vermag te bieden. 
Met literatuuropgave. 

23 
Mey, J.R.P.B. de 
Morele oordeelsvorming bij 
'antisociale' jongeren en 
scholieren 
Pedagogische studiën, 70e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 46-55 

Dit artikel doet verslag van een 
empirisch onderzoek naar de 
constructen moreel oordeels-
stadium en het moreel inhoude-
lijke oordeel bij drie groepen 
jongeren: jeugdige delinquenten, 
leerlingen afkomstig van scholen 
voor Zeer Moeilijk Opvoedbare 
Kinderen en leerlingen afkomstig 
uit het Middelbaar Economisch 
en Administratief Onderwijs. Zij 
scoorden op vraagstukken uit 
Kohlbergs Heinzdilemma en een 
zogenaamd zorgonderdeel. 
Onderzocht is of de constructen 
discrimineren tussen de verschil-
lende groepen en met elkaar 
samenhangen. De uitkomsten 
wijzen uit dat de jeugdige delin-
quenten en ZMOK'ers dezelfde 
morele interpretatiekaders 
hanteren en in dit opzicht 
verschillen van MEAO'ers, die op 
een hoger niveau redeneren. De 
moreel inhoudelijke oordelen 
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geven alleen in de groep delin-
quenten en ZMOK'ers een relatie 
te zien met het algemene morele 
oordeelsniveau. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

24 
Kruize, P., D. Wijmer 
Geweldsincidenten tussen politie 
en burger onderzocht 
Het tijdschrift voor de politie, 
nr. 7/8, 1993, pp. 211-215 

Sinds de tweede helft van de jaren 
tachtig houdt het Haagse korps 
de ontwikkeling van geweldsinci-
denten tussen burger en politie 
bij. In dit artikel worden de 
gegevens geanalyseerd. Er wordt 
in dit onderzoek uitgegaan van 
drie verschillende ingangen: de 
situationele, de individuele en de 
(beroeps)culturele benadering. 
Aan de hand van een aantal waar 
gebeurde geweldsincidenten is 
getracht inzicht te verwerven in 
het interactieproces. Het 
onderzoek is verricht aan twee 
wijkbureaus, gevestigd in een 
vergelijkbaar gebied (probleemcu-
mulatiegebied). Op basis van 
geweldsrapporten kunnen vier 
situaties worden onderscheiden: 
geweldssituaties die direct voort-
vloeien uit de taakinhoud van de 
politie; 'spontane' geweldssitu-
aties; geweldssituaties ontstaan uit 
reeds bestaande moeilijkheden 
tussen burgers onderling; gewelds-
situaties die ontstaan uit een 
contact tussen politie en burger. 
Uit de analyse van de gegevens 
blijkt, dat het specifieke groepen 
burgers en politiemensen zijn die 
relatief vaak een fysiek conflict 
hebben. Het gaat veelal om een 
handgemeen tussen jonge 
mannen; een conflict tussen sekse-
en leeftijdsgenoten. Deze consta-
tering leverde de probleemstelling 
voor een vervolgonderzoek: 
'waarom is de ene persoon vaker 



betrokken bij een geweldsincident 
dan de ander'. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

25 
Fitzpatrick, J.L., K. Gerard 
Connnunity attitudes tolvard 
drug use; the need to assess 
community norms 
The international journal of the 
addictions, 28e jrg., nr. 10, 
1993, pp. 947-957 

Vier buurschappen met een hoog 
risico voor alcohol en drugspro-
blemen zijn onderzocht met 
betrekking tot de perceptie van de 
bewoners aangaande de omvang 
en de aard van deze problemen in 
hun buurt. De bewoners hadden 
het idee dat het wel meeviel met 
de omvang van alcohol- en drugs-
gebruik, maar hadden wel 
problemen ervaren als gevolg van 
drugsgebruik. Ze hadden geen 
kennis van behandelings- en 
preventieprogramma's. Er werden 
significante verschillen gevonden 
tussen de buurschappen 
onderling. De resultaten werden 
besproken met betrekking tot de 
rol van evaluatie in buurtpro-
gramma's en de noodzaak van 
onderzoek naar buurtnormen 
teneinde deze programma's te 
plannen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Gardiner, G.S., McKinney, R.N. 
The great American war on 
drugs; another failure of tough-
guy management 
The journal of drug issues, 
21e jrg., nr. 3, 1991, 
pp. 605-616 

