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Voorwoord 

Voor het WODC wordt 1994 een bijzonder jaar. 
Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van 
Justitie viert dan onder deze naam zijn twintigjarig 
bestaan en sluit een proces van interne verzelfstan-
diging in vertrouwen af. Bovendien draagt in 1994 het 
hoofd van het WODC, dr. Josine Junger-Tas, haar 
functie over aan prof. dr. H.G. van de Bunt. Ter ere 
van Josine Junger-Tas, die een zo belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de — ook internationaal — goede 
naam en faam van het WODC, is een symposium 
georganiseerd over Straffen in de moderne samenleving. 

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 rechtvaar- 
diging van strafrechtelijke sancties wordt niet meer 
uitsluitend gezocht in de resocialiserende werking 
ervan, maar opnieuw ook in onschadelijkmaking en 
vergelding. Bij deze omslag heeft de onafgebroken 
toename van de omvang en ernst van de criminaliteit 
vanaf het midden van de jaren zestig tot op heden, en 
de daarmee 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 komen in het voorliggende 
themanummer, waarin de voordrachten van de 
symposiumdag zijn opgenomen, onder meer de 
volgende vragen aan de orde: welke functie heeft 
straffen in de opvoeding; kan de gevangeniscapaciteit 
worden ontlast door in meer gevallen dan thans alter-
natieve sancties op te leggen; zijn, onder meer 
daartoe, richtlijnen voor straftoemeting nodig; hoe 
moet het gevangenisbeleid er uitzien; en worden de 
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mogelijkheden van het strafrecht niet overschat? 

Het nummer wordt geopend met een artikel van 
staatssecretaris Kosto van Justitie. Zoals de titel van 
zijn bijdrage al aangeeft, meent de auteur dat de 
toekomst van het straffen buiten de muren van de 
gevangenis ligt. De taakstraf heeft een positievere 
lading dan de vrijheidsstraf, omdat zij haar legitimatie 
ontleent aan het slachtoffer, de individuele verant-
woordelijkheid van de dader bevordert en ten goede 
komt aan de samenleving. Bovendien is het resultaat 
ervan, in termen van recidive, zeker niet slechter en in 
bepaalde opzichten zelfs beter dan dat van de 
vrijheidsstraf. 

J. Junger-Tas probeert vanuit een historisch 
perspectief de vraag te beantwoorden of en, zo ja, 
onder welke condities, de ontwikkelde alternatieven 
voor de vrijheidsstraf levensvatbaar zijn. Het belang-
rijkste argument voor alternatieve straffen is, volgens 
haar, dat deze beter dan vrijheidsstraffen in staat zijn 
de verschillende strafdoelen te bereiken. Voorwaarden 
voor integratie van de alternatieven in het sanctie-
stelsel zijn een gradueel tarievenstelsel, waarin allerlei 
combinaties van straffen mogelijk zijn, en enige 
sturing van die straffen door middel van globale richt-
lijnen. De reclassering zou de volledige verantwoorde- 
lijkheid moeten dragen voor de executie van deze 
straffen. De auteur pleit ten slotte voor een 
hernieuwde aandacht voor resocialisatie als strafdoel. 

Prof. A.F.M. Brenninkmeijer behandelt in zijn 
bijdrage de vraag 'of er voor de vaststelling van de 
strafmaat geen normen moeten gaan gelden'. Na 
behandeling van de vele aspecten die aan deze kwestie 
verbonden zijn, beantwoordt hij die vraag beves-
tigend. De auteur wijst op Europese en nationale 
initiatieven ter bevordering van de gelijkheid van 
straffen en geeft een blauwdruk van de wijze waarop 
een en ander gerealiseerd zou moeten worden. 

In haar beschouwing over straf in de opvoeding 
schrijft R. Kohnstamm dat straffen altijd van buitenaf 
komt en daarom minder invloed heeft op het gedrag 
dan negatieve effecten die het gedrag zelf heeft. 
Omdat straffen weloverwogen gebeurt, kunnen er 
eisen aan worden gesteld. Het is alleen zinvol als het 
is gericht tegen gedrag dat het kind in de hand heeft. 
Verder moet het consequent gebeuren, in verhouding 
staan tot en aangepast zijn aan het af te leren gedrag. 
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Dat straffen in de praktijk vaak niet voldoet aan deze 
regels, hoeft niet schadelijk te zijn, mits er tussen 
ouders en kind een basis is van liefde, warmte en 
geborgenheid. 	, 

L. Elting behandelt in zijn bijdrage de uitgangs-
punten voor het penitentiaire beleid in de komende 
jaren, zoals die zijn neergelegd in de nota Werkzame 
detentie. Met deze nota wordt voor de meeste gedeti-
neerden een standaardregime ingevoerd dat is 
gebaseerd op arbeid en structuur: 'een inzichtelijke en 
geordende vormgeving aan de dag, die de gedeti-
neerden duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt en de 
organisatie beheersbaarheid'. De auteur meent dat 
hiermee niet zozeer sprake is van een kentering als wel 
van 'een emancipatoir proces van het vinden van 
adequate reacties op de veranderde omstandigheden'. 
Die veranderde omstandigheden hebben betrekking 
op de in vergelijking met vroeger veel problematischer 
gedetineerdenbevolking en op de veranderingen die de 
gevangenis als organisatie heeft doorgemaakt. 

H. Verrijn Stuart sluit het themanummer af met een 
artikel over de vraag of de mogelijkheden van het 
strafrecht niet worden overschat. Zij gaat daarbij in 
op de rol in het strafproces van vooral de vrouwelijke 
slachtoffers van (seksueel) geweld. Die is in haar visie 
zodanig, dat noch de slachtoffers, noch het strafrecht 
recht wordt gedaan. Strafrechtelijke termen maken het 
verhaal van het slachtoffer onverstaanbaar en het 
strafrecht loopt een klap op omdat het de waarheid 
niet in pacht blijkt te hebben en evenmin de gerech-
tigheid blijkt te dienen. 
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Straffen buiten de muren 

Staatssecretaris A. Kosto van Justitie 

Inleiding 

Straffen in een moderne samenleving, zo luidt de titel 
van dit WODC-symposium. Een fraaie, maar bovenal 
een uitdagende titel. Uitdagend, omdat er, zo lijkt het, 
een aantal vragen in besloten ligt, die om beant-
woording vragen: hoe ziet straffen in een moderne 
samenleving er uit, waaraan ontleent straffen in een 
moderne samenleving zijn legitimiteit, waartoe dient 
straffen in een moderne samenleving? De uitdaging 
lijkt mij zelfs nog verder te gaan dan louter het 
verzoek een beschrijving van de huidige situatie te 
geven. Het heeft ook iets van een evaluatie, een 
beoordeling van de huidige situatie en, op basis 
daarvan, van plannenmakerij: waar moet het heen, 
wat moeten we nastreven? 

Ik zou een poging willen wagen om ten minste voor 
een deel van deze en andere vragen een antwoord te 
formuleren. En als het geven van een sluitend 
antwoord niet mogelijk is, dan wil ik toch in ieder 
geval aangeven in welke richting het straffen zich zou 
kunnen, ja zelfs zou moeten ontwikkelen. Na ruim 
vier jaar, overigens met veel plezier, de functie van 
staatssecretaris van Justitie te hebben vervuld — een 
functie waarvan de inhoud, zoals u weet, een nauwe 
relatie kent met straffen — en zo kort voor de Tweede 
Kamer verkiezingen in mei, is het moment daar om 
over dit onderwerp eens vrijelijk en hardop na te 
denken. 

Richtingbepaling 

Door mijn bijdrage de titel Straffen buiten de muren 
te geven, hoop ik al enigszins duidelijk te hebben 
gemaakt, waar het mijns inziens naar toe moet. De 
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toekomst van het straffen ligt buiten de muren van de 
gevangenis. In velerlei opzicht valt het meest te 
verwachten van de niet-vrijheidsbenemende sancties. 
Dat wil zeggen: niet-vrijheidsbenemend in de zin van 
anders dan de traditionele gevangenisstraf waarbij 
sprake is van volledige vrijheidsbeneming. Dat ik 
zoveel verwacht van andere dan vrijheidsstraffen, 
betekent overigens niet dat ik een toekomst denkbaar 
acht zonder vrijheidsstraffen. Ook in de toekomst, zo 
is mijn stellige overtuiging, zullen we het niet zonder 
de vrijheidsstraf kunnen stellen. Al was het maar uit 
oogpunt van (tijdelijke) bescherming van de 
maatschappij, of om een ongestoord strafrechtelijk 
(voor-)onderzoek mogelijk te maken. Bovendien 
dienen we rekening te houden met gevallen waarin de 
rechtsorde dermate ernstig wordt verstoord, dat voor 
het herstel niets anders rest dan het opleggen van de 
zwaarst denkbare sanctie: de vrijheidsstraf. Kortom, 
een moderne samenleving kan niet zonder deze alles-
behalve moderne sanctievorm. 

Dit ontslaat ons echter niet van de verplichting de 
vrijheidsstraf voortdurend aan een kritische 
beschouwing te onderwerpen. Voldoet de vrijheids-
straf aan onze verwachtingen? Geven we optimale 
invulling aan de vrijheidsstraf? Moeten er wijzigingen 
worden aangebracht? Mogelijkheden daartoe zijn er 
zeker. Immers, ook niet-moderne afdoeningsvormen 
lenen zich heel goed voor modernisering. Een aanzet 
daartoe heb ik onlangs in mijn nota Werkzame 
detentie gepresenteerd. Een belangwekkende en 
interessante modernisering is bij voorbeeld gelegen in 
diverse vormen van detentiefasering, waarbij een deel 
(restant) van de vrijheidsstraf buiten de muren wordt 
ondergaan. Dagdetentie is een in dit verband al wat 
langer bekend fenomeen, maar ook de onlangs 
gestarte jeugdwerkinrichtingen worden gekenmerkt 
door dit principe. 

Ontlasting gevangeniswezen 

Ik zou het evenwel primair willen hebben over 
straffen die volledig buiten de muren worden 
ondergaan. De afgelopen regeerperiode heb ik bij 
herhaling gezegd dat ik een bijzondere vorm van 
straffen buiten de muren, de alternatieve sanctie of 
taakstraf, zoals we dat tegenwoordig noemen, een 

Straffen buiten de muren 	 9 



warm hart toedraag. Deze uitspraak zal ongetwijfeld 
velen de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Met 
name wanneer ik dit zei ter gelegenheid van de 
opening van (weer) een nieuwe strafinrichting. Velen 
zullen hebben gedacht 'hoe kan, nee hoe durft iemand 
zoiets te zeggen, wanneer hij, uiteraard samen met de 
minister, maatregelen heeft genomen teneinde de 
capaciteit van het gevangeniswezen in korte tijd te 
doen verdubbelen' en op termijn zelfs te doen verdrie-
voudigen?' 

Uitbreiding van de gevangeniscapaciteit en de 
taakstraf een warm hart toedragen: zijn die twee 
zaken wel met elkaar te rijmen? Is het laatste niet een 
praatje voor de vaak? Ik meen van niet. Wat betreft 
de capaciteit van het gevangeniswezen kunnen we er 
niet omheen, dat we het afgelopen decennium gecon-
fronteerd zijn met een enorm tekort. Toenemende 
criminaliteit, met name van specifieke vormen 
daarvan, heeft er toe geleid dat meer en vooral ook 
langere vrijheidsstraffen worden opgelegd. Het gevolg 
was een steeds toenemende druk op het gevangenis-
wezen, hetgeen ons noopte tot het nemen van, zeker 
voor ons land, rigoureuze maatregelen. Voorts hoef ik 
maar te wijzen op de soms onverkwikkelijke situaties 
als gevolg van heenzendingen en het zal duidelijk zijn 
dat uitbreiding van de gevangeniscapaciteit een onont-
koombare zaak was en is. 

Zoals gezegd lijkt dit alles moeilijk te rijmen met 
mijn aanhankelijkheidsverklaring ten aanzien van de 
taakstraf. Maar de realiteit laat zien dat het wel kan. 
In alle bescheidenheid meen ik dat mijn beleid van de 
afgelopen jaren onder meer wordt gekenmerkt door 
het nadrukkelijk stimuleren van de toepassing van de 
taakstraf. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. 
De praktijk maakt dat duidelijk. Ik hoef slechts te 
wijzen op de enorme toename van het aantal toege-
paste taakstraffen bij zowel de volwassenen als de 
jeugdigen. Vorig jaar waren het er al meer dan twaalf-
duizend. Zelfs wanneer we er van uit gaan dat niet 
alle taakstraffen worden toegepast ter vervanging van 
een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf — ik kom 
daar nog op terug —, dan nog ben ik er van overtuigd 
dat het capaciteitsprobleem in het gevangeniswezen 
zonder al die taakstraffen nog veel groter zou zijn 
geweest. Met andere woorden: de taakstraffen hebben 
een deel van de noodzakelijke uitbreiding van de 
gevangeniscapaciteit weten te ondervangen. 
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Specifieke voordelen 

Ontlasting van het gevangeniswezen is overigens 
niet de enige en naar mijn mening ook niet de belang-
rijkste reden om te pleiten voor een verdere toename 
van de toepassing van taakstraffen en andere straffen 
buiten de muren. In vergelijking met de vrijheids-
straffen mag van taakstraffen meer worden verwacht. 
Ik ga alle bijzondere eigenschappen hier niet nog eens 
herhalen. Dat is al zo vaak gedaan. Laat ik volstaan 
met te stellen dat in zeer veel gevallen waar sprake is 
van strafrechtelijk ingrijpen, de samenleving, het 
slachtoffer en ook de dader beter gediend zijn met een 
taakstraf dan met een vrijheidsstraf. De vrijheidsstraf 
kent voor de dader vooral nadelen en nauwelijks 
voordelen. 

Ook voor de samenleving en het slachtoffer levert 
de vrijheidsstraf weinig positiefs op. Het kost veel geld 
en zij die een vrijheidsstraf moeten ondergaan, worden 
er over het algemeen niet beter van, hetgeen de kans 
op herhaling op zijn zachtst gezegd niet doet afnemen. 
Dus uiteindelijk wordt ook de samenleving er slechts 
zelden wijzer van. De nota Werkzame detentie laat 
overigens zien dat ik hiermee geen genoegen wil 
nemen. Door het accent nadrukkelijker dan voorheen 
te leggen op werk en, bij daarvoor gemotiveerde 
gedetineerden, op vergroting van de kansen op succes-
volle integratie in de samenleving door middel van 
onderwijs, opleiding en arbeidstraining, wordt gepro-
beerd de zojuist gesignaleerde nadelen van de 
vrijheidsstraf te vermijden. In theorie biedt de 
taakstraf evenwel meer mogelijkheden, omdat zij 
uitgaat van de individuele verantwoordelijkheid van 
de gestrafte en meer opbouwende elementen bezit. De 
taakstraf heeft een positievere lading, waardoor de 
kans dat ongewenst gedrag wordt afgeleerd of 
nagelaten groter is (vergelijk Aussems en Zwaan, 
1991). 

In geval van een werkstraf of dienstverlening wordt 
een prestatie geleverd, die het slachtoffer en/of de 
samenleving ten goede komt. De legitimatie ontleent 
deze straf nadrukkelijk aan het slachtoffer (vergelijk 
Boutellier, 1993). Als er ook nog een relatie gelegd 
kan worden tussen de aard van het gepleegde delict en 
de te verrichten werkzaamheden, waardoor zo 
mogelijk ook sprake is van confrontatie van de dader 
met de door hem aangerichte schade, dan kan dat de 
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kans op herhaling doen afnemen. Bij leerprojecten en 
arbeidstrainingsprojecten wordt vorming en opleiding 
geboden, die de leefsituatie van de betrokkene 
zodanig kunnen wijzigen, dat er sprake is van een 
gunstiger toekomstperspectief dan voorheen. De kans 
op herhaling van het ongewenste gedrag neemt 
daardoor af, waarvan uiteindelijk ook de samenleving 
profiteert. 

Inmiddels beschikken we over enige aanwijzingen 
dat taakstraffen ook werkelijk kunnen leiden tot 
gedragsverandering. Bij de jeugdigen is al het nodige 
aan recidive-onderzoek gedaan (Van der Laan, 1991). 
En ook van enkele intensieve leerprojecten 
(Kwartaalkursus, Dagtrainingscentrum) weten we het 
een en ander (Van der Laan en Essers, 1990, 1993). 
Binnenkort verschijnt bij het WODC een rapport met 
gegevens over recidive van volwassen dienstverleners 
(Spaans, 1994). De uitkomsten van al deze onder-
zoeken komen redelijk met elkaar overeen en beves-
tigen het beeld, dat uit buitenlands onderzoek naar 
voren komt (vergelijk L0sel, 1993). In vergelijking met 
traditionele afdoeningen als de voorwaardelijke en 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de geldboete zijn 
de resultaten van taakstraffen weliswaar verre van 
spectaculair, maar zij zijn in ieder geval niet slechter 
en in bepaalde opzichten zelfs beter. Genoemde 
onderzoeken geven overigens ook een aantal 
knelpunten aan, maar daarover straks meer. 

Dit alles brengt mij tot de stelling dat een aantal 
belangrijke strafdoelen beter lijkt te worden gediend 
met taakstraffen dan met vrijheidsstraffen. Alleen als 
het gaat om vergelding en leedtoevoeging, dan 'wint' 
de vrijheidsstraf het van de taakstraf. Een vrijheids-
straf is nu eenmaal onaangenamer om te ondergaan. 
(Dit was nu juist een van de redenen om andere 
afdoeningsmogelijkheden te onderzoeken, die dat 
nadeel niet kennen.) Een vergelijking op dit punt 
tussen vrijheidsstraf en taakstraf is daarom een 
zinloze aangelegenheid; het zijn onvergelijkbare groot-
heden. Je kunt een taakstraf nog zo vervelend maken 
— als dat al iets is wat je zou moeten nastreven — , 
zolang er geen sprake is van vrijheidsbeneming, van 
geslotenheid, van verwijdering van huis en haard, dan 
steekt de taakstraf waar het gaat om vergelding en 
leedtoevoeging kaal af tegen de vrijheidsstraf. Hoe je 
het ook wendt of keert, de vrijheidsstraf is in dit 
opzicht punitiever. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
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het strafkarakter totaal ontbreekt in de taakstraf. Wat 
dat aangaat kan ik me goed vinden in de opvattingen, 
zoals onlangs verwoord door Ploeg en De Beer in het 
tijdschrift Justitiële Verkenningen. Zij maken 
voldoende duidelijk dat de taakstraf niet zo'n pretje is 
als zo nu en dan wel wordt gesuggereerd; er is wel 
degelijk sprake van onaangename strafelementen 
(Ploeg en De Beer, 1993). Ook Balkema heeft hier 
onlangs nog op gewezen (Balkema, 1993). 

Daarnaast heeft de vrijheidsstraf natuurlijk ook 
meer te bieden als het gaat om beveiliging van de 
samenleving. Immers, als je vast zit is het zo goed als 
onmogelijk om delicten te plegen. We moeten ons 
evenwel realiseren dat dit slechts een tijdelijke zaak is. 
Zo duurde in 1991 een derde van de bijna zestien-
duizend gevangenisstraffen voor volwassenen minder 
dan een maand en 90% minder dan een jaar (Nota, 
1994). Bij de jeugdigen was in 1990 de gemiddelde 
duur van de vrijheidsstraf nog geen drie maanden 
(Junger-Tas, Kruissink e.a., 1992). De 'uitschakeling', 
de `onschadelijkmaking' door middel van een 
vrijheidsstraf is derhalve van korte duur. 

Maatschappelijk draagvlak 

Alles overziende is er alle reden nog maar eens te 
herhalen wat ik de afgelopen jaren al vaker heb 
gezegd: taakstraffen verdienen het om bevorderd te 
worden. Gelukkig sta ik in deze opvatting niet alleen. 
Taakstraffen kunnen zich verheugen in brede 
maatschappelijke sympathie. Niet alle varianten in de 
zelfde mate, maar over het geheel genomen blijkt een 
meerderheid van de Nederlandse bevolking, gesteld 
voor de keus tussen een traditionele afdoening — 
meestal een vrijheidsstraf — of andersoortige afdoe-
ningen — taakstraffen —, te kiezen voor een van de 
laatste. 

Dat bleek onlangs uit een op mijn verzoek door het 
WODC uitgevoerd onderzoek naar het maatschap-
pelijk draagvlak voor de taakstraf (Van der Laan, 
1993). Aan een representatieve steekproef van meer 
dan duizend mannen en vrouwen van achttien jaar en 
ouder werden zeven beschrijvingen van strafbare 
feiten voorgelegd, met bij elke zaak vier tot zes 
mogelijke strafrechtelijke afdoeningen. Voorgelegd 
werden gevallen van uitkeringsfraude, tasjesroof, 
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mishandeling, inbraak in bedrijven en in woningen, 
rijden onder invloed en belastingfraude. Met zorg 
waren feiten geselecteerd die werkelijk met een 
taakstraf zouden kunnen worden afgedaan. Derhalve 
geen `bagatelzaken' waarbij het onwaarschijnlijk is dat 
er een vrijheidsstraf wordt opgelegd, noch dermate 
ernstige zaken dat alleen een langdurige vrijheidsstraf 
(meer dan zes maanden) verwacht mag worden. Bij 
elke zaak werd informatie verstrekt over de gevolgen 
(voor het slachtoffer) van het delict, over de dader en 
over de omstandigheden waaronder het feit was 
gepleegd. De afdoeningen die ter beoordeling waren 
voorgelegd, varieerden van traditioneel (geldboete en 
vrijheidsstraf) tot alternatief (werkstraf, leerprojecten 
als de training sociale vaardigheden, de Alcohol 
Verkeer Cursus en de cursus Slachtoffer in Beeld, 
schadevergoeding, conflictbemiddeling en arbeids-
training). Om te voorkomen dat de ondervraagden 
moesten oordelen over afdoeningsvormen die ze niet 
kenden, werd van alle afdoeningen een korte 
omschrijving gegeven. 

De deelnemers aan het onderzoek werden als het 
ware gevraagd in de stoel van de rechter plaats te 
nemen en, alle beschikbare informatie afwegend, tot 
een definitief vonnis te komen. De uitkomsten zijn 
interessant. Bij alle zeven gevalsbeschrijvingen koos 
een meerderheid van de ondervraagden voor een van 
de niet-traditionele afdoeningen. De hoogste 'score' 
voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf was 37%. 
Dat wil zeggen dat 37% van de ondervraagden een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf (van vier maanden) 
zou hebben opgelegd. Het betrof hier een geval van 
inbraak in bedrijven. Overigens, een net iets hoger 
percentage 39% (!) gaf de voorkeur aan een schade-
vergoeding van vijfentwintigduizend gulden in combi-
natie met een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes 
maanden. In het geval van tasjesroof zou 40% van de 
ondervraagden als straf een bemiddelingsgesprek met 
het slachtoffer en een schadevergoeding van zeven-
honderd gulden hebben opgelegd. Slechts 19% zou 
hebben gekozen voor een tuchtschoolstraf van drie 
maanden waarvan een voorwaardelijk. 

Daarnaast wil ik hier vermelden dat de steun voor 
taakstraffen te vinden is in alle lagen van de 
bevolking: van jong tot oud, mannen en vrouwen, van 
politiek rechts georiënteerd tot links georiënteerd. Er 
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zijn uiteraard nuanceverschillen, maar steun is er 
onmiskenbaar. 

Waarom, zo zult u zich afvragen, sta ik nu zo lang 
stil bij de uitkomsten van dit onderzoek. Hoeveel 
belang moeten we hechten aan dergelijk bevolkingson-
derzoek? Zijn wij er als politici niet altijd als de 
kippen bij om, voor ons minder gunstige, uitkomsten 
van enquêtes over mogelijk stemgedrag bij verkie-
zingen, af te doen als voorbarig, oppervlakkig en 
weinig betrouwbaar? Van der Laan, rapporteur van 
het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak 
voor de taakstraf, zei onlangs nog dat zulk onderzoek 
alle kenmerken in zich draagt van quick onderzoek, 
maar bovendien gemakkelijk het risico loopt dirty 
onderzoek te worden. Dat is met name het geval als 
het niet zorgvuldig gebeurt, als men niet oprecht en 
integer is in zijn bedoelingen. Men kan niet zomaar 
alles vragen en men moet vooral ook voorkomen 
suggestief te zijn in de vraagstelling. Wat betreft dit 
bevolkingsonderzoek lijkt zonder meer aan deze 
voorwaarden te zijn voldaan. En dat is een van de 
redenen, waarom ik zoveel waarde hecht aan de 
uitkomsten. 

De uitkomsten zijn daarom zo belangrijk, omdat de 
afgelopen tijd hier en daar twijfels zijn gerezen over 
de mate van acceptatie onder de bevolking. In de 
Tweede Kamer en in kringen van het Openbaar 
Ministerie is hier en daar terughoudend gereageerd op 
voorstellen van de Overleg- en Adviescommissie 
Alternatieve Sancties (OCAS) aangaande verdere 
uitbreiding van de taakstraf. Verondersteld wordt 
onder meer dat de grenzen van de maatschappelijke 
acceptatie bereikt, of wellicht zelfs al overschreden 
zijn. Taakstraffen zouden niet voldoende tegemoet 
komen aan het rechtsgevoel van de mensen. Op grond 
van het WODC-onderzoek zeg ik tegen hen die dit 
denken, dat zij het bij het verkeerde eind hebben. Het 
tegendeel is namelijk waar. Als er voldoende infor-
matie wordt gegeven — dat is een belangrijke 
voorwaarde — over de gepleegde feiten, de dader, de 
gevolgen enzovoort, dan kiest men bij voorkeur voor 
een afdoeningsvorm, die het meeste oplevert voor het 
slachtoffer, de samenleving en de dader. 
Genoegdoening en terugdringen van de kans op 
herhaling wordt belangrijker geacht dan vergelding en 
leedtoevoeging. Taakstraffen hebben, zoals gezegd, in 
dit opzicht het meeste te bieden. 
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Knelpunten 

Met de grote aantallen taakstraffen en de brede 
maatschappelijke ondersteuning zijn we er echter nog 
niet. De toepassingspraktijk ten aanzien van 
taakstraffen verloopt niet vlekkeloos. Sommige 
ontwikkelingen bedreigen mijns inziens zelfs de 
toekomst van (sommige) taakstraffen. Ik wil er hier 
enkele bespreken: wijze van toepassing, capaciteitsbe-
nutting en mislukkingen. 

Wijze van toepassing 

Te beginnen met de wijze van toepassing. Vanaf het 
allereerste begin dat over alternatieve afdoenings-
vormen werd gesproken, ging een deel van de 
discussie over het verschijnsel aanzuigende werking. 
Steeds opnieuw is gewaarschuwd voor het gevaar dat 
alternatieve afdoeningen niet worden toegepast ter 
vervanging van de vrijheidsstraf, maar (gedeeltelijk) in 
de plaats komen van voorwaardelijke straffen of 
geldboetes.' 

Uit buitenlands onderzoek is naar voren gekomen 
dat 40 tot 50% van de alternatieve afdoeningen niet in 
de plaats komt van de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf; aanzuigende werking derhalve. Ik ben bang dat 
de Nederlandse situatie niet zoveel beter is. Het 
WODC-rapport dat binnenkort verschijnt, geeft aan 
dat in 1987 veel dienstverleningen of werkstraffen niet 
in de plaats zijn gekomen van korte vrijheidsstraffen. 
Een Gronings onderzoek wees ook al in deze richting 
(Hanewinkel en Lolkema, 1990). Ik wil er dan ook 
voor pleiten dat de zittende en staande magistratuur 
en ook overige betrokkenen als advocatuur en reclas-
sering nog zorgvuldiger te werk gaan bij de toepassing 
van taakstraffen en bij de inschatting de (traditionele) 
afdoening waarvoor de taakstraf in de plaats dient te 
komen. Dat is nodig niet alleen om aanzuigende 
werking te voorkomen en de druk op het gevangenis-
wezen te verlichten, maar ook omdat eerder genoemd 
WODC-onderzoek aannemelijk maakt, dat juist bij de 
'zwaardere' taakstraffen — dat wil zeggen die gevallen 
die werkelijk vergelijkbaar zijn met de gevallen waarin 
een vrijheidsstraf wordt opgelegd — de resultaten het 
gunstigst zijn. De kans op nieuwe justitiecontacten is 
geringer. Er is meer eer te behalen. 

Overigens wil ik hier nog wel kwijt dat ik met 
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sommige vormen van aanzuigende werking niet zoveel 
moeite heb. Bij jeugdigen bij voorbeeld, is sprake van 
aanzuigende werking als een taakstraf wordt 
toegepast in gevallen waar vroeger wellicht volstaan 
zou zijn met een sepot. Vanuit pedagogisch oogpunt 
bezien acht ik het niettemin verstandiger te reageren 
met een afdoening die een appel doet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de jeugdige, dan met een 
kaal beleidssepot. Dat lijkt teveel op een loos gebaar, 
dat de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk 
systeem eerder ondermijnt dan versterkt. 

Capaciteitsbenutting 

Een ander punt van zorg betreft de benutting van 
de capaciteit. De enorme aantallen taakstraffen die 
tegenwoordig worden opgelegd, doen niet onmid-
dellijk vermoeden dat de beschikbare capaciteit soms 
onvoldoende wordt benut. Ik doel hierbij niet op, als 
ik het zo mag noemen, de reguliere werkstraffen of 
betrekkelijk kortdurende leerprojecten, maar op de 
meest intensieve vormen van taakstraffen die we 
momenteel kennen. Alweer enige jaren wordt er op 
enkele plaatsen in ons land geëxperimenteerd met zeer 
intensieve dagprogramma's. Projecten als de 
Kwartaalkursus in Amsterdam, Cashba in Rotterdam 
en het Dagtrainingcentrum (DTC) in Eindhoven zijn 
drie maanden durende dagprogramma, nadrukkelijk 
bedoeld als alternatief voor twee tot vijf maanden 
detentie. De afdeling reclassering van het Leger des 
Heils heeft inmiddels al diverse soortgelijke projecten 
elders in het land van start doen gaan. Onderzoek 
(Van der Laan, Essers, 1990; Van der Laan, Essers, 
1993) heeft aangetoond dat deze projecten in ieder 
geval in een doelstelling zijn geslaagd: het binnen de 
poorten halen van die veroordeelden, waarvoor de 
projecten zijn bedoeld. Zij lijken werkelijk te fungeren 
als alternatief voor ten minste twee maanden detentie. 

Alle projecten kampen echter met een voortdurende 
onderbezetting. De projecten, die nu niet direct 
worden gekenmerkt door het grote aantal beschikbare 
plaatsen (tien â twaalf), hebben gedurende hun 
bestaan zelden of nooit 'vol' gezeten. In een tijd dat 
de capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen zo 
enorm zijn en de heenzendproblematiek onaan-
vaardbare proporties heeft aangenomen, acht ik het te 
gek voor woorden dat projecten, die nota bene zijn 
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opgezet voor de zelfde categorie delinquenten welke 
met regelmaat worden heengezonden, bij wijze van 
spreken leeg staan. Dit zou er op kunnen wijzen dat 
het Openbaar Ministerie de mogelijkheden niet kent, 
of, wat ik niet hoop, onvoldoende vertrouwen heeft in 
dergelijke projecten. (Misschien moesten we het 
WODC ook maar eens vragen het draagvlak voor de 
taakstraf onder de zittende en staande magistratuur te 
onderzoeken.) 

Onderbenutting is hoe dan ook te betreuren. We 
hebben aanwijzingen dat zulke projecten, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan (goede selectie 
van deelnemers, geïndividualiseerd programma-
aanbod en strikte hantering van de programmaregels), 
positieve resultaten kunnen boeken. Ik doe daarom 
een dringend beroep op met name het Openbaar 
Ministerie, maar natuurlijk ook de zittende 
magistratuur, om bij het afdoen van zaken nadruk-
kelijk rekening te houden met deze specifieke 
taakstraffen en er meer dan tot nu toe daadwerkelijk 
gebruik van te maken. 

Mislukkingen 

Als laatste punt wil ik nog iets zeggen over misluk-
kingen. Het aantal taakstraffen dat niet volgens plan 
wordt afgerond, is door de jaren heen betrekkelijk 
stabiel. Het varieert van 10 tot 15%. Daaronder zijn 
ook begrepen taakstraffen die niet eens zijn begonnen. 
Eerlijk gezegd vind ik dit niet zulke hoge percentages. 
Wat niet wegneemt dat er natuurlijk wel veel 
aandacht aan dit verschijnsel moet worden gegeven en 
dat voortdurend geprobeerd dient te worden het 
percentage omlaag te brengen. 

Recentelijk is in een Gronings onderzoek aandacht 
besteed aan de mislukkingen (Brontsema en Nijboer, 
1993). Aangegeven is dat mislukkingen samenhangen 
met onder meer voorselectie van kandidaten voor 
taakstraffen: hoe zorgvuldiger de selectie des te 
geringer de kans op mislukkingen. Ook de mate van 
begeleiding door de coördinatoren taakstraffen speelt 
een rol: hoe minder begeleiding des te groter de kans 
op mislukking. De onderzoekers tekenen hierbij aan 
dat een meer zorgvuldige selectie onder meer het 
risico van aanzuigende werking met zich meebrengt 
(men gaat de 'lichtere' gevallen er uit lichten). De 
mate van begeleiding die gegeven kan worden, hangt 
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uiteraard samen met de werklast. Als die zeer hoog is, 
dan is er minder tijd beschikbaar voor de individuele 
taakgestrafte. Het is derhalve een kwestie van blijvend 
zoeken naar een gulden middenweg. Dat misluk-
kingen volledig worden uitgebannen, lijkt mij eerlijk 
gezegd een illusie. 

Zorgwekkender vind ik het hoge mislukkingsper-
centage bij eerder genoemde intensieve taakstraffen als 
Kwartaalkursus, Cashba en DTC. De uitvalpercen-
tages variëren van 30 tot 60%, aanzienlijk hoger dus 
dan bij de reguliere werkstraffen en korte leerpro-
jecten. Er zijn aanwijzingen dat het grote aantal 
mislukkingen het gevolg is van onzorgvuldige selectie 
van deelnemers. Maar dat verklaart niet alles. Er zal 
ook gekeken moeten worden naar de inhoud van het 
geboden programma en de hantering van allerlei 
(huis)regels. 

Naar mijn mening is terugdringen van het uitvalper-
centage absoluut noodzakelijk. De beeldvorming rond 
dergelijke projecten wordt er nadelig door beïnvloed. 
Niet alleen bij het publiek, maar ook bij de rechter-
lijke macht met alle mogelijke risico's als nog minder 
verwijzingen van dien. Te hoge uitval acht ik boven-
dien ook niet erg bevorderlijk voor de motivatie van 
de medewerkers van de projecten en, niet te vergeten, 
de overige deelnemers. 

Ter afsluiting 

Uit het voorgaande zou gemakkelijk de indruk 
kunnen ontstaan, dat ik pessimistisch gestemd ben ten 
aanzien van de verdere mogelijkheden voor de 
taakstraf. Niets is minder waar, de huidige praktijk 
beschouw ik als hoopgevend. Wel tracht ik de realiteit 
in het oog te houden en die realiteit is niet altijd even 
mooi. Ik ben nog altijd een groot voorstander van de 
toepassing van taakstraffen. Er is al veel bereikt en de 
taakstraf heeft bewezen positieve resultaten te kunnen 
bereiken. Er is daarom ook alle reden door te gaan 
met de toepassing en deze liefst nog te intensiveren. 
Daarbij zullen bepaalde lastige hindernissen moeten 
worden genomen. Dat is niet eenvoudig, maar ik heb 
er alle vertrouwen is dat het zal lukken. 

Tot slot nog enkele woorden over andere vormen 
van straffen buiten de muren. Omwille van de mij 
beschikbare ruimte heb ik het voornamelijk gehad 
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Noten 

over de thans in gebruik zijnde taakstraffen. Nieuwe 
mogelijkheden heb ik niet aan de orde kunnen stellen. 
Die zijn er naar mijn mening wel. Ik verwijs in dit 
verband naar het eind vorig jaar verschenen rapport 
van mevrouw Junger-Tas (1993) en het verkiezings- 
programma Wat mensen bindt van mijn partij. 
Genoemd worden onder meer elektronisch huisarrest, 
dagboetes en intensief-toezichtprojecten. Ik ben geneigd 
dergelijke initiatieven te steunen en ben ook bereid 
zonodig zelf de nodige maatregelen ter realisering te 
nemen. Overigens is er al een voorzichtige start 
gemaakt met intensief-toezichtprojecten. Ik voeg daar 
verder aan toe dat ik met name ten aanzien van 
elektronisch huisarrest nog altijd enige reserves heb 
over de zin en de haalbaarheid. Destijds heb ik de 
conclusies van de Commissie Schalken (1988) onder- 
schreven om niet tot invoering van elektronisch 
huisarrest over te gaan. Het komt mij voor dat de 
inhoudelijke argumenten van toen nog steeds gelden 
en dat bovendien alleen invoering op zeer grote schaal 
— een kostbare zaak derhalve — een merkbare 
ontlasting van het gevangeniswezen bewerkstelligt. 

Het meest prikkelend vind ik het idee van 
dagboetes. Dit reeds in diverse landen bestaande 
systeem houdt beter dan het thans bestaande boete-
systeem rekening met de financiële draagkracht van de 
veroordeelde en voorkomt zo dat voor sommige 
veroordeelden vanwege de geringe financiële mogelijk-
heden vervangende hechtenis voor de hand ligt. Het 
systeem komt er in het kort op neer dat delicten die in 
aanmerking komen voor afdoening met een boete — en 
dat zijn er aanzienlijk meer dan we soms geneigd zijn 
te denken — naar ernst worden gecategoriseerd, zodat 
een verdeling in boete-eenheden of dagboetes ontstaat. 
Voor de betrokken dader wordt, rekening houdend 
met diens inkomen en vaste lasten, een zogeheten 
daginkomen bepaald. Een vast percentage daarvan 
wordt vermenigvuldigd met het aantal boete-eenheden 
dat hoort bij het gepleegde delict. Het lijkt me een 
systeem dat de moeite van het bestuderen meer dan 
waard is. 

' Ten opzichte van de capaciteit 
einde jaren zeventig. 

Bij de jeugdigen is de situatie 
enigszins anders. Taakstraffen 
kunnen worden toegepast ter 
vervanging van alle bestaande 
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sancties. Van aanzuigende 
werking kan dan ook alleen 
worden gesproken als de taakstraf 
het sepot vervangt. 
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Vernieuwing en behoudzucht 

in het strafrecht 

De ontwikkeling van alternatieven voor de 
celstraf 

dr. J. Junger-Tas* 

Inleiding 

Onder de noemer van alternatieve sancties zijn in de 
westerse wereld sinds zo'n twintig jaar talloze initia-
tieven ontwikkeld, zowel in het jeugdstrafrecht als in 
het volwassen strafrecht. Veel van die initiatieven — 
met name in het jeugdstrafrecht — werden geboren uit 
de wens een groot deel van het jeugdig wangedrag 
buiten het strafrecht af te handelen en te vermijden 
dat kinderen vroegtijdig met een strafregister worden 
belast. De grond voor dit optreden was de overtuiging 
dat aan strafrechtelijk ingrijpen aanzienlijke nadelen 
kleven en de wetenschap dat veel jeugddelinquentie 
slechts een tijdelijk karakter heeft en meestal na het 
achttiende jaar weer wordt beëindigd. Bovendien sloot 
deze ontwikkeling aan bij het streven van de kinder- 
rechter naar een grotere diversiteit van sancties en 
naar straffen met een sterkere pedagogische 
component. 

Maar aan hervormingen liggen slechts zelden 
uitsluitend ideële motieven ten grondslag. De ontwik-
keling van alternatieve sancties werd ook ingegeven 
door de in de jaren zestig en zeventig sterk gestegen 
criminaliteit, in het bijzonder de jeugdcriminaliteit. 
Deze sterke stijging van over het algemeen 'kleine' of 
'veel voorkomende' criminaliteit plaatste het straf-
rechtsysteem voor grote verwerkingsmoeilijkheden en 
voor een dreigende blokkering van het systeem. 
Alternatieve afhandelingsmogelijkheden op het niveau 
van politie en Openbaar Ministerie dienden er dan 
ook toe om het systeem te verlichten en de doorloop 
van zaken te versoepelen en te versnellen. 

In de jaren tachtig kwam daar een heel andere 

* De auteur is hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. 
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problematiek bij. In de hele westerse wereld ontstond 
een sterke druk op het gevangeniswezen. De gevange-
nissen werden steeds voller en de veroordelingen tot 
lange celstraffen steeds talrijker. Uitgebreide gevan-
genis-bouwprogramma's — met name in de Verenigde 
Staten — boden slechts tijdelijk soelaas; de gedetineer-
denpopulatie bleef overal groeien. Dit verschijnsel, 
meer dan enig humanitair of hervormingsgezind 
streven, heeft geleid tot het zoeken naar alternatieven 
voor de vrijheidsstraf. 