In dit artikel wordt het steeds 
duidelijker wordend falen van de 
harde tough guy-benadering die in 
de Verenigde Staten wordt gehan-
teerd voor het bestrijden van het 
nationale drugprobleem, 

besproken. Het publiek blijft deze 
autoritaire manier om met het 
probleem om te gaan sterk 
steunen, voornamelijk omdat men 
in de veronderstelling is gebracht 
dat het drugprobleem als een 
crisissituatie is te beschouwen en 
gedeeltelijk omdat deze harde 
benadering een snelle oplossing 
belooft. De realiteit is dat een 
bloeiende zwarte markt het 
probleem in ieder opzicht erger 
heeft gemaakt: minachting voor 
de wet, verscheurde gemeen-
schappen (speciaal in de binnen-
steden), de blijvende aantrek-
kingskracht van drugs en 
overvolle gevangenissen. 
Voorgesteld wordt een alterna-
tieve tough-minded politiek van 
gecontroleerde legalisatie, sociale 
afwijzing van drugs en effectieve 
voorlichting. Deze politiek moet 
echter de populaire perceptie dat 
dit een nice-guy, oftewel lakse 
benadering van het probleem zou 
zijn, overwinnen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Joksch, H.C., R.K. Jones 
Changes in the drinking age and 
crime 
Journal of criminal justice, 21e 
jrg., nr. 3, 1993, pp. 209-221 

Ongeveer de helft van het aantal 
geweldsmisdrijven wordt gepleegd 
onder invloed van alcohol. In dit 
onderzoek wordt dan ook veron-
dersteld dat door het alcoholver-
bruik terug te dringen het aantal 
geweldsmisdrijven zal afnemen. 
Er wordt in deze studie gekeken 
of door verandering van de 
leeftijdsgrens waarop alcoholische 
drank verkregen mag worden het 
aantal geweldsmisdrijven gepleegd 
door jongeren zal verminderen. 
Arrestatiegegevens uit de Uniform 
Crime Reports werden geanaly- 
seerd in relatie tot de verschuiving 
van de genoemde leeftijdsgrens 
(van 18 tot 21 jaar). Voor provo- 
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catie en andere vormen van 
bedreiging werden geen 
significante verminderingen 
gevonden. Maar voor vandalisme 
en verstoring van de openbare 
orde werd een significante afname 
van zo'n tien procent geconsta-
teerd. Er zijn zelfs aanwijzingen, 
hoewel niet significant, voor een 
kleine reductie van vormen van 
bedreiging buiten provocatie, een 
grotere vermindering van vanda-
lisme naast de nog sterkere 
reductie t.a.v. verstoring van de 
openbare orde. Tevens werd het 
alcoholpromillage in het bloed 
van slachtoffers, beschreven in het 
Fata! Accident Reporting System, 
bestudeerd. Het aantal doden 
onder bestuurders die teveel 
alcohol hadden gedronken nam af 
nadat een wettelijke beperking 
t.a.v. alcoholgebruik van kracht 
werden. Toch werd er geen 
significante relatie gevonden 
tussen deze beperking en vermin-
deringen van en het aantal arres-
taties. 