Het beeld dat straffen in onze huidige westerse 
samenleving biedt is uitermate verwarrend. Aan de 
ene kant zien we het gevangeniswezen floreren als 
nooit tevoren: steeds meer gevangenissen raken vol en 
de celstraf is nog steeds de maat van alle straffen. Aan 
de andere kant zien we een sterke drang naar het 
ontwikkelen van levensvatbare alternatieven voor 
diezelfde celstraf. Dit alles doet onontkoombaar 
denken aan een vergelijkbare situatie in de tweede 
helft van de negentiende eeuw toen eveneens, naast 
het cellulaire systeem, alternatieven voor de vrijheids-
straf werden ontwikkeld, zoals schorsing van de 
executie van de straf, de voorwaardelijke veroordeling 
en de voorwaardelijke in vrijheidstelling. 

Deze vergelijking leidt tot een aantal — enigszins 
verontrustende — vragen: hoe komt het toch dat de 
vrijheidsstraf zich niet alleen in al die jaren gehand-
haafd heeft, maar zelfs de laatste tien tot twintig jaar 
een nieuwe en ongekende bloei doormaakt? Hebben 
de alternatieven die inmiddels sinds lang ontwikkeld 
zijn dan geen enkel effect gehad op de toepassing van 
de vrijheidsstraf? En indien dit het geval is, wat 
betekent dat dan voor onze huidige inspanningen om 
alternatieven te ontwikkelen: is de situatie vergeleken 
met meer dan een eeuw geleden thans gunstiger voor 
het lanceren van nieuwe initiatieven, of moeten wij 
pessimistisch zijn over het lot van deze hernieuwde 
pogingen tot verandering van het sanctiestelsel? En als 
wij weigeren ons bij dit pessimisme neer te leggen, dan 
is de vraag cruciaal onder welke condities dit verande-
ringsproces dan zou moeten plaatsvinden om enige 
kans van slagen te maken. 

In het nu volgende wil ik aan deze vragen aandacht 
besteden. Daarbij zal ik pogen tot enkele conclusies te 
komen over de levensvatbaarheid van de ontwikkelde 
en nog te ontwikkelen alternatieven voor de vrijheids-
straf. 
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Het succes van de gevangenis 

Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren 
om, al was het maar summier, de geschiedenis van het 
gevangeniswezen uiteen te zetten. Hier gaat het om de 
vraag waarom het cellulaire verblijf in een gevangenis 
als straf in de negentiende eeuw zo populair is 
geworden en waarom deze straf, na perioden waarin 
men er veel minder zijn toevlucht toe nam, in het 
huidige tijdsbestek weer zo'n geweldige vlucht heeft 
genomen. 

In dit verband is het van belang onderscheid te 
maken tussen het ontstaan van het gevangenisstelsel 
en de continuering daarvan. Het mag op zijn minst 
verbazing wekken dat een systeem, dat nauwelijks 
twintig jaar nadat het met veel enthousiasme was 
binnengehaald en zich alom verspreid had, aan zware 
kritiek werd blootgesteld, zich niet alleen tweehonderd 
jaar heeft gehandhaafd, maar sinds de jaren zeventig 
van onze eeuw een opmerkelijke revival doormaakt. 
Ik zou dan ook de stelling durven verdedigen dat er 
een parallel is te trekken tussen het ontstaan en de 
snelle verbreiding van de grote cellulaire gevange-
nissen in de westerse wereld in het begin van de 
negentiende eeuw en de spectaculaire ontwikkeling en 
uitbreiding van het gevangeniswezen die we thans 
meemaken. 

Over het ontstaan van het gevangenissysteem 
bestaan verschillende theorieën. Daarin kan men op 
zijn minst twee stromingen ontdekken: zij die geïnspi-
reerd werd door min of meer marxistisch georiën-
teerde filosofieën en zij die zocht naar andere 
maatschappelijke verklaringsgronden. Van de eerste 
zijn Foucault (1975, 1976) en Melossi (1989, 1992) 
bekende representanten. Tot de tweede stroming 
behoren de historicus Rothman (1971, 1979, 1980) en 
de criminoloog Franke (1990). Het zijn met name de 
theorieën van deze beide laatste die mijns inziens een 
adequate verklaring bieden voor de ontwikkeling van 
het gevangeniswezen. 

Rothman heeft een diepgaande studie verricht naar 
het ontstaan van het inrichtingswezen — zowel de 
gevangenis als de psychiatrische inrichting en de 
jeugdinrichting — èn naar de alternatieven voor de 
inrichting. Hij ziet in de oprichting van de vele grote 
inrichtingen aan het begin van de negentiende eeuw 
een reactie op de fundamentele sociale omwentelingen 
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in dat tijdperk, waarbij de samenleving getransfor-
meerd werd van een voornamelijk agrarische, klein-
schalige, sedentaire, homogene en stabiele 
maatschappij naar een samenleving die gekenmerkt 
wordt door industrialisatie, een sterke groei van de 
steden, grote mobiliteit en toenemende migratie-
stromen. 

De onzekerheid, onrust, instabiliteit, angst en 
'morele paniek' ten aanzien van de massale vormen 
van deviant gedrag in de overbevolkte binnensteden, 
zoals gokken, drinken, prostitutie en allerlei vormen 
van criminaliteit, zouden de motor zijn achter het 
zoeken naar een effectievere reactie op deze vormen 
van onsociaal gedrag dan met het oude, tamelijk 
willekeurige en hap snap-strafrechtsysteem mogelijk 
was. Rothman wijst erop (p. 69) dat de hervormingen 
plaatsvonden in een periode waarin er nauwelijks een 
toename van de criminaliteit bestond, hetgeen er op 
wijst dat andere factoren verantwoordelijk zijn voor 
de snelle en grootscheepse hervorming. Van belang is 
nog dat er een groot optimisme heerste over de 
mogelijkheid mensen te veranderen en hen aan die 
nieuwe maatschappij aan te passen. In dat Perspectief 
leek de inrichting met haar nadruk op orde en disci-
pline, absolute gehoorzaamheid aan de regels, totale 
afzondering, bezinning en inkeer de ideale oplossing. 

Maar wat als een humane hervorming begon kreeg, 
vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw, 
een geheel ander karakter. Naarmate de stedelijke 
bevolking groeide, de industrialisatie grotere vormen 
aannam, de sociale klasse-verschillen groter werden en 
honderdduizenden immigranten bleven toestromen, 
ontwikkelde de gevangenis zich in de Verenigde 
Staten steeds meer tot een instelling die de deviante, 
delinquente en verpauperde populaties controleerde. 

Franke laat een optimistischer geluid horen. Hij ziet 
de gevangenis vooral als een ferme stap in een proces 
van humanisering van het strafrechtelijk ingrijpen. In 
dit verband benadrukt Franke de verandering van 
uiterlijke naar innerlijke dwang, als onderdeel van een 
autonoom en grootschalig civilisatieproces. Daarbij 
was men gericht op de 'zedelijke verbetering' van de 
gedetineerden, door middel van afzondering, strakke 
discipline, orde en regelmaat. Dit proces van humani-
sering kwam later tot uiting in een verbeterde rechts-
positie van gedetineerden, bij voorbeeld in duidelijk 
omschreven rechten en klachtenprocedures. De cru- 
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ciale vraag in dit verband is echter of we hier met een 
onomkeerbaar proces te maken hebben, zoals de 
studie van Franke suggereert, of dat tegenbewegingen 
het bereikte weer — geheel of gedeeltelijk — ongedaan 
kunnen maken. 

Het komt mij voor dat vooral het door Rothman 
geopperde model een redelijke verklaring lijkt te 
bieden voor de huidige ontwikkelingen in het straf-
recht. Wie ziet in zijn beschrijving van de samenleving 
ten tijde van het ontstaan van de cellulaire gevangenis 
niet een parallel met de situatie zoals die zich nu in 
het westen voordoet? Ook nu leven we in een tijd van 
grote veranderingen in economisch, sociaal en politiek 
opzicht. Ook nu grote onzekerheid over de politieke 
ontwikkelingen, de langdurige economische recessie, 
het in stand kunnen houden van de verzorgingsstaat 
en de groeiende migratiestromen. Hoewel de geschie-
denis zich nooit exact herhaalt is het verleidelijk om 
in de thans zo grote populariteit van de vrijheidsstraf 
de reactie te zien van een samenleving die wanhopig 
poogt de gebeurtenissen onder controle te krijgen en 
haar lot weer in eigen handen te nemen. 

Alternatieven voor detentie: de eerste golf 

Reeds enkele decennia na de snelle verbreiding in de 
negentiende eeuw van het cellulaire gevangenissysteem 
in de westerse wereld, sloeg de teleurstelling toe. 
Zowel Rothman als Franke laat zien dat het humani-
taire ideaal van morele verbetering door middel van 
de cellulaire inrichting in de praktijk nooit is gereali-
seerd. Heel snel verwerden de gevangenissen tot grote 
totale instituties, met als belangrijkste en enige 
doelstelling het bewaren van orde en rust. Hoewel 
lijfstraffen als middel van disciplinering waren 
afgezworen, werden zij in de penitentiaire- en jeugdin-
richtingen op grote schaal toegepast. Daarnaast bleek 
de absolute afzondering voor vele gedetineerden een 
ware marteling. Bovendien raakten de gevangenissen 
al snel overvol en vielen ze ten prooi aan wanorde, 
corruptie en fysiek geweld. Zo bleven de verwachte 
gunstige effecten op de 'zedelijke verbetering' en de 
recidive van de gestraften uit. Daarom ging men ook 
toen al geleidelijk zoeken naar alternatieven voor en 
bekorting van de meestal langdurige celstraffen. Een 
van de maatregelen om het systeem te verlichten en 
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aan het personeel iets meer mogelijkheid tot controle 
te geven was de reductie van de detentieduur als 
beloning voor goed gedrag. Een andere maatregel was 
het verlenen van gratie. 

Parallel hieraan kwamen er andere opvattingen over 
de achtergronden van criminaliteit en over de verant-
woordelijkheid van de dader voor zijn gedrag. Beide 
auteurs wijzen er op dat klassieke begrippen als 'vrije 
wil' en 'zonde' verlaten werden voor meer determinis-
tische opvattingen over menselijk gedrag. De nieuwe 
generatie hervormers aan het begin van deze eeuw 
putte haar opvattingen uit de nieuwe sociale weten-
schappen en het maatschappelijk werk (Rothman, 
1983). Op grond van deze inzichten werden vergelding 
en afschrikking minder belangrijk als strafdoel en 
kreeg de bescherming van de maatschappij een groter 
gewicht. Het credo van de strafrechttoepassing werd 
'geïndividualiseerde rechtspleging', dat wil zeggen dat 
straffen en maatregelen gericht moesten worden op de 
individuele dader en niet in de eerste plaats een reactie 
moesten zijn op het gepleegde delict. Vooral onder 
invloed van de psychiatrie deed het medische model 
zijn intrede en daarmee een sterk geloof in behan-
deling en resocialisatie. 

Uit dit streven naar resocialisatie en individuali-
sering en de teleurstellende ontwikkeling van het 
gevangeniswezen, moet ook het ontstaan van de 
reclassering, de introductie van de voorwaardelijke 
vrijheidsstraf en de voorwaardelijke in vrijheidstelling 
worden verklaard. De reclasseringswerker zou de 
rechter informeren over de persoon van de dader en 
de omstandigheden van het delict. De onverbeterlijken 
en degenen die een criminele aard hadden, zouden 
naar de gevangenis worden gezonden, terwijl zij die 
geresocialiseerd konden worden en een laag recidive-
risico hadden onder toezicht van de reclassering 
gesteld konden worden (Rothman, 1980, p. 63). De 
reclasseringswerker zou het vertrouwen van de dader 
moeten verkrijgen en hem moeten helpen bij bij 
voorbeeld het zoeken naar werk en het nuttig 
besteden van de vrije tijd. In het Angelsaksische 
systeem van de probation (schuldigverklaring met 
oplegging van verplichtingen en onder toezicht van de 
reclassering, maar zonder oplegging van straf) stond 
het verlenen van hulp en steun voorop en de straf-
dreiging was secundair. In het Frans-Belgische 
systeem van de sursis (schorsing van de ten uitvoer- 
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legging van de straf na veroordeling) stond daaren-
tegen de strafdreiging voorop en was hulp en steun 
secundair (Sagel-Grande e.a., 1992). 

De eerste aanzet tot het reclasseringstoezicht werd 
in 1841 gegeven door John Augustus, een schoen-
maker uit Boston, die toezicht uitoefende op first 
offenders in de periode tussen de schuldigverklaring en 
de strafoplegging. Hij rapporteerde hierover aan de 
rechter en verleende eveneens nazorg. Hieruit kwam 
het Angelsaksische systeem van de probation voort 
(Schootstra, 1988). Europa volgde op afstand, maar 
aan het eind van de negentiende eeuw kenden de 
meeste landen de voorwaardelijke veroordeling. In 
Nederland was het pas in 1915 zo ver. De voorwaar-
delijke invrijheidstelling kreeg in ons land in 1886 een 
wettelijke basis en werd in 1987 omgezet in een 
onvoorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling. 
Thans wil men echter de vervroegde invrijheidstelling 
opnieuw afhankelijk maken van het gedrag van de 
gedetineerde in de inrichting. 

Men kan niet zeggen dat toepassing van de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf een onverdeeld succes is 
geworden. De meeste reclasseringswerkers waren 
vrijwilligers, de beroepskrachten hadden veelal onvol-
doende scholing en werden slecht betaald. Bovendien 
was de case-load zo groot dat ze nauwelijks enig 
toezicht op de veroordeelden konden uitoefenen. Ten 
slotte werd de nieuwe sanctie alleen toegepast bij zeer 
lichte delicten, zodat er van vervanging van de 
vrijheidsstraf niet veel terecht kwam. Ook VI werd 
veeleer als toevoeging bij de gevangenisstraf gebruikt 
dan als vervanging. Ondanks het feit dat er ook in die 
tijd veel oppositie was tegen deze vormen van nieuw-
lichterij kregen beide vormen van sanctionering vaste 
voet aan de grond. Rothman (1988) schrijft dit vooral 
toe aan het feit dat velen in het strafrechtsysteem 
belang hadden bij de nieuwe sancties. Voor de 
rechterlijke macht was de vergroting van keuzemoge-
lijkheden zeer aantrekkelijk. Voor de reclassering 
stonden er evidente belangen op het spel. 

Ook de gevangenisautoriteiten waren sterk 
voorstander van VI. Zij hadden, zeker in het begin, 
een belangrijke stem in het verlenen van VI en dit gaf 
hen grotere mogelijkheden tot controle van de gedeti-
neerden. Bovendien kon VI als een veiligheidsventiel 
worden gebruikt wanneer de overbevolking in de 
gevangenissen te groot werd. Als antwoord op de 
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kritiek verdedigden de voorstanders dan ook met 
verve het principe van de voorwaardelijke straffen en 
ze legden er de nadruk op dat het succes van de 
nieuwe sancties zou afhangen van meer geld, betere 
opleidingen en een lagere case-load. 

Wanneer we nu de balans opmaken van de eerste 
golf van alternatieven, dan zien we in de eerste plaats 
dat de voorwaardelijke vrijheidstraffen een belangrijke 
plaats in het strafrecht hebben veroverd en behouden. 
In alle westerse landen is het zo dat deze sancties 
aanzienlijk vaker worden opgelegd dan de vrijheids-
straf. Vanuit dit gezichtspunt zijn ze zeker als een 
succes te beschouwen. Daar staat echter tegenover dat 
ze de vrijheidsstraf niet hebben vervangen. Ze worden 
door de rechter opgelegd in die gevallen waar een 
vrijheidsstraf niet in de rede ligt. Bovendien is de 
implementatie van de voorwaardelijke straffen slechts 
gedeeltelijk gerealiseerd. Hoewel de reclassering 
geprofessionaliseerd is, de opleiding en betaling 
aanzienlijk zijn verbeterd, is het toezicht op de veroor-
deelden nooit werkelijk goed van de grond gekomen 
en heeft ook de te bieden hulp en steun onvoldoende 
inhoud gekregen. De dubbele opdracht van de reclas-
sering — voorlichting van de rechterlijke macht en 
hulp en steun aan de delinquent — en de permanent te 
zware case-load hebben de toezichtsrol zeer moeilijk 
gemaakt. 

Daarnaast is de wetenschappelijke onderbouwing 
van het reclasseringswerk lange tijd uiterst zwak 
geweest. Er was eenvoudig onvoldoende kennis 
aanwezig bij de menswetenschappen om reële richt-
lijnen te bieden voor behandeling en hulpverlening. 
Gegeven die zwakke onderbouwing slaagden psycho-
logen, psychiaters en maatschappelijk werkers er 
nauwelijks in om aan daders adequate en effectieve 
behandeling en hulpverleningsmethoden aan te 
bieden. Zonder aan de vele goede bedoelingen en inzet 
van rechterlijke macht en reclassering te twijfelen 
moet toch erkend worden dat er ondanks de verrichte 
inspanningen, in termen van recidive en gedragsveran-
dering, slechts magere resultaten zijn geboekt. 

Nieuwe alternatieven: de tweede golf 

Thans heeft de hernieuwde populariteit van de 
gevangenis in de westerse wereld, ondanks de bouw 
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van talrijke nieuwe gevangenissen, geleid tot wat men 
wel de `gevangeniscrisis' noemt, dat wil zeggen tot 
overvolle inrichtingen. Is het streven in ons land om 
te komen tot een overbezetting van 103%, in de 
Verenigde Staten was die overbezetting in 1990 zelfs 
116%. De gevolgen daarvan blijven niet uit. 
Problemen binnen de inrichting worden moeilijker 
beheersbaar, regimes moeten worden aangescherpt, 
preventief gehechten moeten worden weggestuurd en 
ten slotte wordt naar uitwijkmogelijkheden gezocht: 
minder veroordeelden toelaten, meer gedetineerden 
eerder ontslaan en zoeken naar alternatieven voor 
detentie. 

De voornaamste impuls tot het zoeken naar levens-
vatbare alternatieven voor detentie is dan ook zonder 
enige twijfel uitgegaan van de overheid. Waar het 
water tot de lippen stijgt wordt de overheid inventief 
en is ze ook bereid tot het sluiten van nieuwe 
allianties en het uitoefenen van een zekere druk op de 
rechterlijke macht en de reclassering. 

De tweede golf alternatieven staat echter niet in het 
teken van de filosofie van de eerste golf, die van 
hulpverlening, behandeling en resocialisatie. De gehele 
strafrechtspleging wordt thans in meerdere of mindere 
mate gedomineerd door de neo-klassieke beginselen 
van just desert, 'evenredigheid' en 'gelijkheid' (Von 
Hirsch, 1976). Dit betekent dat de straf verdiend moet 
zijn, dat ze evenredig moet zijn aan de ernst van het 
misdrijf en dat gelijke gevallen gelijk behandeld 
dienen te worden. Het strafkarakter staat voorop, de 
resocialisatie is 'daaraan ondergeschikt. 

Binnen dit kader zijn de volgende alternatieven 
ontwikkeld: 
— bemiddelingsprojecten: eerst alleen voor minderja-
rigen, nu ook voor volwassenen en gebaseerd op een 
bemiddelingsgesprek tussen dader en slachtoffer, 
gecombineerd met een vorm van schadevergoeding; 
— restitutie en compensatie: in de vorm van schadever-
goeding, reparatie van de schade of het verrichten van 
arbeid. Deze sanctie wordt meestal als bijkomende 
straf toegepast; 
— de 'dag-boete': een geïndividualiseerde en dus 
flexibele boete die wordt afgestemd op de ernst van 
het misdrijf en op het inkomen van de dader; 
— dienstverlening: het verrichten van onbetaalde 
arbeid ten behoeve van de gemeenschap; 
— dagcentra: vooral ontwikkeld in Engeland om 
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detentie te vervangen, maar onder stringent toezicht; 
— (elektronisch) huisarrest: bedoeld om detentie te 
vervangen maar tevens de dader onder strikte controle 
te houden; 
— intensief toezicht-projecten: intensief toezicht van de 
reclassering gecombineerd met andere sanctie-
elementen en/of gedwongen therapie; 
— boot-camps: een korte vrijheidsstraf (zogenaamde 
shock incarceration) gevolgd door intensief toezicht. 

De prangende vraag is nu of deze alternatieven 
succesvoller zullen zijn dan die van de eerste golf, 
waarbij succes gedefinieerd zou kunnen worden als 
adequaat geïmplementeerd, werkelijke vervanging van 
de vrijheidsstraf en vermindering van de recidive. Dit 
zijn boude doelstellingen. Toch meen ik dat de kansen 
op succes nu groter zijn dan toen, bijna een eeuw 
geleden, de voorwaardelijke straffen ontwikkeld 
werden. 

In de eerste plaats heeft de overheid meer sturings-
mogelijkheden dan toen het geval was, mogelijkheden 
die ze kan inzetten op het terrein van de straftoe-
meting en de executie van straffen. In de tweede plaats 
is nu aanzienlijk meer bekend over de effectiviteit van 
straffen en van hulpverlening. Dit maakt een flexibele 
inzet van differentiële sanctie-opties, toegesneden op 
delict en dader, veel beter te verwerkelijken. 

Dit alles betekent echter in het geheel niet dat 
succes automatisch verzekerd is. Willen we er dit keer 
wel in slagen om tot een brede toepassing van alterna-
tieve straffen te komen en de gevangenisstraf terug te 
dringen, dan zal naar mijn mening aan een drietal 
voorwaarden moeten worden voldaan: er zullen wegen 
moeten worden gevonden om de straftoemeting 
enigermate te sturen, de reclassering zal haar 
werkwijze fundamenteel moeten wijzigen en de 
resocialisatie zal opnieuw, zij het in gewijzigde vorm, 
als een van de strafdoelen in de straf moeten worden 
geïntegreerd. In het nu volgende zal ik op deze drie 
voorwaarden wat nader ingaan. 

De straftoemeting 

Een zeer belangrijke ontwikkeling in de westerse 
wereld, eerst in Noord-Amerika maar nu ook in 
Europa, is het ontwerpen van straftoemetingsricht- 
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lijnen. Twee factoren liggen ten grondslag aan deze 
ontwikkeling: in de eerste plaats de grote discrepanties 
in straftoemeting tussen rechters, een omstandigheid 
die volstrekt indruist tegen het neo-klassieke beginsel 
van like cases should be treated alike, en in de tweede 
plaats de vraag op welke wijze de alternatieve straffen 
in de strafrechtspraktijk zouden moeten worden 
ingepast en detentie zouden moeten vervangen. 

Het is naar mijn mening onmogelijk de vele 
inmiddels ontwikkelde alternatieve straffen op 
evenwichtige wijze en ter vervanging van detentie toe 
te passen, zonder deze vast te leggen in een samen-
hangend en omvattend stelsel van sancties. Een 
dergelijk stelsel dient er ook toe de rechter bij zijn 
taak ten dienste te staan. Waar het de gevangenisstraf 
en de boete betreft is er — naar gelang van de ernst 
van het delict — in de meeste landen een systeem van 
maxima en minima. Met betrekking tot de alterna-
tieve straffen bestaan er nog nauwelijks heldere 
uitgangspunten. Willen we deze sancties, alleen of in 
combinaties, werkelijk invoeren dan zal een dergelijk 
richtinggevend systeem onontbeerlijk zijn en valt aan 
een zekere sturing van de straftoemetingspraktijk niet 
te ontkomen. 

In de Verenigde Staten zijn in de meeste staten 
richtlijnen ontwikkeld door daartoe ingestelde straf-
toemetingscommissies. Ook in andere landen zijn 
dergelijke commissies ingesteld, zoals de Australian 
Law Reform Commission in 1980 en de Canadian 
Sentencing Commission in 1987. In Europa is het 
Amerikaanse model slechts gedeeltelijk gevolgd en zijn 
enigszins andere vormen ontwikkeld door Engeland 
en de Raad van Europa, terwijl twee Scandinavische 
landen — Finland en Zweden — langs de weg van 
wetswijziging een grotere greep op de straftoemeting 
hebben gerealiseerd. Zweden heeft zich daarbij, meer 
dan enig ander Europees land, laten inspireren door 
de neo-klassieke principes zoals die in Amerika door 
Von Hirsch (1976) zijn verwoord. 

De eerste stap in de Verenigde Staten werd gezet 
door de rechtbanken zelf. Ze ontwikkelden richtlijnen 
die door rechters op vrijwillige basis gevolgd konden 
worden. Deze poging mislukte omdat ze geen enkele 
invloed bleek te hebben op de straftoemetingspraktijk. 
De tweede poging was de wettelijke vaststelling van 
aan bepaalde misdrijven gekoppelde vaste 
gevangenisstraffen (mandatory sentences). Deze poging 
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leidde tot langere gevangenisstraffen en nog vollere 
gevangenissen, maar niet tot meer alternatieve 
straffen. De derde stap was het opstellen van 
zogenaamde indicatieve richtlijnen (presumptive guide-
lines) door straftoemetingscommissies, op basis van 
kenmerken van het delict en van de dader. 

Een van de eerste voorbeelden waren de Minnesota-
richtlijnen uit 1978. Deze gaven weliswaar 
nauwkeurige indicaties voor de toepassing van de 
vrijheidsstraf, maar niet voor de toepassing van 
straffen voor niet tot een vrijheidsstraf veroordeelden. 
Daarom zijn er nieuwe pogingen in het werk gesteld 
om alle straffen in één model te integreren en ze te 
plaatsen op een schaal die loopt vanaf de 
waarschuwing of restitutie, naar verschillende 
ambulante sancties zoals de dag-boete, dienstverlening 
en intensief toezicht, tot detentie (Morris en Tonry, 
1990). Nu kunnen daders eveneens op een schaal 
geplaatst worden, afhankelijk van de ernst van het 
delict en de aard en omvang van hun delictverleden. 
Daarom pleiten Morris en Tonry voor een systeem 
waarin de rechter — binnen bepaalde marges — een 
grote keus heeft in mogelijke combinaties van straffen. 
Dat zou inhouden dat gevangenisstraffen en gemeen-
schapssancties tot op zekere hoogte inwisselbaar zijn 
en op verschillende manieren gecombineerd kunnen 
worden. In dit systeem zouden specifieke equivalenties 
of 'wisselkoersen' opgesteld moeten worden teneinde 
de rechter een leidraad te bieden. 

Een dergelijk model is in 1982 door de Minnesota 
Citizens Council on Crime and Justice voor minderja-
rigen ontwikkeld en in 1983 door de Delalvare 
Sentencing Reform Commission voor volwassenen. Het 
Minnesota-model werd uiteindelijk verworpen op 
grond van het zeer gedetailleerde en mechanische 
karakter van de schaal. De Delaware-commissie stelde 
een geïntegreerde en geleidelijke schaal van alterna-
tieve straffen voor, maar heeft zich niet bezig 
gehouden met het concept van inwisselbaarheid. De 
laatste poging in deze richting is ondernomen door de 
staf van de U.S Sentencing Commission, die 
zogenaamde 'strafeenheden' (punishment units) voor 
iedere combinatie van ernst van het misdrijf en delict-
verleden ontwierp, waarbij zowel met de omstandig-
heden van het delict — schade, verlies, letsel — als met 
de persoon van de dader rekening werd gehouden. 
'Wisselkoersen' zijn voorgesteld voor detentie, 
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huisarrest, dienstverlening en boetes. Helaas zijn deze 
voorstellen niet overgenomen in de federale straftoe-
metingsrichtlijnen (Morris en Tonry, 1990, p. 75). 

Canada is veel terughoudender bij het veranderen 
van zijn strafrechtsysteem. De Canadese regering heeft 
voorstellen gedaan om de straftoemeting te wijzigen 
volgens de Amerikaanse richtlijnen, zij het dat de 
Canadese rechter rekening moet blijven houden met 
verzwarende en verzachtende omstandigheden. 
Bovendien blijft resocialisatie één van de belangrijkste 
doelstellingen van de straf. Zowel de Canadian 
Sentencing Commission als het Canadese parlement 
hebben aanbevelingen gedaan voor alternatieven voor 
de vrijheidsstraf. Hoewel het parlement zich heeft 
uitgesproken voor adviserende richtlijnen in plaats 
van wettelijk vastgelegde of indicatieve richtlijnen, is 
er op dit gebied nog steeds geen definitieve besluit-
vorming geweest. 

Straftoemetingsrichtlijnen krijgen ook groeiende 
aandacht in Europa. In 1989 stelde de Raad van 
Europa een Select Committee of Experts on Sentencing 
op, waaraan 14 lid-staten deelnamen.' In 1992 bracht 
de Commissie een rapport uit: Recommendation on 
Consistency in Sentencing. Hoewel, volgens de Com-
missie, in veel landen alternatieve straffen toegepast 
worden, gebeurt dit niet altijd als vervanging van de 
(korte) vrijheidsstraf. Soms worden alternatieve 
straffen opgelegd aan daders die in het geheel niet in 
aanmerking komen voor een vrijheidsstraf, een proces 
dat wel net-widening genoemd wordt. In dit verband is 
de Commissie er dan ook van overtuigd dat er geen 
consistent straftoemetingsbeleid kan worden gevoerd 
zonder dat men zowel de vrijheidsstraffen als de 
ambulante straffen rangordent naar zwaarte en ze 
vervolgens verbindt met de ernst van het gepleegde 
delict en met de verzwarende dan wel verzachtende 
omstandigheden daarvan. De rechter zou daarom 
eerst de zwaarte van de straf moeten vaststellen en 
daarna een keuze moeten maken uit een reeks van 
beschikbare straffen op het betreffende zwaarte-
niveau. 

Een enigszins andere benadering is die van de 
Engelse regering. Een zekere bezorgdheid ten aanzien 
van de straftoemeting komt voor het eerst tot uiting 
in een White Paper uit 1990 (Crime, justice and 
protecting the public). De regering erkent de onafhan-
kelijkheid van de rechter maar stelt hieraan bepaalde 
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beperkingen: 'geen regering zou de beslissingen van de 
rechter moeten willen beïnvloeden in individuele 
gevallen. De straftoemetingsprincipes en de straftoe-
metingspraktijk vormen echter zaken van gerecht-
vaardige zorg van de regering' (par. 2.1). Daarom 
stelt ze een partnerschap voor tussen de wetgever en 
het Hof van Beroep: het parlement zou een wettelijk 
kader moeten opstellen voor de toepassing van 
vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en 
het Hof van Beroep zou die wettelijke principes 
moeten uitwerken. Op deze wijze hoopt de Engelse 
regering verandering te brengen in de straftoemeting-
spraktijk. 

Ten slotte hebben twee Scandinavische landen, 
Finland en Zweden, wettelijke hervormingen doorge-
voerd die dichter bij het Amerikaanse model staan 
dan bij de meeste andere Europese landen het geval is. 
Teneinde het opleggen van gevangenisstraf terug te 
dringen heeft Finland tussen 1970 en 1990 de wet een 
aantal keren gewijzigd. Openbare dronkenschap is uit 
het Wetboek van Strafrecht gehaald en daarmee is de 
vervangende hechtenis voor het niet betalen van een 
opgelegde boete verdwenen. Herziening van het 
Wetboek van Strafrecht inzake vermogensdelicten en 
rijden onder invloed heeft geleid tot een stijging van 
het aantal boetes van 37% in 1971 tot 77% in 1987. 
Van belang is dat Finland, tegelijk met de wettelijke 
wijzigingen, een intensief programma van cursussen 
en bijeenkomsten voor de rechterlijke macht heeft 
gelanceerd, om consensus over de doelstellingen van 
de wijzigingen te verkrijgen. Een gunstige omstan-
digheid is bovendien dat criminaliteit in Finland nooit 
een politiek issue is geworden en dat de publieke 
opinie niet roept om strengere straffen (TEprnudd, 
1991). 

Zweden verschilde van de meeste andere Europese 
landen omdat daar — evenals in de Verenigde Staten — 
een hoog resocialisatie-ideaal werd gekoppeld aan 
oplegging van de straf van onbepaalde duur (Von 
Hirsch, 1987). Ontevredenheid over de rechtvaar-
digheid van de bestaande wet en het gebrek aan 
sturing van de straftoemeting, evenals het verlies van 
vertrouwen in het resocialisatie-ideaal, leidden tot het 
aanvaarden van de neo-klassieke beginselen. In 1979 
en 1981 werden de straffen van onbepaalde duur 
afgeschaft. Volgens Von Hirsch bevindt de Zweedse 
benadering zich tussen de Engelse — waar van het Hof 
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van Beroep verwacht wordt dat het straftoemetings-
richtlijnen en straftarieven vaststelt door middel van 
jurisprudentie — en de Amerikaanse — waar een soort 
rooster met numerieke strafopties wordt voorgesteld. 

Het eerste model lijkt te vaag en het tweede te 
mechanisch. De onderliggende idee van de nieuwe 
Zweedse wet, die in 1988 is aangenomen, is dat de 
straf evenredig moet zijn aan de ernst van het 
gepleegde delict. Daarom moet de strafwaarde van het 
misdrijf, gebaseerd op de schade die het delict heeft 
veroorzaakt en de schuld van de dader, worden 
vastgesteld. De wet bevat echter een lijst van verzwa-
rende en verzachtende omstandigheden waarmee de 
rechter rekening moet houden. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de huidige 
filosofie in de westerse wereld meer en meer gebaseerd 
is op de principes van de 'verdiende' straf, 'evenre-
digheid' en 'gelijkheid'. Deze principes worden het 
duidelijkst aangehangen in de Verenigde Staten. 
Canada en Europa hebben er belangrijke nuance-
ringen in aangebracht. Zo blijft resocialisatie in deze 
landen zowel in de wet als in de praktijk als strafdoel 
gehandhaafd en worden de omstandigheden van het 
delict en de persoon van de dader nog steeds bij de 
overwegingen van de rechter betrokken. Ondanks 
deze nuancering wordt in al die landen gezocht naar 
meer sturing van de straftoemeting en naar een meer 
omvattend en consistent strafstelsel, waarin ook de 
alternatieve straffen geïntegreerd zijn. 

De uitvoering van alternatieve straffen 

Meer dan bij traditionele straffen zijn de uitvoe-
ringsmodaliteiten van alternatieve straffen en de wijze 
waarop reclasseringswerkers aan deze uitvoering vorm 
geven van doorslaggevend belang voor een succesvolle 
toepassing. De toename van deze straffen heeft dan 
ook overal waar een vorm van reclassering bestaat, 
geleid tot een bezinning op de functie en taak van 
deze uitvoerende instantie. Daarbij is er algemeen een 
conflict ontstaan tussen de traditionele maatschap-
pelijk werk-opvatting, waarbij de noden en behoeften 
van de cliënt voorop staan en het accent op hulp en 
steun ligt en de eisen van de rechterlijke macht en van 
de samenleving die van de reclassering een ordelijke 
uitvoering van de straf, strikt toezicht op de sanctie- 
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voorwaarden en een zekere veiligheidsgarantie ver-
wachten. 

Dit conflict heeft het vertrouwen van de rechterlijke 
macht en het publiek in de reclassering als uitvoerder 
van door de rechter opgelegde straffen en als hulpver-
lener van gestraften ernstig geschaad. Men ging de 
reclassering vooral zien als instelling die de crimina-
liteit vergoelijkt en de dader beschermt tegen verdere 
inmenging van justitie. Daarnaast kreeg men ook 
grote twijfels over de effectiviteit van de hulpver-
lening. Het gevolg hiervan was een groot onbehagen 
in kringen van de rechterlijke macht en een vertrou-
wenscrisis tussen de reclassering en de samenleving, 
die een verdere uitbouw van de alternatieve straffen in 
de weg stond en de vraag opwierp naar het nut van 
een dergelijke dienst. 

In de jaren tachtig werd echter steeds duidelijker dat 
toepassing van alternatieve straffen een grote uit-
daging betekende voor de reclassering. Wilde ze op 
die uitdaging ingaan dan zou ze bereid moeten zijn tot 
een herdefiniëring van haar functie en taken en de 
taakuitvoering moeten wijzigen. Dit proces heeft zich 
allerwegen voltrokken en er zijn grote inspanningen 
verricht om de geloofwaardigheid van de dienst te 
versterken. De belangrijkste vraag daarbij is of en hoe 
de traditionele doelstelling van de reclassering — de 
resocialisatie van de individuele delinquent — onderge-
schikt zou moeten worden gemaakt aan het toezicht 
op de dader ter beveiliging van de samenleving. Met 
andere woorden, hoe kan men de tegenstrijdige 
functies van politieagent en maatschappelijk werker 
met elkaar verzoenen. 

Het voor de hand liggende antwoord is dat dwang 
en hulp in wezen onafscheidelijk met elkaar ver-
bonden zijn en dat een flexibele en gediversifieerde 
aanpak noodzakelijk is (Meyerson, 1992). Deze 
stelling wordt door empirisch onderzoek bevestigd. Zo 
bleek elektronisch huisarrest weliswaar de controle op 
de bewegingsvrijheid van daders te garanderen, maar 
dit had op zich zelf geen enkele invloed op hun 
motivatie, medewerking en eventuele gedragsveran-
dering. Daar is interactie met een hulpverlener voor 
nodig (Erwin, 1990). Het uitsluitend aanwenden van 
straf blijkt evenmin enige gedragsverandering, in casu 
minder recidive, tot gevolg te hebben. De betekenis 
hiervan is dat indien sancties, die uitsluitend 
gebaseerd zijn op toezicht, controle en dwang, de 
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recidive niet verminderen, ze ook geen bijdrage 
leveren aan een veiliger samenleving (Meyerson, 
1992). Anderzijds komt uit onderzoek naar voren dat 
steun en behandeling zonder sturing en controle 
evenmin effect hebben op het gedrag van de dader. 
Ten slotte hebben Petersilia e.a. (1990, 1991, 1992), 
die voor het Amerikaanse ministerie van Justitie een 
groot aantal intensief toezicht-projecten hebben 
geëvalueerd, een geringe effectiviteit van straffen 
geconstateerd wanneer daaraan geen behandelings-
component is gekoppeld. 

Daarmee wil in het geheel niet gezegd zijn dat er bij 
de uitvoerders geen rolconflict kan optreden. In 
sommige gevallen is dat opgelost door de rollen te 
splitsen: een toezichthouder oefent de controle en het 
toezicht uit en een hulpverlener werkt aan de resocia-
lisatie (Erwin, 1990). Deze scheiding bleek echter in 
hoge mate kunstmatig: toezichthouders waren heel 
goed in staat een steunende en prettige relatie met de 
veroordeelde te ontwikkelen, terwijl hulpverleners 
soms een zekere dwang moesten uitoefenen om hun 
cliënten tot het volgen van een therapie of hulppro-
gramma te brengen. Uit andere experimenten bleek 
dat rolconflicten wel degelijk te overwinnen zijn. 
Controlerende activiteiten en een zekere dwingende 
sturing kunnen door de uitvoerders gehanteerd 
worden binnen een respectvolle en steunende relatie 
(Meyerson, 1992). 

Volgens een nieuwe roldefinitie uit de Verenigde 
Staten is de belangrijkste taak van de reclasserings-
werker: 'het met gezag ondersteunen van degene die 
onder toezicht staat bij het leiden van een leven 
zonder misdaad en het met succes voltooien van de 
opgelegde sanctie, op een wijze die rekening houdt 
met de eisen van de rechterlijke macht en van de 
samenleving' (Meyerson, 1992, p. 88). Deze visie op 
het reclasseringswerk is vooral gemeengoed geworden 
in landen waar alternatieve straffen een grote vlucht 
hebben genomen. Dit komt bij voorbeeld tot uiting in 
de Engelse Criminal Justice Act uit 1991 en ook uit 
een rapport van een leidinggevend functionaris van de 
probation service. Deze laatste geeft vier criteria voor 
de effectiviteit van het werk van de probation service: 
effectiviteit in de uitvoering van rechterlijke besliss-
ingen, effectiviteit in het helpen van mensen, 
effectiviteit in het leveren van levensvatbare alterna-
tieven voor de vrijheidsstraf en effectiviteit in het 
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verminderen van de recidive (Roberts, 1993). 
De betekenis van deze visie is dat elke hulpverlening 

of behandeling niet in de eerste plaats in het teken 
van het welbevinden van de cliënt staat, maar onder-
geschikt is aan het streven de cliënt een leven zonder 
misdaad te laten leiden. In de tweede plaats betekent 
het dat het handelen van de reclasseringswerker 
geplaatst wordt binnen de beperkingen die gesteld 
worden door de sanctievoorwaarden van de rechter en 
de veiligheidseisen van de samenleving. Doelstellingen 
gericht op sociale integratie, die voor de maatschap-
pelijk werk-professie prioritair zijn, zijn voor het 
reclasseringswerk secundair: arbeid, scholing, gezinsre-
laties zijn alleen dan van belang als zij het uiteinde-
lijke doel — een leven zonder criminaliteit — naderbij 
brengen. Tussen reclasseringswerker en cliënt is dan 
ook geen sprake van een therapeutische relatie, maar 
van een gezagsrelatie. Daarbij geschiedt de gezagsuit-
oefening op basis van het uitvoeringsmandaat, dat 
echter beperkt wordt door de voorwaarden die de 
rechter in het vonnis oplegt. In dit opzicht is de 
reclassering een integraal onderdeel van het straf-
rechtsbedrijf. 