28 
Langworthy, R., Latessa, E.J. 
Treatment of chronic drunk 
drivers; the turning point project 
Journal of criminal justice, 21e 
jrg., nr. 3,1993, pp. 265-276 

Onder de naam The turning point 
project ging in 1988 in Cincinnati, 
Ohio een programma van start 
speciaal ontworpen om rijders 
onder invloed te weerhouden van 
verdere recidive. Na een kort 
verblijf in de gevangenis, volgden 
de deelnemers van dit project 
gedurende vier weken een 
programma bestaande uit 
voorlichting, individuele therapie, 
groepsgesprekken en gezinsedu-
catie. Het verplicht bijwonen van 
bijeenkomsten van AA-organi-
saties maakte deel uit van de 
nazorgfase van het project. Een 
vergelijking van de deelnemers-
groep met een controlegroep van 
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rijders onder invloed die niet 
deelnamen aan het project, wijst 
volgens de auteurs uit dat het 
programma succesvol is. Mits 
gecorrigeerd voor andere belang-
rijke verschillen tussen de beide 
groepen, zoals strafduur en het 
aantal eerdere veroordelingen, 
blijkt deelname aan het project de 
kans op recidive te verlagen, met 
name onder diegenen die al meer 
dan drie keer eerder voor rijden 
onder invloed waren veroordeeld. 
Met literatuuropgave. 

29 
Nurco, D.N., T. Kinlock e.a. 
The severity of preaddiction; 
behavior among urban, male 
narcotic addicts and two nonad-
dicted control groups 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 293-316 

Dit onderzoek verschilt van 
andere etiologische studies, omdat 
er een uniek steekproef-design 
gebruikt wordt: het voorkomen 
en de ernst van crimineel gedrag 
op twee kritische leeftijden (11- en 
12-14 jaar) wordt retrospectief 
bepaald door drie groepen 
mannen uit Baltimore en 
omgeving. In totaal werden er 601 
personen geinterviewd tussen juli 
1986 en april 1991 (255 rookver-
slaafden, 147 personen in de 
controlegroep van vrienden en 
bekenden van deze mannen toen 
zij elf jaar waren en een tweede 
controlegroep van 199 mannen uit 
de samenleving die op die leeftijd 
geen band hadden met de 
verslaafden). Uit de onderzoeksre-
sultaten blijkt, zoals veronder-
steld, dat er duidelijke verschillen 
zijn in criminele gedragspatronen 
van de mannen in de drie onder-
zoeksgroepen. De rookverslaafden 
zeiden het meest betrokken te zijn 
bij alle in het onderzoek 
betrokken vormen van crimina-
liteit (van lichte tot zware 



wetsovertredingen). Mannen uit 
de tweede controlegroep bleken 
het minste crimineel gedrag te 
vertonen. Daarnaast werd 
gevonden dat binnen de groep 
rookverslaafden crimineel gedrag 
op elk niveau omgekeerd 
evenredig samenhing met de 
leeftijd waarop men verslaafd 
raakte aan roken. Ook verschilde 
de groep verslaafden van beide 
controlegroepen, ongeacht de 
leeftijd waarop men men roken 
begon, voor wat betreft betrok-
kenheid bij voornamelijk ernstige 
vormen van criminaliteit. Ter 
afsluiting gaan de auteurs in op 
de implicaties van deze bevin-
dingen voor toekomstig 
onderzoek en vroegtijdig 
ingrijpen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

30 
Browne, A. 
Family violence and homeles-
sness; the relevance of trauma 
histories in the lives of homeless 
11,0171ell 

American journal of orthopsy-
chiatry, 63e jrg., nr, 3, 1993, 
pp. 370-384 

De auteur richt zich in dit artikel 
op het voorkomen van geweld 
binnen het gezin in het leven van 
thuisloze vrouwen. Onder geweld 
wordt hier verstaan: vormen van 
fysieke bedreiging — inclusief 
seksuele agressie — waardoor 
fysieke schade opgelopen kan 
worden, evenals impliciete en 
expliciete bedreiging met de dood. 
Zij gaat d.m.v. uitgebreid litera-
tuuronderzoek na of bepaalde 
kenmerken van deze vrouwen, 
onderkend op het moment dat zij 
als thuisloze herkend werden, 
(voor een deel) zijn terug te 
voeren op de lange-termijn 
effecten van eerder opgelopen 
trauma's. De door haar aange- 