Deze uitgangspunten komt men ook tegen binnen 
reclasseringskringen. Dit is vooral het geval omdat de 
ontwikkeling van alternatieve straffen de reclassering 
grote kansen biedt. Zij kan immers de spilfunctie 
vervullen zonder welke de uitvoering van die sancties 
eenvoudig onmogelijk is. Dit kan zij echter alleen 
indien zij bereid is de verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de rechterlijke macht en de samenleving, 
die uit dit type strafexecutie voortvloeit, ten volle op 
zich te nemen. 

Het resocialisatie-perspectief 

Zoals eerder uiteengezet, zijn de principes van 
behandeling en hulpverlening sinds de jaren tachtig in 
diskrediet geraakt. Daar is een aantal redenen voor. 
Ten eerste was de kennis over wat effectieve behan-
deling is zeer lacuneus: bij veel behandelingen ontbrak 
enige theoretische onderbouwing en geëvalueerd werd 
er zelden. Goede intenties waren meestal voldoende 
voor een prettige subsidie. Ten tweede kon men bij 
tegenvallende resultaten altijd beweren dat de cliënt 
nog niet uitbehandeld was, zodat het niemand zou 
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moeten verbazen dat hij weer in zijn oorspronkelijke 
gedrag terugviel. Het gevolg daarvan was dat zowel 
minderjarigen als volwassenen lang, soms heel lang, in 
inrichtingen konden worden vastgehouden. 

Hiertegen is, met name van de kant van juristen, 
steeds groter verzet gerezen. In het kader van een 
versterking van de rechtspositie van allerlei 
maatschappelijk zwakkere groepen, waaronder 
psychiatrische patiënten, tbs-gestelden en gedeti-
neerden, is hieraan dan ook een eind gemaakt. In het 
no-nonsense tijdperk van de jaren tachtig werden 
bovendien steeds hogere eisen gesteld aan het 
aantonen van de effectiviteit van psycho-sociale 
behandeling en verantwoording over wat men met de 
interventies bereikt had. Alleen goede wil was niet 
meer genoeg. Ten slotte zijn met het verdwijnen van 
het resocialisatie-beginsel de neo-klassieke principes 
opgekomen. In conservatieve kringen werd naar voren 
gebracht dat behandeling niet genoeg op afschrikking 
is gericht, dat zij een onvoldoende reactie op 'schuld' 
vormt, te weinig rekening houdt met de veiligheidsbe-
hoefte van het publiek en te veel geld kost (Lësel, 
1993). Retributie en afschrikking staan daarom nu 
voorop, in resocialisatie geloven nog maar weinigen. 

Toch kunnen wij ons niet neerleggen bij een 
opvatting van straffen die uitsluitend als doelstellingen 
vergelding, afschrikking en selectieve onschadelijk-
making heeft. De overtuiging dat straf en resociali-
satie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is diep 
in ons waardenpatroon verankerd. Zonder een 
minimale deelname aan en inbedding in de samen-
leving is een misdaad-vrij leven immers niet denkbaar. 
Daarom zal het resocialisatie-streven nooit geheel 
verdwijnen. Het is dan ook opvallend dat — ook in de 
Verenigde Staten — het evaluatie-onderzoek steeds 
aandacht blijft besteden aan deze dimensie. 

Er zijn echter ook een aantal meer objectieve 
redenen voorhanden die de weer groeiende aandacht 
voor resocialisatie verklaren. In de eerste plaats zijn 
de thans in de mode zijnde neo-klassieke beginselen 
niet erg succesvol gebleken: het just desert-principe 
drijft de detentieduur op; de 'evenredigheid' is 
moeilijk te berekenen; en de 'gelijkheid' is nog steeds 
ver te zoeken. In de tweede plaats is er steeds meer 
longitudinaal onderzoek beschikbaar waaruit psycho-
sociale factoren naar voren komen die een bepalende 
rol spelen bij de start, de continuering en de beëin- 
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diging van crimineel gedrag. Meer ervaring maakt het 
bovendien mogelijk behandelingsprogramma's beter te 
implementeren en exacter toe te passen. Bovendien 
worden steeds betere effectmaten ontwikkeld en wordt 
meer gedifferentieerd evaluatie-onderzoek uitgevoerd, 
waardoor accurater kan worden vastgesteld of en in 
welke mate behandelingsprogramma's effectief zijn. 
Feit is dat zich langzamerhand een veel rationelere 
houding tegenover de effecten van gedragsinterventies 
heeft ontwikkeld, waarbij geaccepteerd wordt dat er 
geen vooruitgang in kennis op dit terrein mogelijk is 
zonder een continu proces van evaluatie-onderzoek 
(Usel, 1993). 

In dit opzicht hebben Amerikaanse evaluatie-onder-
zoekers in het algemeen weinig verschil in recidive 
gevonden tussen experimentele groepen en controle-
groepen. Ze stelden vast dat uitsluitend versterkt 
toezicht en een grotere kans op ontdekking onvol-
doende afschrikkende werking hebben en niet leiden 
tot een daling van de recidive. Belangrijker is echter 
dat er in alle projecten minder recidive optrad onder 
cliënten die hulpverlening kregen, werk hadden, resti-
tutie betaalden en dienstverlening verrichtten. Goede 
drugstherapie bleek van bijzonder belang omdat bijna 
de helft van de deelnemers ernstige drugsproblemen 
had. Alleen meer toezicht, zonder substantiële behan-
deling, heeft geen invloed op onderliggende gedrags-
tendenties. Zo zullen drugsverslaafden hun verslaving 
ook niet de baas worden alleen omdat ze weten dat ze 
herhaaldelijk op drugsgebruik worden gecontroleerd. 
Behandeling is hiertoe noodzakelijk (Petersilia e.a., 
1992). 

Andere onderzoekers komen tot dezelfde conclusie 
(Byrne en Kelly, 1989) en geven voor deze consta-
tering ook een verklaring. De manier waarop alterna-
tieve straffen een vermindering van de recidive 
bewerkstelligen is door de combinatie van afschrik-
king en resocialisatie. De dreiging van de gevangenis-
straf vergroot de bereidheid van daders tot het 
deelnemen aan behandelingsprogramma's. Anders 
gezegd, waar uitsluitend toezicht niet van invloed op 
de recidive is, heeft afschrikking door middel van 
intensief toezicht en controle een indirect effect op de 
recidive doordat het behandeling mogelijk maakt. 
Wanneer men nu recidivevermindering als een belang-
rijke strafdoelstelling beschouwt, dan is behandeling 
daarvan een essentiële component. In onze huidige 
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samenleving zijn in dit opzicht drie terreinen van 
bijzonder belang: behandeling van drugsverslaving, de 
toeleiding naar arbeid en behandeling of hulpver-
lening bij gezins/relatieproblemen. Longitudinaal 
onderzoek heeft aangetoond dat verbetering op deze 
terreinen de binding met de samenleving aanzienlijk 
versterkt en daardoor een speciaal preventieve 
werking heeft (Sampson en Laub, 1992). 

In een overzicht van de verrichte meta-analyses op 
het gebied van allerlei soorten behandeling — volwas-
senen en jeugdigen, in en buiten de inrichting — komt 
Liisel tot de conclusie dat de overall effectgrootte van 
al die studies sterk met elkaar overeenkomt en 
ongeveer .10 bedraagt. Dit betekent dat als in de 
controlegroep 55% recidiveert, in de behandelings-
groep 45% recidiveert, een absoluut verschil van 10% 
en een relatief verschil van 20%. Dit lijkt niet een 
geweldig verschil2, maar men moet hierbij twee zaken 
bedenken. In de eerste plaats gaat het hier om alle 
beschikbare evaluaties en we weten dat de toegepaste 
methodologie in een aantal studies veel te wensen 
overlaat. Ten tweede wordt het behandelingsresultaat 
beïnvloed door het feit dat het in veel gevallen om een 
moeilijke persistent antisociale populatie gaat. Het 
behandelingseffect in meta-analyses op het gebied van 
psychotherapie is over het algemeen hoger, maar in 
deze studies gaat om makkelijker en beter gemoti-
veerde cliënten, 'zachtere' succes-criteria, kortere 
follow-up periodes en een gunstiger behandelings-
setting. In ieder geval blijkt uit de meta-analyses dat 
50% tot 65% van de behandelde groepen het beter 
doet dan hun controlegroep. Bovendien worden de 
effecten groter naarmate men tot een betere selectie 
komt van succesvolle programma's en naarmate men 
deze beter afstemt op specifieke populaties (Andrews 
e.a., 1990). Daar komt bij dat de effectgrootte zeker 
ongunstig is beïnvloed door de lage en zelfs negatieve 
resultaten van inadequate behandelingsmethoden. In 
dat verband hebben Andrews e.a. (1990) drie behan-
delingscriteria geformuleerd: 
— het risico principe, dat het niveau en de intensiteit 
van de behandeling bepaalt: daders met een hoog 
recidive-risico hebben een veel intensiever behandeling 
nodig dan daders met een laag recidive-risico; 
— het noden- en behoeften principe, dat wordt bepaald 
door onze huidige kennis van criminogene factoren. 
Hieronder vallen bij voorbeeld het verminderen van 
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contacten met delinquente vrienden, het verbeteren 
van gezinsrelaties en ouderlijk toezicht, het versterken 
van zelfbeheersing, behandeling van drugsverslaving, 
enzovoort; 
— het responsiviteit principe, dat verwijst naar een 
adequate matching van behandelingsmodaliteiten en 
type en leervermogen van delinquenten. Daarbij 
blijken cognitieve-gedragstherapieën effectiever te zijn 
dan psychodynamische, ongestructureerde of non-
directieve behandeling. 

Andrews vond dat inadequate behandeling zowel in 
een inrichtingssetting als daarbuiten negatieve resul-
taten had, terwijl adequate behandeling met name 
buiten de inrichting tot betere resultaten leidde. Het 
effect was dus aanzienlijk groter. Opgemerkt is dat 
behandeling in een inrichting waarschijnlijk minder 
effectief is omdat daar straf- en veiligheidsover-
wegingen overwegen, er negatieve detentie-effecten 
optreden, er een concentratie van negatieve rol-
modellen voorhanden is, en de overdracht van het 
geleerde naar de buitenwereld moeilijk is (Feldman, 
1989). 

Ten slotte is een belangrijke boodschap van de 
meta-analyses dat effectieve behandeling gebaseerd 
moet zijn op goede theoretische concepten, dat 
betekent op empirisch getoetste theorieën over 
crimineel gedrag en de veranderingen daarin. Relatief 
succesvolle interventies zijn met name gericht op 
factoren waarvan uitgebreid onderzoek heeft aange-
toond dat ze met persistent crimineel gedrag samen-
hangen (Lësel, 1993). 

Enkele conclusies 

In dit artikel is niet ingegaan op de effectiviteit van 
de verschillende alternatieve straffen die inmiddels in 
het westen ingang hebben gevonden (zie daarvoor 
Justitiële Verkenningen, nr. 9, 1993). Hier volsta ik 
met te signaleren dat grosso modo alternatief 
gestraften een lagere recidive hebben dan vervroegd in 
vrijheid gestelden en een gelijke of iets hogere recidive 
dan voorwaardelijk veroordeelden. Het laatste wordt 
ten dele veroorzaakt door het zeer intensieve toezicht 
op alternatief gestraften waardoor meer overtredingen 
aan het licht komen dan bij traditioneel reclasserings- 
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toezicht het geval is. Daaraan dient dan nog toege-
voegd dat in slechts ongeveer de helft van de 
daarvoor in aanmerking komende gevallen van werke-
lijke vervanging van de vrijheidsstraf sprake is en dat 
over kostenbesparingen, gezien de nog steeds 
groeiende stroom naar de gevangenis, voorlopig nog 
geen uitspraak te doen valt. Op grond hiervan zou 
men zich kunnen afvragen waarom ik dan toch een 
pleidooi houd voor uitbreiding van het sanctiestelsel 
met deze nieuwe straffen. 

Daar zijn, naar mijn mening, een aantal goede 
argumenten voor aan te voeren. In de eerste plaats is 
uitbreiding van het sanctiestelsel op zichzelf een goede 
zaak, omdat het de rechter meer mogelijkheden biedt 
een op de dader toegesneden straf — volgens de 
principes van fust desert en proportionaliteit — op te 
leggen. Dit is één van de redenen geweest waarom de 
kinderrechters destijds hebben aangedrongen op 
experimenten met werk- en leerstraffen voor minderja-
rigen. Er is in dit verband vooral behoefte aan een 
uitbreiding van sanctieopties tussen de celstraf en de 
voorwaardelijke veroordeling, dat wil zeggen tussen 
'alles' en 'niets'. 

In de tweede plaats zijn alternatieve straffen per 
individuele gestrafte goedkoper dan de celstraf. Een 
reële uitbreiding van deze straffen zou dan ook op den 
duur moeten leiden tot vermindering van de kosten 
die met de executie van straffen samenhangen. In de 
derde plaats heeft de alternatieve straf een humaner 
karakter dan de vrijheidsstraf, hoewel dit argument 
hedentendage niet iedereen evenzeer aanspreekt. 

Het belangrijkste argument is evenwel dat, mijns 
inziens, alternatieve straffen een grotere potentie 
hebben om de verschillende strafdoelen — vergelding, 
afschrikking, incapacitering en resocialisatie — te 
bereiken dan de vrijheidsstraf. Tot nu toe is niet uit 
empirisch onderzoek gebleken dat de gevangenis 
afschrikt dan wel resocialiseert. Meestal streeft men 
naar beperking van de toegebrachte schade. 
Alternatieve straffen kunnen aan de doelstellingen 
vergelding en afschrikking tegemoet komen, terwijl 
tegelijkertijd resocialisatie betere kansen krijgt. 

Alternatieve straffen kunnen heel ingrijpend, ja 
veeleisend zijn, zelfs zodanig dat sommigen de celstraf 
boven de alternatieve straf verkiezen. Natuurlijk 
vormt opsluiting een absoluter veiligheidsgarantie dan 
straffen in de gemeenschap, maar elektronisch 
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huisarrest, verplichte aanwezigheid in een dagcentrum 
en de zeer intensieve toezichtprojecten oefenen een 
aanzienlijk striktere controle uit dan het bekende 
traditionele reclasseringstoezicht. Bovendien vormen 
toezicht en controle niet alleen een conditionele factor 
voor de resocialiserende componenten van de straf, 
maar bepalen zij er ook het succes van. 

Willen we in ons land alternatieve straffen in het 
sanctiestelsel integreren en er ruim plaats voor maken, 
dan zal aan het ontwerpen van een gradueel tarieven-
stelsel, waarin allerlei combinaties van straffen 
mogelijk zijn en waarvoor enige sturing door middel 
van globale richtlijnen wordt gegeven, niet te 
ontkomen zijn. Daarnaast zal de reclassering bereid 
moeten zijn de volle verantwoordelijkheid voor de 
executie van deze straffen op zich te nemen. En ten 
slotte zou er de bereidheid moeten zijn om 
hernieuwde aandacht (en middelen) te schenken aan 
resocialisatie. 

Het is mijn vaste overtuiging dat de huidige 
generatie van alternatieven betere mogelijkheden biedt 
voor het terugdringen van de vrijheidsstraf en vermin-
dering van de recidive dan de eerste generatie: onze 
aanpak is rationeler, onze kennis is groter, er is een 
grotere bereidheid tot sturing van sociale processen en 
er is een dieper besef dat we steeds opnieuw van onze 
fouten moeten leren. 

Noten 

' De deelnemende staten waren 
Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Cyprus, IJsland, 
Nederland, Portugal, Malta, 
Spanje, Zweden, Turkije en — 
later — Finland en Hongarije. De 
Verenigde Staten en Canada 
hebben een observator gestuurd. 
2 Overigens komen ook in de 
medische wetenschap dergelijke 
behandelingsresultaten veelvuldig 
voor. 
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Wegen voor behoorlijke 

straftoemeting 

prof. mr . A.F.M. Brenninkmeijer* 

Gelijkheid 

Er is een hechte band tussen recht en gelijkheid. De 
algemeenheid van de wet waarborgt bij juiste 
toepassing gelijke behandeling van gelijke gevallen. 
Een van de macro-ontwikkelingen in ons recht betreft 
deze gelijkheid. Steeds meer maatschappelijke onder-
werpen worden gejuridificeerd en een van de 
oogmerken daarbij is het bevorderen van gelijkheid 
door regelgeving. Niet kan worden gezegd dat in het 
verleden de volledige maatschappelijke werkelijkheid — 
in de ogen van juristen — niet onderworpen was aan 
het recht. Juridificeren betekent echter dat veel 
maatschappelijke verbanden en verhoudingen specifiek 
onder toepassing van de 'rechtstechniek' bewerkt 
worden. Gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
als maatschappelijk probleem leidde tot het inroepen 
van regels (de gelijkheidsnorm) en het scheppen van 
regels die de ongelijke behandeling van vrouwen en 
mannen zou moeten beïnvloeden. Deze ongelijke 
behandeling betreft dan de feitelijke verdeling van 
lusten en lasten, macht, geld en invloed. De gelijk-
heidsnorm werd tot een wapen in de strijd. Uit deze 
beschrijving blijkt dat het om een strijd gaat op 
elementair maatschappelijk niveau. 

De juridificering van de samenleving heeft verstrek-
kende gevolgen. Voor zover het recht ergens niet bij 
betrokken is en voor zover de nakoming van rechts-
aanspraken niet afgedwongen wordt, worden mense-
lijke verhoudingen door de feitelijke verhoudingen 
beheerst: macht, geld en invloed. Een voorbeeld vormt 
de verhouding tussen vrouwen en mannen niet op de 

* De auteur is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de 
Universiteit van Amsterdam en lid van de Centrale Raad 
van Beroep. 
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— publieke — arbeidsmarkt doch in de beslotenheid 
van een relatie. Mag de man de vrouw 'nemen' 
wanneer hij wil, Mag de vrouw zich verzetten en als zij 
zich verzet is er dan sprake van verkrachting? 

De gehoorzaamheid van de vrouw aan de man gold 
historisch gezien in onze cultuur als uitgangspunt. 
Vanaf het moment dat die gehoorzaamheid niet meer 
gold, ontstond de situatie dat verkrachting binnen een 
relatie en de strafbaarheid daarvan relevant konden 
worden. De beschadigde vrouw kan aangifte doen. De 
rechter zal oordelen welke straf de man krijgt. De 
fysieke verhoudin lg tussen vrouw en man — zelfs in de 
besloten sfeer van; de relatie — is hiermee gejuridi-
ficeerd. De willekeur van een weinig liefdevolle man is 
daarmee terug te dringen. Daar gaat het om: het 
terugdringen van 'willekeur die voort kan vloeien uit 
machtsuitoefening. Het is niet de bedoeling dat steeds 
over verkrachting]  geprocedeerd wordt, het is de 
bedoeling dat de man zijn poten thuis houdt. Zo zal 
het ook gebeureni 

De aandacht die in de media is ontstaan voor incest 
en de strafrechtelijke vervolging ervan is (zij het 
misschien langzaam) van invloed op de incestplegers. 
Wat vroeger in stilte gebeurde, kan nu — later — leiden 
tot een proces waarbij de dader gestraft wordt en dat 
kan afschrikwekkend werken. Deze voorbeelden die 
elementaire menselijke verhoudingen betreffen maken 
duidelijk dat die ji uridificering zin kan hebben. 
Daarmee is niet gezegd dat iedere juridificering zin 
heeft en dat juridificering niet ook nadelige kanten 
kan hebben. Voor incestslachtoffers en verkrachte 
vrouwen is het echter gelukkig dat hun leed door het 
recht aangeraakt kan worden. De juridificering van 
seksueel geweld laat ook zien dat het recht hier een 
emancipatoire wjrking kan hebben. De ongelijke 
fysieke (en psychologische) machtsverhouding mag 
niet leiden tot machtsmisbruik; misbruik wordt 
gestraft. 