haalde resultaten van eerder 
onderzoek blijken vaak niet 
geheel overeen te komen of elkaar 
zelfs tegen te spreken. Toch lijkt 
bovengenoemde veronderstelling 
op z'n minst te gelden voor enkele 
van de diagnoses van thuisloze 
vrouwen, m.n. voldoen zij vaak 
aan criteria voor post-traumatic 
stress disorder. Overeenkomsten 
tussen de gevolgen van geweld 
binnen het gezin en beschrijvingen 
van psychische kenmerken van 
thuisloze vrouwen doen veronder-
stellen dat het onontkoombaar is 
dat traumatische ervaringen 
worden erkend en op hun waarde 
worden geschat. Om meer 
betrouwbare informatie te 
verkrijgen geeft de onderzoekster 
een viertal aanbevelingen t.a.v. 
gegevensverzameling. Ten slotte 
geeft ze aanwijzingen vvor een 
adequate hulpverlening aan 
thuisloze vrouwen met trauma-
tische ervaringen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Crombeecke, M., H. Sabbe 
Hooggespannen, maar niet 
ingeloste verwachtingen; over de 
Commissie voor hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden 
Panopticum, 14e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 295-309 

Slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden of hun nabestaanden 
kunnen in België — in theorie 
sedert augustus 1985 — financile 
hulp van de staat ontvangen, 
tenminste wanneer zij aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
De middelen voor deze hulp 
worden geput uit een bijzonder 
fonds. Een administratief rechts-
college, de commissie voor hulp 
aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden, doet uitspraak over 
de aanvragen. In dit artikel wordt 
nader ingegaan op de wet die deze 
vorm van slachtofferhulp regelt en 
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op de uitvoering daarvan. 
Geconcludeerd wordt dat de hulp 
van de staat aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden in de 
praktijk niet veel meer blijkt dan 
een doekje voor het bloeden. De 
operationalisering heeft lang op 
zich laten wachten. Bovendien is 
de bestaande regeling complex en 
treft ze slechts een beperkte groep 
slachtoffers. Men kan zich dan 
ook afvragen of de wetgever 
eigenlijk wel effectief hulp wilde 
bieden aan slachtoffers. De 
auteurs komen tot de slotsom dat 
het hoog tijd is om het systeem 
grondig te herzien en om te 
vormen tot een beter toegankelijk, 
breder en objectiever geheel. 

32 
Stanko, E.A., K. Hobdell 
Assault on men; masculinity and 
male victimization 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 400-415 

Verslag wordt gedaan van een 
exploratief onderzoek naar de 
wijze waarop mannen als 
crimineel gedefinieerd fysiek 
geweld ervaren. Hieruit blijkt dat 
manlijke slachtoffers van geweld 
hun slachtofferschap zien vanuit 
een manlijk kader, namelijk als 
'zwak en hulpeloos'. Daardoor 
kunnen zij moeilijk hun gevoelens 
uiten, blijven zij geïsoleerd en zijn 
zij niet in staat hulp te vragen. 
Anders dan vrouwelijke 
slachtoffers, die geneigd zijn de 
schuld bij zichzelf te zoeken, zijn 
manlijke slachtoffers zeer goed in 
staat de schuld voor wat hen is 
overkomen buiten zichzelf te 
leggen. Woede is vaak de 
overheersende emotie, wat 
problemen geeft voor hun 
omgeving. De auteurs bepleiten 
het ernstig nemen van mascu-
liniteit door criminologen. Meer 
onderzoek is nodig naar de wijze 
waarop mannen omgaan met 

geweld en naar de wijze waarop 
manlijke slachtoffers worden 
bezien door strafrechtsfunctiona-
rissen. Om onze kennis van 
misdaad en slachtofferschap te 
vergroten, zal men dieper moeten 
doordringen in het leven van 
mannen. Met literatuuropgave. 
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33 
Winkel, F.W., L. Koppelaar e.a. 
Rape victims' style of self-
presentation and secondary victi-
mization by the environment; an 
experiment 
Journal of interpersonal 
violence, 6e jrg., nr. 1, 1991, 
pp. 29-40 