De juridificering van maatschappelijke verhou-
dingen betreft vrijwel het gehele maatschappelijk 
leven. Liefde en Vriendschap vormen echter het terrein 
waarop het recht geen greep heeft en ook niet behoort 
te krijgen. Wanneer een afspraak tussen vrienden niet 
nagekomen wordt of wanneer de een de ander de 
bons geeft dan zal geen rechter zich daarover 
(kunnen) uitlaten. Voor het overige geldt de opmars 
van het recht als ;kenmerk van deze tijd. Elementaire 
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menselijke bezigheden als het bewerken van het land 
en het houden van vee zijn verworden tot ingewik-
kelde produktieprocessen waarbij juristen van 
verschillende disciplines normhandhavend toekijken. 
Genenmanipulatie, hormonen, ruimtelijke ordening, 
milieu en mest, melkquota, oormerken, Europa, 
overheidssteun en mededinging, vormen trefwoorden 
die staan voor boekenkasten vol juristerij die bij 
voorbeeld ook het boerenbedrijf in de greep houdt. 
Van de bevruchting tot de slacht, van de eerste hap 
tot de mest: alles is geregeld in het recht. 

Recht kan alleen — voor zover al — geloofwaardig 
doorwerken in de werkelijkheid wanneer het algemeen 
is. Voor een jurist is dit op zichzelf al een vreemde 
uitspraak: 'dat recht algemeen is'. Eerder kies de jurist 
voor: 'Allen zijn gelijk voor de wet." Het algemene zit 
in de wet zelf: recht is per definitie algemeen. 
Rechtsregels, in wetten vastgelegd of niet (onge-
schreven recht, beginselen), hebben als kenmerk de 
algemeenheid ervan. Verkrachting wordt gestraft, is 
recht, geen recht is: verkrachting wordt soms bestraft, 
soms niet. Hoe zo? Wordt iedere verkrachter bestraft, 
wordt iedere verkrachting bestraft? Deze vraag betreft 
niet de rechtsnorm, maar de uitvoering, de toepassing 
van de norm. Sommige wetten houden op reëel te 
gelden, omdat geen of geen consequente handhaving 
plaatsvindt. De wet is algemeen, een ieder is gelijk 
voor de wet en de wet moet gelijk worden gehand-
haafd.' Dit vormen de elementaire ingrediënten van 
een rechtsorde. 

Gelijkheid van straffen 

Als ik zonder kaartje in de tram zit dan is het de 
vraag of ik gepakt word. Als ik gepakt word dan krijg 
ik een standaard-boete van f 60,—, wat ik ook als 
omstandigheid aanvoer. De bedreiging voor de 
gelijkheid schuilt bij dit delict in de pakkans. Vroeger 
speelde nog een rol de inning van de boete, maar 
sinds de Wet Mulder is dat eenvoudiger. Zou bij de 
ingang een draaihek staan of zou er weer een 
conducteur op de tram zitten, waardoor niemand de 
tram in kan zonder te betalen dan is de handhaving 
van de norm honderd procent en daarmee is de 
gelijkheid optimaal. Overigens kan dan de strafbe-
paling ook afgeschaft worden. 
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Veel delicten zijn wat gecompliceerder dan het 
zonder kaartje in de tram zitten. Een in woede 
gepleegde moord verschilt van een koelbloedig 
geplande moord. De wet geeft een strafmaximum 
(levenslang = 15 jaar) en het is aan de rechter om de 
straf in een bepaald geval vast te stellen. De rechter 
moet daarbij rekening houden met de omstandig-
heden. Hoewel in onze rechtscultuur — anders dan in 
zuidelijker streken — ook een crime passionnel niet echt 
mild bejegend wordt, maakt het groot verschil of het 
om een recidive huurmoord gaat, of om een 
wanhoopsdaad. De wet maakt geen onderscheid: 
moord met voorbedachte raad kent één maximum-
straf. Het is de rechter die moet differentiëren. Hier 
treedt het gelijkheidsbeginsel in een andere gedaante 
naar voren: niet alleen moet gelijke gevallen gelijk 
behandeld worden, ook geldt dat ongelijke gevallen 
naar de mate van hun ongelijkheid ongelijk moeten 
worden behandeld. 

De rechtscultuur heeft hierbij belangrijke invloed. 
De wetgever zou ook kunnen bepalen dat een ieder 
die een moord pleegt tot de elektrische stoel veroor-
deeld wordt. Naar onze maatstaven is die wetgeving 
wat barbaars, en niet alleen vanwege de bedreiging 
met de doodstraf, die bij ons grondwettelijk uitge-
sloten is. De overgang tussen de strafnorm die de 
rechter wel of geen vrijheid geeft, is heel belangrijk 
(Kelk, Silvis, 1992). Voor strafbare feiten van gering 
gewicht en die vaak voorkomen (overtredingen) wordt 
vaak gekozen voor gefixeerde bedragen. Hoewel de 
rechter eventueel zelf nog de straf kan matigen, is het 
uitgangspunt een vaste straf. Voor de andere strafbare 
feiten vormt de keuzevrijheid voor de rechter bij het 
vaststellen van de straf een uitgangspunt. Waarom? 

Het gelijkheidsbeginsel zoals dat in onze rechts-
cultuur invulling heeft gekregen, brengt mee dat bij de 
vaststelling van de strafmaat rekening wordt 
gehouden met de omstandigheden van het geval. 
Kernvraag daarbij is ook of het feit dan wel de dader 
bestraft wordt. Een boete is onpersoonlijk. Een gevan-
genisstraf heeft echter niet alleen vergeldende 
betekenis, doch ook eventueel een 'opvoedende'. De 
terugkeer in de samenleving vormt steeds een 
aandachtspunt. Uitgangspunt van ons strafrecht is dat 
de rechter grote vrijheid moet hebben bij het 
vaststellen van de strafmaat. Bij delicten wordt een 
strafmaximum aangegeven en als minimum vrijheids- 

Wegen voor behoorlijke straftoemeting 	 51 



straf geldt één dag (9 Sr.). De rechter is zelfs vrij om 
in verband met de geringe ernst van het feit, de 
persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden 
waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien 
hebben voorgedaan geen straf vast te stellen (9a Sr.). 

Kern van de strafrechtspleging vormt de betrok-
kenheid van de strafbejegening op de persoon van de 
dader. De straf en dat geldt in het bijzonder voor de 
vrijheidsstraf is een ultimum remedium. 

Discretionaire strafbevoegdheden 

In ons strafrecht ligt besloten dat de strafmaat bij 
meer ernstige delicten door de rechter wordt vastge-
steld en dat de rechter daarbij niet let op de ernst van 
het feit alleen. De rechter heeft op grond van de straf-
wetgeving een discretionaire bevoegdheid om de 
strafmaat vast te stellen. De discussie over gelijkheid 
van straffen betekent echter dat de rechter niet 
volledig vrij is bij het uitoefenen van die discretionaire 
strafbevoegdheid. De stand van het debat over 
gelijkheid van straffen op dit moment laat zien dat 
ook de uitoefening van de discretionaire strafbe-
voegdheid door de rechter gejuridificeerd wordt. Werd 
tot voor kort genoegen genomen met een nauwelijks 
of niet gemotiveerd strafoordeel van de rechter, thans 
begint het inzicht door te breken dat een strafmoti-
vering niet kan ontbreken. De discussie betreft echter 
niet alleen de motivering van de straf. Moeten er voor 
de vaststelling van de strafmaat geen normen gaan 
gelden? 

De klassieke benadering van de strafbevoegdheid 
van de rechter begint aan betekenis te verliezen. De 
rechter kan nog zo wijs zijn, nog zo goed opgeleid zijn, 
het vaststellen van de strafmaat kan, wanneer er geen 
waarborgen voor objectivering zijn, op subjectieve 
overwegingen berusten. De huidige methode van straf-
toemeting houdt geen waarborg in dat die subjectieve 
elementen geen rol spelen. De vraag of er ongelijkheid 
van straffen plaatsvindt kan — moeizaam (Berghuis, 
1993a; Fiselier, 1993; Berghuis, 1993b) — empirisch 
beantwoord worden, doch analytisch benaderd, is de 
vraag of rechters tot gelijke straffen komen heel 
eenvoudig te beantwoorden: nee. De honderden straf-
rechters die de tienduizenden strafzaken in Nederland 
jaarlijks afdoen beschikken over onvoldoende 
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methoden om gelijkheid van straffen te waarborgen. 
Voorspelbaar is, dat wanneer honderden rechters 

tienduizenden beslissingen nemen over de strafmaat 
die beslissingen tot min of meer uiteenlopende resul-
taten zullen leiden. Ook is voorspelbaar dat tussen 
rechtbanken verschillen ontstaan, omdat iedere 
rechtbank — ook op het terrein van het strafrecht — 
een eigen cultuur ontwikkeld heeft. Bovendien is de 
motivering van de strafmaat in rechterlijke uitspraken 
veelal zo vaag en algemeen gesteld dat nauwelijks te 
controleren valt hoe de strafmaat tot stand is 
gekomen. Dat stemt ook overeen met de grondslag 
van de methode die in raadkamer wordt gehanteerd: 
de verschillende factoren worden gewogen en bij 
meervoudige rechtspraak onderling bediscussieerd. Uit 
dat proces valt moeilijk een te rationaliseren verant-
woording van een strafmaat in maanden en jaren af te 
leiden. Het kan zelfs zijn dat er een compromis tot 
stand is gekomen naar aanleiding van uiteenlopende 
standpunten in raadkamer. Het geheim van 
raadkamer leidt er alleen al toe dat de strafmotivering 
in het vonnis in dat geval wat nietszeggend uitvalt. 

Kern van de zaak is echter niet dat de strafmoti-
vering nietszeggend is, doch dat de strafmaatbesluit-
vorming door strafrechters ongestructureerd, niet 
gejuridificeerd, is. Langzaam begint het inzicht door 
te breken dat dat niet verantwoord is. Daarmee wordt 
gebroken met een traditie in het strafrecht waarin de 
gelijkheid van straffen ondergeschikt is aan het 
optimaal realiseren van het doel van de bestraffing. 
Bovendien wordt aanvaard dat ook ingewikkelde 
besluiten zoals die over de strafmaat nader te rationa-
liseren zijn, zodanig dat zij ook intersubjectief 
toetsbaar worden. 

De juridificering van de strafmaat 

Eerder werd het voorbeeld genoemd van de boete 
wegens zwart rijden in de tram of de trein. 
Aanvankelijk had de Minister van Verkeer en 
Waterstaat ervoor gekozen om die boete vast te 
stellen op f 100,—. Dit initiatief leidde tot bezwaren 
tegen deze strafmaat die in verhouding tot andere 
overtredingen te hoog zou zijn. Met name de kring 
van kantonrechters verzette zich tegen deze hoge 
strafmaat. Overleg met de Minister van Justitie leidde 
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uiteindelijk tot de strafmaat van f 60,— (Schalken, 
1991). Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk hoe de 
verhouding tussen rechter en politiek is waar het gaat 
om de strafmaat. Ook al zou de Staten Generaal 
instemmen met een hoge boete voor zwart rijden, dan 
nog heeft uiteindelijk de rechter het laatste woord, 
omdat de rechter steeds kan matigen. Zelfs al worden 
boetes veelal buiten de rechter om opgelegd, uitein-
delijk geeft de rechterlijke toetsing in een wel 
voorgelegd geval de doorslag. De rechterlijke toetsing 
verkrijgt langs deze weg een meer algemene strekking. 

Hiermee is echter niet gezegd dat de politiek geen 
enkele invloed behoort te hebben op de strafmaat. 
Premier Lubbers heeft bij voorbeeld enkele malen de 
rechterlijke macht benaderd met de vraag of de 
strafmaat wel in overeenstemming is met de ernst van 
de criminaliteit in Nederland (Lubbers, 1990). De 
president van de Hoge Raad Royer heeft opgemerkt 
dat aan de taak van de rechter in het strafrecht 
inherent is, dat de invloed van de politiek beperkt is. 
De rechter moet een afweging maken in een concreet 
geval. Daarbij is de stem van de officier van justitie 
die op de hoogte is van alle bijzondere omstandig-
heden naar verhouding zwaarder dan die van de 
Minister van Justitie of van de Minister President 
(Verslag, 1991). 

Ten aanzien van het absolute strafniveau heeft de 
politiek invloed doordat het strafmaximum voor een 
delict verhoogd kan worden, hoewel hierbij ook 
inflatie kan dreigen. Voorts is het mogelijk dat de 
politiek de rechterlijke macht erop wijst dat de 
maatschappelijke waardering van (bepaald) crimineel 
gedrag gewijzigd is. Hiermee is een andere bepalende 
factor voor de strafmaatbeoordeling door de rechter 
genoemd: de publieke opinie, niet opgevat als de 
'waan van de dag'. Het strafklimaat in Nederland 
mag niet autonoom door de rechter bepaald worden, 
doch is ook afhankelijk van wat alle rechtsgenoten 
van de strafmaat vinden. 

De juridificering van de strafmaat is langzamerhand 
meer op de voorgrond komen te staan. Het is moeilijk 
een keerpunt aan te wijzen doch het debat is 
beïnvloed door de uitdaging van Jan Leijten aan straf-
rechtelijk Nederland om het onderwerp gelijkheid van 
straffen op de agenda te plaatsen (Leijten, 1991). Dat 
gebeurde in een periode waarin de werkzaamheden 
van de werkgroep strafrechtsnormen van de 
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Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) 
vrijwel geen uitzicht boden op resultaten (Gerbrandy, 
1992). Inmiddels was wel in samenwerking met de 
redactie van het tijdschrift Delikt en delinkwent het 
initiatief genomen om `strafmaatjurisprudentie' 
gerubriceerd op te nemen. Het Tijdschrift voor de 
rechterlijke macht Trema heeft in de uitdaging van Jan 
Leijten aanleiding gevonden om in een speciaal 
nummer in 1992 schrijvers aan het woord te laten 
over het onderwerp gelijkheid van straffen. De reactie 
op dit speciale nummer van Trema liet het gelijk van 
Jan Leijten zien: de publieke opinie bleek gevoelig 
voor het onderwerp en de stelling van Berghuis in dat 
nummer dat bewezen kon worden dat er grote 
verschillen in bestraffing tussen rechtbanken bestaan, 
bleek voorpaginanieuws voor landelijke dagbladen. 
Uit deze publieke belangstelling blijkt dat het voor 
een doorsnee burger moeilijk te plaatsen is dat voor 
de ene misdaad de ene verdachte een lagere straf 
krijgt dan de andere. 

Toch vormt dit verschil in bestraffing een van de 
fundamenten van de strafrechtstheorie in Nederland 
(Kelk, 1992). Bij het vaststellen van de straf en de 
strafmaat gaat het als gezegd niet zonder meer om de 
vergelding van de daad, doch om een bestraffing van 
de dader mede met het oog op zijn terugkeer in de 
samenleving. De ene dader is de andere niet, zodat het 
bij een straftoemeting die met dit inzicht in overeen-
stemming is er ook niet toe doet of de bestraffing 
'gelijk' is. Die gelijkheid bestaat niet, omdat nu 
eenmaal iedere dader anders is. Deze laatste stelling 
nu ondergaat relativering onder invloed van de reactie 
van de publieke opinie op de signalering van de 
ongelijkheid van straffen. 

Ongelijkheid door traagheid 

Hoewel de discussie vrij principieel lijkt, zit aan het 
probleem van de ongelijkheid van straffen een andere 
kant die meer te maken heeft met trage rechtstoe-
passing. Een belangrijke reden waarom straffen uiteen 
kunnen lopen, heeft niets van doen met theorieën over 
bestraffing van de daad of van de dader. Uit artikel 6 
van het Europese Verdrag inzake de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden vloeit voort het 
vereiste van berechting binnen een redelijke termijn. 
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Iemand mag niet onnodig lang in het ongewisse 
worden gelaten over de uitkomst van de strafver-
volging. Op deze grond kan het openbaar ministerie 
de bevoegdheid verliezen om een verdachte voor de 
rechter te dagvaarden. 

Bovendien zal de rechter — op grond van jurispru-
dentie van de Hoge Raad — onder omstandigheden de 
straf verlagen, omdat de redelijke termijn in het 
gedrang is gekomen. Het is dus mogelijk dat twee 
medeplegers van een misdrijf die — vanwege een 
administratieve vergissing of een vormfout — niet 
tegelijk berecht worden voor precies hetzelfde feit een 
verschillende straf krijgen, louter en alleen omdat de 
ene strafvervolging onevenredig lang heeft geduurd. 

Dit verschil op microniveau kan op macroniveau tot 
gevolg hebben dat in een arrondissement waar men 
met achterstanden te kampen heeft de straffen over 
het geheel genomen lager uitvallen. De jurisprudentie 
over de redelijke termijn heeft overigens op dit punt 
een dubbele bodem: aangezien de motivering van de 
strafmaat als zodanig vrij vaag is, kan de rechter 
volstaan met de mededeling dat gelet op de redelijke 
termijn een reductie van de straf heeft plaatsge-
vonden. Moeilijk valt te controleren op welke wijze 
die reductie in de weging van de verschillende strafbe-
palende factoren tot uitdrukking is gekomen. 

Een andere factor die van grote invloed is op de 
gelijkheid van straffen is de vervolging als zodanig. 
Niet ieder strafbaar feit wordt vervolgd en het 
openbaar ministerie voert daarom een vervolgings-
beleid. Vast onderdeel van dit beleid is ongetwijfeld 
geworden het sepot dat volgt wanneer zaken te lang 
op de plank hebben gelegen, doch ook andere redenen 
kunnen — mede vanwege opportuniteit — leiden tot 
sepot. Onder meer deze factoren speelden Berghuis 
parten bij zijn onderzoek naar de gelijkheid van 
straffen tussen verschillende rechtbanken (Ter Kuile, 
1992). Globaal gesteld, worden zijn cijfers door twee 
omstandigheden sterk beïnvloed. Ten eerste de sepots 
en ten tweede de omrekening van alle verschillende 
strafvormen naar één strafvorm: dagen onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Critici zeggen daarom dat 
Berghuis er onvoldoende in is geslaagd te bewijzen dat 
er sprake is van ongelijkheid van straffen. De 
president van de rechtbank Rotterdam — de rechtbank 
die volgens het onderzoek van Berghuis door de bank 
genomen veel milder strafte dan de rechtbank Den 
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Haag — heeft zich op die grond ook te weer gesteld 
tegen de kritiek dat Rotterdam te mild zou straffen. 

Fiselier heeft op verzoek van de redactie van Trema 
Berghuis' onderzoek op het prokrustesbed gelegd en 
de conclusie is gerechtvaardigd dat de methode van 
Berghuis niet onomstreden is (Berghuis, 1993a; 
Fiselier, 1993; Berghuis, 1993b). De stelling echter — al 
dan niet met een volledig gefundeerd en onomstreden 
onderzoek onderbouwd — dat rechters niet gelijk 
straffen wordt wel in brede kring onderschreven. Ook 
Fiselier heeft geen reden om te twijfelen aan de 
ongelijkheid van straffen (Fiselier, 1985). Inmiddels 
zijn er andere feiten die — niet langs de strakke lijnen 
van empirisch verantwoord statistisch onderzoek — 
steun geven aan de stelling dat Rotterdamse rechters 
wat milder straften. Een advocaat uit het arrondis-
sement Rotterdam maakte melding van het feit dat 
sinds de publiciteit over gelijkheid van straffen naar 
aanleiding van het speciale nummer van Trema de 
Rotterdamse rechters zwaardere straffen zijn gaan 
uitdelen (Vermaat, 1993). 

Daarom zou ik Berghuis willen uitdagen om 
nogmaals zijn omstreden onderzoek uit te voeren om 
vast te stellen of de rechtbank Rotterdam inmiddels 
hoger scoort bij de strafoplegging. Want dat vormt 
een van de aardige kanten van zijn benadering. Ook 
al valt op onderdelen kritiek uit te oefenen op zijn 
methode om zowel sepot als andere strafvormen mee 
te laten wegen in één maatstaf (dagen vrijheidsstraf), 
bij herhaling van het onderzoek kan een verschuiving 
in de cijfers wel degelijk tot niet onbelangrijke 
conclusies leiden. 

Intermezzo: even zwaar is ook gelijk 

De voorgaande regels laten zien dat de discussie 
over ongelijkheid van straffen geen neutraal ijkpunt 
heeft. Als aangenomen wordt dat de rechtbank 
Rotterdam milder straft dan de rechtbank Den Haag, 
dan zijn meerdere opties mogelijk. Rotterdam is te 
mild, Den Haag is te streng, of beide tegelijk: beide 
rechtbanken bevinden zich in het uiterste en de juiste 
maat ligt ergens in het midden. Van deze opties doet 
alleen de eerste opgeld. Daarmee is een onzuiver 
element in de discussie over gelijkheid van straffen 
naar voren gekomen. 
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Dit valt te illustreren aan de hand van de ontwikke-
lingen in de Verenigde Staten. Ook daar is men 
gevallen over de ongelijkheid in de bestraffing. Deze 
ongelijkheid is aangepakt door het ontwikkelen van 
vrij strakke richtlijnen voor straftoemeting. Het effect 
van deze richtlijnen is mede geweest dat het straf-
niveau in de VS is verhoogd. De aandacht is in de VS 
ook verschoven van de bestraffing van de dader — een 
dader-gerichte benadering — naar bestraffing van de 
daad (Lensing, 1992). Anders gezegd, het verdiscon-
teren van factoren die de dader betreffen in de 
strafmaat leidt in de regel tot een mildere straf (Van 
Veen, 1994). Wanneer een pleidooi gevoerd wordt 
voor gelijkheid van straffen dan geldt van de zijde van 
strafrechtjuristen de waarschuwing dat standaard-
straffen een opwaartse druk in de bestraffing teweeg 
brengt. 