Slachtoffers van verkrachting 
verschillen in de wijze waarop zij 
hun ervaringen uiten naar de 
omgeving. Een emotionele wijze 
van uiten kan worden onder-
scheiden van een gelaten wijze. 
Dit experiment test de hypothese, 
dat een gelaten wijze van uiten in 
vergelijk met een emotionele wijze 
van uiten in hogere mate zal 
resulteren in een secondaire 
slachtoffering door de omgeving. 
Experimentele resultaten sugge-
reren onder andere, dat een 
slachtoffer gekarakteriseerd door 
een emotionele uiting, eerder 
gezien wordt als een vrouw die 
voorzichtigheid uitstraalde en als 
een persoon, die niet verantwoor-
delijk was voor de situatie. 
Sommige implicaties van dit 
perceptuele vooroordeel bij 
waarnemers worden besproken. 
Met literatuuropgave. 



Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen worden gevraagd bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, 
Schedeldoekshaven 100, 
's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiële 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiële 
Verkenningen 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. 
JV2, maart 1994: Straffen in een 
moderne samenleving 
JV3, april 1994: 
Vreemdelingenwetgeving 
JV4, mei: Reclassering 
JV5, juni: Registratieproblemen 
JV6, juli/augustus: Rechtvaardige 
staat 

Congressen 

Josine Junger-Tas symposium: 
Straffen in een moderne samen-
leving 
Na het anti-autoritarisme en 

het abolitionisme van de jaren 
zestig en zeventig, is vanaf het 
begin van de jaren tachtig een 
kentering opgetreden in het 
denken over straffen. Straffen 

'mag' weer en de rechtvaardiging 
van strafrechtelijke sancties wordt 
niet meer uitsluitend gezocht in de 
resocialiserende functie ervan, 
maar opnieuw ook in onschade-
lijkmaking en vergelding. Bij deze 
omslag heeft ook de onafge-
broken stijging van de crimina-
liteit vanaf het midden van de 
jaren zestig tot op heden, en de 
daarme gepaard gaande sterk 
toegenomen aandacht voor het 
slachtoffer van crimineel gedrag, 
een belangrijke rol gespeeld. Een 
gevolg hiervan is dat meer en 
zwaardere straffen worden 
opgelegd, wat heeft geleid tot een 
permanente overbelasting van het 
gevangeniswezen. Tegen deze 
achtergrond zullen op het 
WODC-symposium onder meer 
de volgende vragen aan de orde 
komen: welke functie heeft 
straffen in de opvoeding (drs. R. 
Kohnstamm); kan de gevangenis-
capaciteit worden ontlast door in 
meer gevallen dan thans alterna-
tieve sancties op te leggen (dr. J. 
Junger-Tas); zijn daartoe straftoe-
metingsrichtlijnen nodig (prof. 
mr. A.F.M. Brenninkmeijer); hoe 
moet het gevangenisbeleid er uit 
zien (drs. L. Elting); worden de 
mogelijkheden van het strafrecht 
niet overschat (mr. H. Verrijn 
Stuart). Staatssecretaris Kosto 
van Justitie zal het symposium 
openen met een inleiding: Straffen 
buiten de muren. Aan het eind 
van de middag zal er een forum-
discussie plaatsvinden onder 
leiding van dr. C.J.C. Rutenfrans. 
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Datum: 17 maart 1994 
Plaats: Kurhaus Scheveningen 
Inlichtingen: Ministerie van 
Justitie, WODC, Postbus 20301, 
2500 EH Den Haag, 070- 
3706561/7610. Uiterste inschrijf-
datum is 18 februari 1994. 

Veranderingen in de samen-
leving, criminaliteit en het straf-
recht in Europa; een uitdaging 
voor criminologisch onderwijs en 
onderzoek 
Onder deze titel zal de interna-

tionale cursus van de 
International Society of 
Criminology gehouden worden. 
Verspreid over een aantal dagen 
zullen workshops worden 
gehouden. Crime and insecurity in 
the city (The Phenomenology of 
the problems: dr. P.O. 
Wickstrëm, prof. dr. J. Goethals; 
The influence of the urban policy 
on crime and insecurity: prof. dr. 
Donnison, prof. dr. C. Kesteloot; 
Soeial and economie aspects of 
crime and insecurity in the city: 
prof. dr. J. Vranken, prof. dr. F. 
Dubet; Researching urban crime 
and insecurity, perspectives and 
problems: dr. R. Kinsey, prof. dr. 
J. van Kerckvoorde). International 
organized and corporate crime 
(Manifestations of border-
crossing crime: dr. W. 
Bruggeman, prof. dr. B. De 
Ruyver, prof. dr. E. Kube; 
Corporate crime in the European 
community: prof. dr. J. Vervaele, 
prof. dr. H. van de Bunt; 
Democracy, economy and 
organized crime: prof. dr. P. 
Arlacchi, prof. dr. A. Schmidt; 
Researching organized and 
corporate crime, methodological 
and ethical problems: prof. dr. M. 
Punch, prof. dr. F. Bovenkerk). 
Policies to control urban crime and 
insecurity (Public and private 
policing in the city: prof. dr. J. 
van Dijk, prof. dr. L. van 
Outrive; Social policy and social 
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prevention of crime and 
insecurity: prof. dr. C. Lazerges, 
prof. dr. L. Walgrave; From 
instant justice till restorative 
justice, in search of new avenues 
in judicial dealing with crime: dr. 
E. Weitekamp, prof. dr. T. 
Peters); Policies to control interna-
tional organized and corporate 
crime (International police co-
operation and mutual legal 
assistance in the European 
community: prof. dr. Ch. van den 
Wyngaert, prof. dr. C. Fijnaut; 
Social and administrative 
measures against organized crime: 
dr. G.J. Veerman, mr. N. Martyn; 
Criminal and administrative 
sanctions in the matter of 
corporate crime: mr. L. 
Huybrechts; prof. dr. H. De 
Doelder); Conclusions: Changes in 
society, crime and criminal 
justice: a challenge for criminolo-
gical research (prof. dr. H.J. 
Kerner); Changes in society, 
crime and eriminal justice: a 
challenge for education and 
training in criminology (prof. dr. 
M. Cusson) 
Datum: 16-20 mei 1994 
Plaats: Leuven, België 
Inlichtingen: The international 
course 1994, do Timshel 
Conference Service, J.B. van 
Monsstraat 8, B-3000 Leuven, 
België. Telefoon: 32-16-29.00.10. 

Vijfde Bonger-lezing 
De vijfde Bonger-lezing, die zal 

worden gehouden door Jac. van 
Wehring, zal gaan over het 
bilaterale karakter van het straf-
recht. In de publieke opinie en 
ook in veel officiële beleids-
plannen wordt er van uitgegaan 
dat samenleving en criminaliteit 
twee verschillende zaken zijn. Van 
Wehringh bespreekt hoe crimina-
liteit verankerd is in en verweven 
met sociaal-politieke en 
maatschappelijke samenlevings-
vormen. De meesten willen wel 



die samenleving, maar sluiten hun 
ogen voor de consequenties. De 
vraag die Van Weringh in zijn 
lezing zal stellen is welke gevolgen 
deze inconsequentie heeft. 
Datum: 16 mei 1994 
Plaats: Aula van de Universiteit 
van Amsterdam, Oude Lutherse 
Kerk, Singel 411, hoek Spui, 
Amsterdam 
Inlichtingen: mw. J. Aekin, 
Criminologisch Instituut Bonger, 
tel 020-5253928. 