Ook in het kader van de Raad van Europa is 
rechtsvergelijkend het probleem van gelijkheid van 
straffen aan de orde gesteld. Markant is daarbij dat de 
partners in het onderzoek ervoor gewaarschuwd 
hebben dat Europees overleg over methoden om de 
gelijkheid van straffen te bevorderen niet mag leiden 
tot verzwaring van het strafniveau (Frijda, 1992). 
Deze waarschuwing is kennelijk ingegeven door de 
vrees dat een meer uniforme bestraffing als vanzelf 
ook een zwaardere bestraffing zal betekenen. Dit punt 
moet geplaatst worden tegen de achtergrond van het 
maatschappelijke en politieke debat over criminaliteit 
en criminaliteitsbestrijding. In dat debat gaan 
stemmen op om de straffen te verzwaren. Uiteindelijk 
blijkt de rechter in de afgelopen jaren ook zwaarder te 
zijn gaan straffen. Deze ontwikkeling hangt wellicht 
samen met de wijziging van de criminaliteit en gewij-
zigde inzichten in de betekenis van straffen voor 
criminaliteitsbestrijding. Vanuit de politiek is er in 
ieder geval een heldere roep om zwaarder te straffen. 

Niet valt te ontkennen dat strafverzwaring ten dele 
betekenis heeft voor de discussie over gelijkheid van 
straffen: voor zover factoren die de persoon van de 
dader betreffen — en met name de opvoedende en niet 
destructieve waarde van straffen ten aanzien van een 
bepaalde verdachte — een rol spelen bij het bepalen 
van de strafmaat ontstaat afstandelijk bezien meer 
ongelijkheid in bestraffing. De roep om gelijkheid van 
straffen die kan leiden tot het minder aandacht 
schenken aan de persoon van de dader en meer aan 
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de ernst van de daad als zodanig vormt daarom — als 
gezegd — een roep die kan leiden tot verzwaring van 
straffen. Daarom is het zinvol het debat over de 
betekenis van de (zwaardere) straf voor de (meer 
effectieve) criminaliteitsbestrijding niet buiten 
beschouwing te laten. 

Ook alternatieve bestraffing kan een rol spelen. Een 
alcoholcursus kan voor automobilisten die onder 
invloed gereden hebben effectief werken. Wanneer een 
delinquent daaraan wil meewerken dan kan het 
volgen van die cursus treden in de plaats van de tradi-
tionele bestraffing. Ook dienstverlening en het 
vergoeden van de toegebrachte schade kunnen in de 
plaats komen van de traditionele bestraffing of 
kunnen de strafmaat beïnvloeden. Met de opkomst 
van alternatieve strafvormen (Machielse, Balkema, 
1992) wordt de keuzevrijheid van de rechter bij het 
vaststellen van de strafmaat groter. De ongelijkheid 
van straffen kan daarmee — bij oppervlakkige 
beschouwing — ook groter worden. Waar in het ene 
geval de dader de schade vergoed heeft en zich 
positief opstelt tegenover dienstverlening en die 
dienstverlening ook goed verricht, kan een andere 
delinquent iedere medewerking weigeren, zodat slechts 
een vrijheidsstraf rest. Zijn deze gevallen nog wel 
vergelijkbaar? 

Straatsburgse initiatieven 

Naar aanleiding van een rapport van deskundigen' 
heeft de Raad van Ministers van de Raad van Europa 
eind 19924  een aanbeveling aangenomen die voor het 
debat over gelijkheid van straffen van grote betekenis 
kan zijn: `concerning consistency in sentencing' (zie 
bijlage). 5  De aanbeveling die voortvloeit uit intergou-
vernementele samenwerking, houdt ten volle rekening 
met de soms grote verschillen tussen de rechtssys-
temen van de leden van de Raad van Europa en is 
juridisch niet bindend doch kan bij de beleidsvorming 
en vorming van jurisprudentie van betekenis zijn. 
Aangezien de aanbeveling een systematisch overzicht 
geeft van alle aspecten die bij gelijkheid van straffen 
een rol spelen, heb ik deze als bijlage opgenomen. Bij 
de aanbeveling hoort nog een rapport van de 
commissie van experts waarin een onderbouwing 
wordt gegeven van de aanbevelingen. 
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De rationalisering van de bestraffing vormt de kern 
van de aanbeveling, terwijl voor die rationalisering 
verschillende wegen worden aangegeven: principes 
voor bestraffing, de structuur van straffen, strafver-
zwarende en verminderende factoren, recidive, straf-
motivering en informatie—uitwisseling vormen belang-
rijke aandachtspunten. Wordt dit geheel overzien dan 
is er voor wat betreft Nederland werk aan de winkel. 

Drie punten vragen bijzondere aandacht. In de 
eerste plaats blijkt uit aanbeveling A-6 dat de 
gelijkheid van straffen niet in de weg mag staan aan 
humane bestraffing. Aanbeveling A-8 wijst expliciet 
op de persoon van de dader en het feit dat de 
bestraffing niet de terugkeer in de samenleving mag 
bezwaren. Uit de ontwikkeling in de VS is gebleken 
dat bij de rationalisering van de bestraffing mede het 
oogmerk om de samenleving te behoeden voor de 
veroordeelde een rol heeft gespeeld (Lensing, 1992). 
Dit laatste uitgangspunt is in de Europese aanbeve-
lingen zo niet terug te vinden. Daaruit blijkt dat de 
Europese benadering van de functie van de straf 
anders is. 

In de tweede plaats blijkt dat op verschillende 
manieren rekening wordt gehouden met verschillen in 
nationale rechtsstelsels en nationale tradities. Zo 
wordt in aanbeveling A-1 in het midden gelaten of de 
wetgever of een andere bevoegde autoriteit de 
principes voor bestraffing vaststelt en wordt in aanbe-
veling B-3 opengelaten of men uitgaat van twee 
verschillende methodes: richtlijnen of vertrekpunten. 
Aanbeveling B-4, b, laat keuzevrijheid bij het 
vastleggen van de richtlijnen of vertrekpunten door de 
wetgever, de rechter, een onafhankelijke commissie, in 
ministeriële circulaires of richtlijnen voor het 
openbaar ministerie. Hiermee rijst de vraag welke weg 
voor de Nederlandse rechtsorde de aangewezene is. 
Op deze vraag zal ik terugkomen. 

In de derde plaats moeten straffen worden gemoti-
veerd en moet statistische informatie over straffen 
worden gegeven, zodanig dat inconsistenties 
opgespoord kunnen worden. 

Nationale initiatieven 

Eerder is melding gemaakt van de activiteiten van 
de Werkgroep strafrechtnormen van de NVvR, die, 
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voorafgaand aan het nummer van Trema over 
gelijkheid van straffen, niet direct uitzicht op vorde-
ringen boden. Inmiddels zijn verdere initiatieven 
genomen om tot meer gelijkheid van straffen te 
komen. Begin 1993 is aan de Minister van Justitie 
door de Projectgroep straftoemeting (waarin onder 
andere de NVvR participeert) een voorstel gedaan 
voor het onderzoeksproject Informatietechnologie en 
recht, een onderzoek naar informatievoorziening en 
informtieverhoudingen binnen de rechterlijke macht, 
met name op het gebied van de straftoemeting 
(Schmidt, 1992). 

Dit project betreft niet alleen een onderzoek naar de 
mogelijkheden om strafvonnissen in een data—systeem 
te registreren, doch ook de ontwikkeling van een 
'onderzoeksinstrument', een registrerende databank. 
Een van de kernvragen bij het onderzoek is wat voor 
de rechter strafmaatgevend is. 

Dit onderzoeksvoorstel geeft mij aanleiding voor 
twee opmerkingen :  In de eerste plaats vormt dit 
onderzoek een aanzet om in samenwerking met de 
rechterlijke macht inzicht te verkrijgen in de factoren 
die een rol spelen bij het vaststellen van de strafmaat. 
Deze samenwerking is belangrijk, omdat vanwege de 
beperkte motivering van strafvonnissen en vanwege 
het feit dat een strafvonnis slechts betrekking heeft op 
één geval, op dit moment onduidelijk is op welke 
wijze rechters in Nederland tot hun strafmaat komen. 
De strekking van het onderzoek is daarom niet louter 
vastleggen wat er is, doch ook het bieden van een 
structuur aan de rechterlijke macht waarbinnen ratio-
nalisering van de strafmaat mogelijk wordt. 

En dat betreft het tweede punt: het stadium waarin 
we ons thans bevinden is dat betrouwbaar onderzoek 
naar eventuele verschillen in straftoemeting door 
rechters vrijwel niet mogelijk is, omdat het object van 
onderzoek niet goed kenbaar is. Pas wanneer de 
rechter binnen een bepaalde structuur gemotiveerd tot 
straftoemeting komt valt onderzoek te doen naar 
ongelijkheid van straffen. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat met de totstandkoming van die structuur ook de 
ongelijkheid in de bestraffing zal verminderen. De 
aanvaarding binnen de rechterlijke macht van een 
registratiesysteem voor straffen zal wellicht ook bij 
kunnen dragen aan de motivering van de straftoe-
meting, omdat de relevante gezichtspunten in een 
bepaalde structuur zijn vastgelegd. 
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De onafhankelijkheid van de rechter 

Een van de hinderpalen bij de discussie over 
gelijkheid van straffen vormt de onafhankelijkheid 
van de rechter. Het is hier niet de plaats om dit 
onderwerp verder uit te werken. Ik volsta met de 
volgende kanttekening. Voor het strafrecht vormt de 
onafhankelijkheid van de rechter een heel belangrijk 
uitgangspunt. Degene die de strafwet maakt en degene 
die strafbare feiten vervolgt (voor het strafrecht geldt 
dat ook het openbaar ministerie een zekere autonomie 
geniet ten opzichte van het ministerie van Justitie) 
mogen geen invloed hebben op de rechter die tot een 
veroordeling kan komen. Als die grensbepaling niet in 
acht wordt genomen, dreigt een verwatering van de 
machtenscheiding en daarmee de oppressie van een 
politiestaat. 

Het grote belang van de onafhankelijkheid van de 
rechter mag echter niet leiden tot een ongefundeerde 
vertaling van die onafhankelijkheid yan de rechter in 
zonder meer autonome bevoegdheden. Voor zover de 
rechter niet door de wet gebonden is (en ten aanzien 
van de strafmaat is de rechter dat in belangrijke mate 
niet) geldt niet dat uit de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht voortvloeit dat de rechter — iedere 
rechter? — naar eigen inzicht — anders gezegd naar 
willekeur — zou mogen handelen. De onafhanke-
lijkheid van de rechter is de onafhankelijkheid van het 
staatsorgaan de rechter(lijke macht) (Brenninkmeijer, 
1989). Voor deze onafhankelijkheid is weliswaar in 
zekere mate de individuele onafhankelijkheid van 
rechters vereist, doch die onafhankelijkheid mag niet 
in de weg staan aan gelijke rechtstoepassing door 'de 
rechter'. Dit betekent dat iedere individuele rechter 
gebonden is aan uitgangspunten voor gelijke recht-
stoepassing die op een meta-niveau tot stand komen. 
Dat meta-niveau kan een rechtbankvergadering zijn, 
of een overleg tussen rechterlijke colleges, of de juris-
prudentie van hogere rechters. Ook kan afstemming 
op — als niet onjuist bevonden — strafmaatnormen van 
het openbaar ministerie een rol spelen. 

De rechter beschikt terzake van straftoemeting over 
een ruime discretionaire bevoegdheid en de rechter is 
als overheidsorgaan gehouden om die bevoegdheid op 
een behoorlijke wijze uit te oefenen. Dit begrip 
'behoorlijk' kan zowel op de wetgever, op bestuursor-
ganen als op de rechter van toepassing zijn en 
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refereert aan beginselen van behoorlijkheid . 6  
Beginselen van behoorlijkheid spelen in ons recht een 
steeds belangrijker rol, met name waar het gaat om de 
juridificering van de uitoefening van wettelijke (discre-
tionaire) bevoegdheden van overheidsorganen. Voor 
het strafrecht en in het bijzonder voor de straftoe-
meting kunnen als relevante beginselen van behoorlijk 
worden aangewezen: zorgvuldigheid (van onderzoek), 
motivering, gelijkheid en evenredigheid. 

Wat betreft de rechtspleging bevinden wij ons in 
Nederland nog in het 'pre-behoorlijkheids'-stadium. 
De Hoge Raad stelt weliswaar hoge eisen aan de 
zorgvuldigheid, doch weinig vergaande eisen aan de 
motivering van straffen. De toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel op rechtspraak zelf wordt door de Hoge 
Raad afgewezen.' Het zijn in het bijzonder deze twee 
eisen van behoorlijkheid die voor gelijkheid van 
straffen van grote betekenis zijn. Hoe is het mogelijk 
dat de Hoge Raad het aspect behoorlijkheid in de 
jurisprudentie op deze punten verwaarloost? 

Traditioneel geldt de rechter als degene die in 
onafhankelijkheid en met grote zorgvuldigheid in een 
individueel geval beslist. Vanwege vaak de 
complexiteit van de zaken waarin de rechter te 
beslissen heeft — en de vaststelling van de strafmaat 
vormt zo'n complexe beslissing — geldt als waarborg, 
wat ik zou willen noemen, `de rechter als magistraat'. 
Het oerbeeld van de rechter is dat van een man die 
luistert, en wijze beslissingen neemt.' Vroeger kon dat 
zelfs de koning zijn. 

In een zich ontwikkelende rechtsorde wordt de 
rechter steeds meer 'het ambt'. Het gaat minder om 
de persoon van de rechter — of om diens autoriteit — 
als wel om de functie die hij vervult. In een primitieve 
rechtsorde speelt de persoon van de rechter een grote 
rol. In onze rechtsorde mag het eigenlijk niet 
uitmaken wie als rechter optreedt. Daarmee valt het 
beeld van de rechter als magistraat van z'n sokkel. 
Het zal nog wel enige tijd vergen voordat deze 
ontwikkeling ook terug is te vinden in de jurispru-
dentie van de Hoge Raad. 

Voor de huidige situatie zou het gewenst zijn dat de 
Hoge Raad (ook) voor wat betreft de strafmaat zowel 
het motiveringsbeginsel als het gelijkheidsbeginsel als 
een direct iedere rechter bindende rechtsnorm zou 
aanvaarden. Onderkend moet echter worden dat 
daarmee tevens voor veroordeelden meer aankno- 
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pingspunten voor verder procederen worden gegeven. 
Uiteindelijk zou de Hoge Raad voor de vraag komen 
te staan of door de rechter gehanteerde normsystemen 
om de strafmaat te bepalen juist zijn toegepast 
(Hammerstein, 1992). Ook consequente toepassing 
van het gelijkheidsbeginsel op de rechtspraak van de 
rechter zou een dergelijk effect hebben. De Hoge 
Raad zou gevolgen moeten gaan verbinden aan de 
vergelijking van strafvonnissen van twee verschillende 
rechtbanken (of zelfs dezelfde) waarbij verschillende 
straffen voor dezelfde strafbare feiten zijn gegeven. 

Verdedigbaar is dat wanneer de rechterlijke macht 
steeds zou werken volgens een aanvaardbaar systeem 
bij het bepalen van de strafmaat en wanneer strafvon-
nissen voldoende inzichtelijk maken hoe het systeem is 
toegepast, uiteindelijk de toetsende taak van de Hoge 
Raad wel zou meevallen. Het is juist in de situatie 
waarin de rechter per geval beslist en nauwelijks tot 
een strafmotivering komt dat twijfel rijst en in 
redelijkheid kan rijzen over de ongelijkheid van 
straffen. 

Een blauwdruk 

Uit de Straatsburgse aanbeveling voor de rationali-
sering en daarmee grotere gelijkheid van straffen blijkt 
dat nationale staten langs meerdere wegen die 
gelijkheid kunnen bevorderen en daarom keuze-
vrijheid hebben bij het kiezen van een benadering van 
de gelijkheid van straffen. Voor Nederland rijst 
daarmee de vraag welke keuzen het beste passen bij 
ons constitutioneel bestel en bij onze traditie. 

Vooropgesteld moet worden dat voor het bevor-
deren van gelijkheid bij straffen niet één maatregel 
afdoende is, doch dat het om meerdere maatregelen 
gaat: richtlijnen openbaar ministerie, uitgangspunten 
voor straftoemeting van de rechter, motivering straf-
vonnissen en informatie-uitwisseling over strafmaatju-
risprudentie. Het kernpunt is dat de benadering van 
de rechtsprekende taak van de rechter bij het 
vaststellen van de strafmaat niet meer die is van de 
magistraat die per geval beslist, doch dat de straf-
maatjurisprudentie gezien wordt als een taak van de 
rechterlijke macht als geheel. Met deze uitspraak is 
reeds een keuze gemaakt voor de wijze waarop meer 
rationaliteit bij bestraffing voor een belangrijk deel 
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zou kunnen worden gerealiseerd: via de jurispru-
dentie. 

Dit neemt niet weg dat ook andere initiatieven 
kunnen leiden tot strafharmonisatie. De Wet-Mulder 
vormt een belangrijk voorbeeld. Zowel de grotere 
gelijkheid bij executie als de harmoniserende werking 
die uitgaat van de standaard-boetes vormt een goede 
bijdrage. Ook voor andere strafbare feiten kunnen 
richtlijnen die het openbaar ministerie hanteert 
harmoniserend werken. Uitgangspunt kan daarbij zijn 
dat vaker voorkomende delicten gemakkelijker in te 
passen zijn in normschema's. Dit vormt een 
wonderlijk aspect van gelijkheid van straffen. Zouden 
per jaar slechts enkele drugskoeriers in Nederland 
bestraft moeten worden, dan zou dat aanleiding 
kunnen zijn om per geval en gelet op de persoon van 
de dader te beoordelen welke straf passend is. Gaat 
het echter om een groot aantal, bovendien uit den 
vreemde komende koeriers, die later weer uitgezet 
zullen worden en die calculerend slechts afgewogen 
hebben dat er een bepaalde pakkans is, dan ontstaat 
behoefte aan objectivering: per gewichtseenheid 
smokkelwaar kan vervolgens de strafmaat vastgesteld 
worden. Zo gebeurt het in de praktijk nu ook. Het 
aantal strafbare feiten en de anonimiteit van de 
daders leidt er als vanzelf toe dat de klemtoon bij de 
bestraffing verschuift van de dader naar de daad. 
Bovendien zou een mild Nederlands strafklimaat ons 
land tot een trekpleister voor koeriersdiensten kunnen 
maken. Ook dergelijke internationaal beïnvloede 
effecten moeten vermeden worden. 

Overigens mag bij alle aandacht voor rationalisering 
van straffen niet uit het oog verloren worden dat 
naarmate het scala van maatregelen die in het kader 
van bestraffing een rol kunnen spelen, breder wordt 
(onder andere alternatieve bestraffing) de eenzijdige 
aandacht voor de duur van de vrijheidsstraf en 
eventueel de hoogte van de boete geen recht doet aan 
het maatschappelijk nut van alternatieven voor 
detentie en geldstraf. Hoewel in een periode waarin de 
criminaliteit onder met name vreemdelingen toeneemt 
een meer subtiele benadering van de strafbevoegdheid 
van de rechter minder voor de hand ligt, wijst een 
roep om zwaardere gevangenisstraffen zonder meer op 
onderontwikkeld normbesef. 