Internationale conferentie geweld 
binnen het gezin 
In veel landen is een publieke 

bezorgdheid ontstaan ten aanzien 
van geweld binnen gezinnen. 
Hoewel beleid wordt ontwikkeld 
om dit soort geweld tegen te 
gaan, wordt het belang ervan 
door de meeste beleidsmakers nog 
steeds onderschat. Doel van deze 
conferentie is om degenen die 
werkzaam zijn binnen de verschil-
lende gebieden van gezinsgeweld, 
hulpverleners en onderzoekers 
gegevens te laten uitwisselen. Zo 
kunnen onderzoekers gegevens 
presenteren met betrekking tot 
het voorkomen, de aard en de 
gevolgen van gezinsgeweld en 
kunnen hulpverleners en vrijwil-
ligers verslag doen van hun inter-
venties binnen gezinnen waarin 
geweld een rol speelt. Te behan-
delen vragen tijdens deze confe-
rentie zijn: Hoe vaak komt 
kindermisbruik, seksueel 
misbruik, misbruik van echtge-
notes etc. in verschillende landen 
voor; Wat zijn de lange-termijn 
gevolgen; Brengt geweld geweld 
voort; Hoe behandel je en 
voorkom je geweld binnen de 
familie; Hoe behandel je de 
psychologische gevolgen van 
geweld, etc. De conferentie is 
bedoeld voor onderzoekers, 
professionele hulpverleners, 
vrijwilligers, de rechterlijke macht, 
beleidsmakers. 

Datum: 13, 14 en 15 oktober 1994 
Plaats: RAI Congresgebouw, 
Amsterdam 
Inlichtingen: Bureau PAOG-
Amsterdam, Tafelberg 25, 1105 
BC Amsterdam, 020-5664801, 

Hoe punitief is Nederland 
De punitief wordende samen-

leving van 1994 staat in schril 
contrast tot die van — pakweg — 
twintig jaar geleden, toen 
discussies gevoerd werden om de 
rol van het strafrecht terug te 
dringen. Tegenwoordig zijn alter-
natieve afdoeningen slechts te 
verkopen, zolang ze effectiever 
zijn in termen van kosten-baten-
analyses en recidivecijfers, terwijl 
de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraffen meer dan ooit 
op beveiliging is gericht. Binnen 
de criminologie staat de theorie-
vorming steeds meer ten dienste 
van justitie om een effectiever 
optreden mogelijk te maken, en in 
de strafrechtstheorie krijgt het 
instrumentele denken met meer 
repressie steeds meer de overhand 
boven een aanpak waarin rechts-
waarborgen worden gegaran-
deerd. Ter verklaring en ter recht-
vaardiging van deze situatie wordt 
veelal een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen aangevoerd. Vaak 
gehoorde redeneringen cq. veron-
derstellingen zijn: de groei van 
zware, georganiseerde, op interna-
tionale schaal voorkomende, 
criminaliteit, die om een harde 
aanpak zou 'vragen', het morele 
verval van de samenleving, dat 
een nieuwe versmelting van 
moraal en strafrecht, burgerschap 
en norm, zou vereisen; de 
culturele verschillen in een pluri-
forme samenleving, die 'pluri-
forme' oplossingen voor inter- en 
intraculturele problemen zou 
vergen; de opkomst van massa-
media en -cultuur, die moraal, 
ethiek en esthetiek zouden onder-
mijnen. Onduidelijk blijft echter 
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op welke schaal deze fenomenen 
daadwerkelijk voorkomen, in 
welke mate de causale verbanden 
die zo makkelijk worden gelegd 
wel bestaan, en of en waarom zij 
per se tot een 'straffere' aanpak 
(zouden moeten) leiden. Een ieder 
die een strafrechtelijke of crimino-
logische bijdrage aan dit congres, 
dat wordt georganiseerd door het 
Willem Pompe instituut en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie, zou willen leveren, 
wordt verzocht dit te melden bij 
de secretaris van de congrescom-
missie, Frank van Galen: 030- 
537299. De congresbijdragen 
worden gebundeld in een 
congresboek, dat voor het congres 
zal verschijnen. 
Datum: 20 en 21 oktober 1994 
Plaats: Aula Academiegebouw, 
Domplein, Utrecht 
Inlichtingen: Frank van Galen, 
Willem Pompe Instituut, 
Janskerkhof 16, 3512 BM 
Utrecht, tel.: 030-537299. 

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 functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen 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 belangstel-
lenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 

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

Hieronder volgen de titelbe- 
schrijvingen van de in 1991, 1992 
en 1993 verschenen rapporten. 

Block, C.R., C. van der Werf 
Initiation and continuation of a 
criminal cureer; who are the most 
active and dan gerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandha ving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlich-
tingscampagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van 
voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse 
jongeren 
1991, WODC 109 
Werf, C. van der, M.W. Bol 
m.v.v. B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
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Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid bij 
Faillisement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de 
effectmeting 
1991, WODC 112 
Kruissink, M. m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politie en 
justitie 
1991, WODC 113 
Boendermaker, L., M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
Grapendaal, M., Ed. Leuw en 
J.M. Neten 
De economie van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstijl en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieën in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
liteit en de justitiële jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 

Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politie, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politie en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en wanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 
J. Junger-Tas 
Alternatieven voor de vrijheids-
straf; lessen uit het buitenland 
1993, WODC 128 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspiciën van 
de CWOK, zijn zolang de voor-
raad strekt gratis te verkrijgen bij 
het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). 
In 1991 en 1992 verschenen de 
volgende rapporten: 
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Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquête onder rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten 
en coördinatoren dienstverlening 
naar eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 

Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Naturalization/naturalisation/ 
Einbrgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
AVP Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coëducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 
R.B.P. Hesseling 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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Onlangs is de eerste uitgave van 
de WODC-thesaurus gepubli-
ceerd. Het documentatiebestand 
van het WODC bestaat uit 
bibliografische en inhoudelijke 
informatie met betrekking tot 
boeken, rapporten, grijze 
literatuur (bijvoorbeeld: congres-
bijdragen), jaarverslagen, 
bibliografieën, literatuurlijsten, 
afzonderlijke bijdragen in verza-
melbundels, kamerstukken (alleen 
nota's en brieven) en boekbespre-
kingen. Informatie in de talen 
Nederlands, Engels, Duits en 



Frans wordt in het documentatie-
bestand opgenomen. Het 
documentatiebestand bestrijkt het 
binnenlandse- en buitenlandse 
terrein van het criminaliteits-
vraagstuk. Concreet bevat de 
documentatie literatuur over: 
criminologie, victimologie, 
preventie, delictsvormen, politie, 
justitiële organisatie, strafrechts-
pleging, straffen, gevangenis-
wezen, en reclassering. Deze 
hoofdgroepen worden diepgaand 
gedocumenteerd, voornamelijk 
vanuit sociaal-wetenschappelijk 
oogpunt. Per 1 september 1987 is 
gestart met een geautomatiseerde 
invoer van literatuurgegevens. Dit 
betekent dat nu zes jaar lang 
documentatie is ingevoerd inzake 
de hiervoor genoemde onder-
werpsgebieden. Momenteel 
bestaat het documentatiebestand 
uit ca. 25.000 documentbeschrij-
vingen. In 1986 werd besloten een 
gecontroleerd standaard trefwoor-
densysteem (een thesaurus) te 
bouwen dat geautomatiseerd kon 
worden toegepast. De WODC-
thesaurus bestaat uit een hoofdge-
deelte en een hiërarchisch register. 
Het hoofdgedeelte bevat in 
alfabetische volgorde alle vastge-
stelde termen op het hiervoor 
beschreven onderwerpsgebied van 
het documentatiebestand. De 
thesaurus is, zowel inhoudelijk als 
qua produktie, het resultaat van 
samenwerking tussen medewerkers 
van de afdeling Documentatie en 
Publikaties van het WODC. Na 
ruim zes jaar is het monni-
kenwerk, waarmee een sterke 
inhoudelijke impuls aan de 
documentatie werd gegeven, 
voorlopig geklaard. 
Bestellingen of nadere inlichtingen: 
Ministerie van Justitie, WODC, 
Afdeling Documentatie en 
Publikaties, ter attentie van 
Hans van Netburg, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag, tel. 
070-3706553, fax 070-3707948. 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren 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 
Amsterdam. 
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 uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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