Richtlijnen voor straftoemeting gesteld bij of 
krachtens de wet' liggen in het Nederlandse systeem 
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niet in de rede. Staatsrechtelijk gezien zijn regering en 
parlement bevoegd om bij wet in formele zin nadere 
strafnormen vast te stellen of om die bevoegdheid te 
delegeren aan de regering. Ook het verschil tussen 
minimum- en maximumstraf zou langs die weg 
verkleind kunnen worden. Twee factoren spelen echter 
een rol. In de eerste plaats geldt voor de West-
Europese traditie — ook blijkens de Straatsburgse 
aanbevelingen — als uitgangspunt humane strafbeje-
gening. Deze humane strafbejegening impliceert dat 
per geval, gelet op de persoon van de dader, de straf 
wordt vastgesteld. Juist daarom geeft de wet ook een 
discretionaire strafbevoegdheid aan de rechter. 
Normstelling bij lagere wetgeving past ook minder in 
de nationale traditie. Bovendien zou die normstelling 
uiteindelijk voor de bevoegdheid van de rechter niet 
zonder meer van doorslaggevende betekenis zijn. Dit 
hangt samen met het feit dat de rechter ook bevoegd 
is om hetzij direct hetzij indirect bij voorbeeld een 
algemene maatregel van bestuur te toetsen. Daarbij 
zou getoetst kunnen worden aan het evenredigheids-
beginsel. 

Het stellen van een algemene maatregel van bestuur 
geeft meer — eventueel politiek controleerbare invloed 
— van de regering op het strafmaatbeleid van de 
rechter. Daarin schuilt echter ook weer een gevaar. In 
het kader van de machtenscheiding is zelfs aan het 
openbaar ministerie een zekere autonomie ten 
opzichte van de minister van Justitie toegekend'" en 
aan de rechter is een ruime bevoegdheid om de 
strafmaat vast te stellen toegekend. Een te directe 
invloed van de politiek op de vervolging en bestraffing 
van strafbare feiten is niet verantwoord. Juist de 
tussenkomst van het openbaar ministerie en van de 
rechterlijke macht moet leiden tot een zekere 
matiging. Zeker in een tijd waarin ons parlementaire 
stelsel meer monistische trekken gaat vertonen, 
waardoor de afstand tussen regering en parlement 
verkleint en daarmee de wetgevende en besturende 
taak meer in één hand komen te liggen zou meer 
politieke invloed op vervolging en bestraffing 
ongewenste effecten kunnen hebben. 

Het initiatief om in samenwerking met de NVvR te 
komen tot een systeem waarin een structuur wordt 
gegeven voor straftoemeting en vastlegging van de 
resultaten in een geautomatiseerd zoeksysteem — een 
registrerende databank — vormt de belangrijkste 
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bijdrage tot gelijkheid van straffen. Niet alleen zouden 
rechters op basis van dat systeem kennis kunnen 
nemen van de strafmaat die collega's hanteren, 
bovendien zou aan de hand van het systeem een ratio-
nalisering van de strafmaat mogelijk zijn. Voorts zou 
de Hoge Raad onder toepassing van het gelijkheidsbe-
ginsel en het motiveringsbeginsel de strafrechter 
moeten dwingen het systeem consistent toe te passen 
en daarvan verantwoording af te leggen door de straf-
motivering. 

Langs die weg valt een overgang te maken van de 
magistraat die de gecompliceerde beslissing over de 
strafmaat naar 'eigen wijsheid' (Leijten, 1989) neemt 
naar een rechtsorde waarin de rechterlijke macht op 
behoorlijke wijze invulling geeft aan de discretionaire 
strafbevoegdheid. Anders gezegd, ook al is de rechter 
een magistraat, de macht die hij uitoefent moet 
behoorlijk worden uitgeoefend. Ook voor de rechter 
gelden beginselen van behoorlijkheid zoals zorgvul-
digheid, motiveringsplicht, gelijkheid en evenre-
digheid. Toepassing van deze beginselen van behoor-
lijke rechtspraak leidt tot de gewenste juridificering 
van de strafbevoegdheid van de rechter. 

Noten 

' Aldus artikel 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
politieke rechten en burgerlijke 
vrijheden (IVBPR of BUPO-
Verdrag). Dat de wet algemene 
werking heeft, sluit niet uit dat 
een wet slechts betrekking heeft 
op een beperkte personenkring. 
De regeling van het koningschap 
heeft (actueel) slechts betrekking 
op één persoon, doch is wel 
algemeen. Zie voor een overzicht 
van de gelijkheidsbepalingen: 
A.F.M. Brenninkmeijer, De 
grenzen van de samenwerking 
tussen rechters, Nederlands juris-
tenblad, 1989, pp. 1621-1634. 
2  Zie in dit verband ook de tekst 
van artikel 14 IVBPR: 'All 
persons shall be equal before the 
courts and tribunals'. 
' Voor Nederland had mr. L. 
Frijda zitting in dit comité, zie 

voor een verslag: L. Frijda, 
Eventuele Straatsburgse aanbeve-
lingen over straftoemeting, Trema, 
1992, pp. 94 e.v. 

4  Recommendation No. (92) 17 
(19 october 1992). Zie bijlage. 

Zie ook: A. van Vliet, Europese 
regels voor 'gemeenschapssancties', 
(de titel is wat dubbelzinnig, 
omdat het niet om sancties van de 
EG gaat), Sancties, 1993, pp. 229 
e.v. 

In mijn inaugurele rede heb ik 
dit onderwerp uitgewerkt voor de 
burgerlijke rechter: Burgerlijk 
procesrecht als publiekrecht, 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1992. 
' HR 27 mei 1986, NJ 1987, 29, 
HR 23 november 1988, BNB 
1989, 29 en HR 3 mei 1989, BNB 
1989, 256, m.nt. J.P. Scheltens. 
Overigens wordt de rechtspre-

kende functie vaak verbeeld door 
Justitia met weegschaal en soms 
blinddoek. 
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9  Krachtens de wet zou betekenen 
dat in delegatie waarschijnlijk bij 
Amvb onder primaire verant-
woordelijkheid van de minister 
van Justitie strafnormen zouden 
worden vastgesteld. 
' 9  Op dit punt is sprake van een 
levendige discussie tussen de 
minister van Justitie en het 
openbaar ministerie: Trema, 1991, 
pp. 88-97 en 158-200 en Trema, 
1992, pp. 450-451. 
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Bijlage 

Appendix to the Recommendation No. R (92) 17 of the 
Committee of Ministers to member states concerning consis-
tency in sentencing 
(Adopted by the Committee of Ministers on 19 October 
1992 at the 482nd meeting of the Ministers' Deputies) 

A. Rationales for sentencing 
1. The legislator, or other competent authorities where 
constitutional principles and legal traditions so allow, should 
endeavour to deciare the rationales for sentencing. 
2. Where necessary, and in particular where different ratio-
nales may be in conflict, indications should be given of ways 
of establishing possible priorities in the application of such 
rationales for sentencing. 
3. Wherever possible, and in particular for certain classes of 
offences or offenders, a primary rationale should be 
declared. 
4. Whatever rationales for sentencing are declared, dispro-
portionality between the seriousness of the offence and the 
sentence should be avoided. 
5. The rationales for sentencing should be reviewed from 
time to time. The tendency to establish uniform rationales 
and priorities at European level should be encouraged and 
promoted. Sentencing practice should be subjected to critical 
reappraisal swas to avoid undue severity. 
6. Sentencing rationales should be consistent with modern 
and humane crime policies, in particular in respect of 
reducing the use of imprisonment, expanding the use of 
community sanctions and measures, pursuing policies of 
decriminalisation, using measures of diversion such as 
mediation, and of ensuring the compensation of victims. 
7. No discrimination in sentencing should be made by reason 
of race, colour, gender, nationality, religion, social status or 
political belief of the offender or the victim. Factors such as 
unemploymeni, cultural or social conditions of the offender 
should not influence the sentence so as to discriminate 
against the offender. 
8. In proposing or imposing sentences, account should be 
taken of the probable impact of the sentence on the 
individual offender, so as to avoid unusual hardship and to 
avoid impairing the possible rehabilitation of the offender. 
9. Delays in criminal justice should be avoided: when undue 
delays have occurred which were not the responsibility of the 
defendant or attribute to the nature of the case, they should 
be taken into account before a sentence is imposed. 
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B. Penalty structure 
1. Maximum penalties for offences and, where applicable, 
minimum penalties should be reviewed so that they form a 
coherent structure which reflects the relative seriousness of 
different types of offence. 
2. The range of available sentences for an offence should not 
be so wide as to afford little guidance to courts on its 
relative seriousness. States should therefore consider the 
grading of offences into degrees of seriousness, provided, 
however, that minimum penalties, where applicable, do not 
prevent the court from taking account of particular circum-
stances in the individual case. 
3. a. Wherever it is appropriate to the constitution and the 
traditions of the legal system, some further techniques for 
enhancing consistency in sentencing may be considered. 
b. Two such techniques which have been used in practice are 
`sentencing orientations' and `starting points'. 
c. Sentencing orientations indicate ranges of sentence for 
different variations of an offence, according to the presence 
or absence of various aggravating or mitigating factors, but 
leave courts with the discretion to depart from the orienta-
tions. 
d. Starting points indicate a basic sentence for different 
variations of an offence, from which the court may move 
upwards or downwards so as to reflect aggravating and 
mitigating factors. 
4. a. In particular, for frequently committed or less serious 
offences or offences which are otherwise suitable, conside-
ration may be given to the introduction of some form of 
orientations or starting points for sentencing as an important 
step towards consistency in sentencing. 
b. Wherever it is appropriate to the constitution or the tradi-
tions of the legal system, one or more of the following 
means, among others, of implementing such orientations or 
starting points may be adopted: 
i. legislation; 

guideline judgements by superior courts; 
an independent commission; 

iv. ministry circular; 
- v. guidelines for the prosecution. 

5. a. Custodial sentences should be regarded as a sanction of 
last resort, and should therefore be imposed only in cases 
where, taking due account of other relevant circumstances, 
the seriousness of the offence would make any other 
sentence clearly inadequate. Where a custodial sentence on 
this ground is held to be justified, that sentence should be no 
longer than is appropriate for the offence(s) of which the 
person is convicted. Criteria should be developed for identi-
fying the circumstances which render offences particularly 
serious. Wherever possible, negative criteria to exclude the 
use of imprisonment, in particular in cases involving a small 
financial loss, may be developed. 
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b. The introduction of legislative restrictions on the use of 
custodial sentences, in furtherance of paragraph a, should 
also be considered, in particular as regards short-term 
custodial sentences. 
c. In order to promote the use of non-custodial sanctions 
and measures, and in particular where new laws are created, 
the legislator should consider indicating a non-custodial 
sanction or measure instead of imprisonment as a reference 
sanction for certain offences. 
6. Consideration should be given to grading the available 
non-custodial sentences in terms of relative severity, taking 
account not only of the different forms of sanction (for 
example suspended sentence, fine) but also the varying 
degrees of harshness (for example high or low fines, long or 
short community orders); such grading would enable courts 
to select the non-custodial sentence appropriate for the 
offender and, subject possibly to the offender's consent, from 
among a group of sentences which also reflect the relative 
seriousness of the offence. 
7. Where there is a failure to comply with the requirements 
of a non-custodial order (other than by the commission of a 
subsequent offence), the offender should not be sent to 
prison unless the court is satisfied that all other legally 
prescribed methods have been used or are inappropriate, and 
that the offender has had the ability to comply with the 
order. So far as fines are concerned 
a. as a matter of principle, every fine should be within the 
means of the offender on whom it is imposed; 
b. custody should be avoided so far as possible in cases of 
inability to pay, in view of the fact that the original offence 
was considered insufficiently serious for imprisonment or 
because such a penalty was inappropriate for other reasons: 
c. states should, as a matter of urgency, explore other non-
custodial means of enforcing the payment of fines, including 
suspension of payment and modification of the sentence. 
8. In states where the suspended sentence of imprisonment is 
available, it is important to ensure that, where an offender 
breaches the suspended sentence, the implementation of the 
suspended sentence is a judicial decision which allows some 
discretion, in terms of full implementation, part implemen-
tation or other possibilities. 

C. Aggravating and mitigating factors 
1. The factors taken into account in aggravation or in 
mitigation of sentence should be compatible with the 
declared rationales for sentencing. 
2. The major aggravating and mitigating factors should be 
clarified in law or legal practice. Wherever possible, the law 
or practice should also attempt to define those factors which 
should not be considered relevant in respect of certain 
offences. 
3. The factual basis for sentencing should always be properly 
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proved. Where a court wishes to take account, as an aggra-
vating factor, of some matter not forming part of the 
definition of the offence, it should be satisfied that the aggra-
vating factor is proved beyond reasonable doubt and before a 
court declines to take account of a factor advanced in 
mitigation, it should be satisfied that the relevant factor does 
not exist. 

D. Previous convictions 
1. Previous convictions should not, at any stage in the 
criminal justice system, be used mechanically as a factor 
working against the defendant. 
2. Although it may be justifiable to take account of the 
offender's previous criminal record within the declared ratio-
nales for sentencing, the sentence should be kept in 
proportion to the seriousness of the current offence(s). 
3. The effect of previous convictions should depend on the 
particular characteristics of the offender's prior criminal 
record. Thus, any effect of previous criminality should be 
reduced or nullified where: 
a. there has been a significant period free of criminality prior 
to the present offence; or 
b. the present offence is minor, or the previous offences were 
minor; or 
c. the offender is still young. 
4. There should be a coherent policy with regard to the 
relevance of discontinued proceedings, foreign judgements, 
amnesty, pardon or time-barred offences. 
5. Where an offender is sentenced on one occasion for 
several offences, the decision on the severity of the sentence 
or combination of sentences should take some account of the 
plurality of offences but should also remain in proportion to 
the seriousness of the total criminality under consideration. 

E. Giving reasons for sentences 
1. Courts should, in general, state concrete reasons for 
imposing sentences. In particular, specific reasons should be 
given when a custodial sentence is imposed. Where 
sentencing orientations or starling points exist, it is recom-
mended that courts give reasons when the sentence is outside 
the indicated range of sentence. 
2. What counts as a `reason' is a motivation which relates 
the particular sentence to the normal range of sentences for 
the type of crime and to the declared rationales for 
sentencing. 

F. Prohibition of reformatio in peius 
1. The principle of the prohibition of reformatio in peius 
should be taken into account where only the defendant 
appeals. 
2. In states where such a remedy exists, the powers of prose-
cutors to use their right to accessory appeal should not be 
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used their right to accessory appeal should not be used with 
a view to undermining the principle of the prohibition of 
reformatio in peius, thereby deterring offenders from 
appealing. 

G. Time spent in custody 
In principle, time spent in custody before trial or before 
appeal shall count towards the sentence. There should be a 
coherent policy with regard to time spent in custody abroad. 

H. Role of the prosecutor 
The sentencing policies and training of prosecutors should 
ensure that prosecutorial practices make a contribution to 
overall consistency in sentencing. 

I. Sentencing studies and information 
1. Arrangements should be made to ensure that judges and 
the public are regularly provided with information about the 
overall functioning of the criminal justice system, and in 
particular of sentencing practice. 
2. In order to promote consistency in sentencing, judges and 
magistrates should have the opportunity to attend seminars 
and conferences on sentencing on a regular basis. 

J. Statistics and research 
1. Sentencing statistics should be officially established. They 
should be compiled and presented in a way which is infor-
mative to judges, particularly in respect of sentencing levels 
for relatively quantifiable offences (for example drunk 
driving, thefts from supermarkets). 
2. Statistics should be compiled so as to ensure that they 
give sufficient details to measure and to counter inconsis-
tency in sentencing, for example by linking the use of parti-
cular penalties to types of offence. 
3. Research should be done regularly to measure accurately 
the extent of variations in sentencing with reference to the 
offences punished, the persons sentenced and the procedures 
followed. This research should pay special attention to the 
effect of sentencing reforms. 
4. The decision-making process should be investigated 
quantitatively and qualitatively for the purpose of 
establishing how courts reach their decisions and how certain 
external factors (press, public attitudes, the local situation, 
etc.) can affect this process. 
5. ldeally, research should study sentencing in the wider 
procedural context of the full range of decisions in the 
criminal justice system (for example investigations, decisions 
to prosecute, the defendant's plea, and the execution of 
sentences). 

K. European co-operation on sentencing information 
1. States should consider the establishment of some method 
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of a continual exchange of information about trends and 
new developments in sentencing law, policy and practice, in 
order to spread knowledge of the sentencing practices of 
other European states and to inform states about possible 
methods of improving consistency in sentencing. 
2. To this end, states should encourage the establishment of 
a regular European newsletter on sentencing, prepared by an 
appropriate institution and distributed to judges and other 
interested parties in greater Europe. States should also 
consider the desirability of providing a forum for meetings 
of judges and others involved in the criminal justice systems 
of member states, so as to spread awareness of shared 
problems and possible solutions. 
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Enkele gedachten over straf 

in de opvoeding 

drs. R. Kohnstamm* 

De eerste van de niet zo heel veel keren dat ik mijn 
kinderen heb geslagen was toen mijn zoon zo ergens 
tussen de twee en drie jaar was. Ik liep met hem aan 
de hand te wandelen op de stoep en opeens rukte hij 
zich los en dribbelde naar de overkant van de straat. 
Een overbekende gevaarlijke situatie. Ik greep hem 
vast, rammelde hem door elkaar en gaf hem een paar 
flinke tikken, onder het uitroepen dat hij dat nooit 
meer mocht doen. Gaf ik mijn zoon op dat moment 
straf? Volgens mij niet en in het navolgende wil ik 
proberen te beargumenteren waarom ik zo'n ouder-
lijke reactie niet onder straf vind vallen. 

In enigszins oppervlakkige samenvattingen van de 
ideëen van de behaviouristische leerpsychologie 
worden alle negatieve gevolgen die een bepaald gedrag 
opleveren bij elkaar geveegd tot één begrip: 'straf'. Op 
eenzelfde manier brengt men dan alle positieve 
gevolgen onder de ene noemer van 'beloning'. 

Hiermee doet men niet alleen tekort aan de 
oorspronkelijke theorie van de grondlegger van het 
behaviourisme, Skinner, het beneemt ook het zicht op 
belangrijke nuances in menselijk gedrag, ook in het 
gedrag van kinderen. De ontwikkeling van gedrag, de 
veranderingen daarin zijn volgens het behaviourisme 
afhankelijk van de effecten die het heeft. Gunstige, 
ongunstige of uitblijvende gevolgen maken de kans op 
herhalen en zich vastzetten van een bepaalde 
gedraging groter of juist niet. Men spreekt daarbij van 
positieve of negatieve bekrachtiging, in het Engels 
reinforcement. 

Een essentieel onderscheid dat ten aanzien van die 
gevolgen moet worden gemaakt is of ze het effect zijn 
van het gedrag als zodanig of dat ze van buitenaf 

* De auteur is publiciste en redacteur van het tijdschrift 
Psychologie. 
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worden toegevoegd, dat wil zeggen of ze intrinsiek 
dan wel extrinsiek zijn. Bij voorbeeld: een peuter 
probeert zelf de televisie aan te zetten. Na wat 
hannessen aan de knoppen verschijnt een tekenfilm 
waar hij dol op is. Dat levert een intrinsieke, positieve 
bekrachtiging op. Het kind wordt door het positieve 
effect van zijn handeling als zodanig gemotiveerd een 
andere keer wéér zelf de televisie aan te zetten. 

Komt er, doordat hij aan de foute knoppen draait, 
echter alleen maar een donderend geluid uit de 
televisie zodat hij geweldig schrikt, dan is de kans op 
herhaling klein. Het effect was een intrinsieke, 
negatieve bekrachtiging. Of in andere woorden het 
kind wordt intrinsiek gedemotiveerd. Komt vader de 
kamer binnen en zegt hij: 'Wat knap dat je dat zelf 
hebt gedaan!', dan is dat extrinsieke, positieve 
bekrachtiging. Maar roept hij: 'Foei, stout, je mag 
niet aan de televisie komen', dan is dat extrinsieke, 
negatieve bekrachtiging. 

In het algemeen is men het erover eens dat intrin-
sieke bekrachtigingen hetzij positief of negatief, en de 
daarmee gepaard gaande intrinsieke motivatie of 
demotivatie, veel invloedrijkere gedragsbepalers zijn 
dan de extrinsieke. Skinner verklaart dit met 
verwijzing naar gedrag als selectiecriterium in de 
evolutie. De effecten van gedrag hadden steeds 
betrekking op de directe leefomgeving. Daar werd 
door de handeling van het levende wezen een veran-
dering teweeg gebracht die voor dat organisme 
gunstig of ongunstig uitpakte. Wat zich voordeed was 
een concreet gevolg van de eigen daad, dat al dan niet 
werkte als bekrachtiger. Dat intrinsieke principe ligt 
volgens deze theorie nog steeds in de menselijke genen 
verankerd. Mensen zijn van nature nog steeds 
oplettend gericht op de inherente effecten van wat ze 
doen. Het extrinsieke principe is er later in de evolutie 
bijgekomen: de positieve of negatieve reacties van 
anderen. De bijval of de afkeuring. De bewondering 
of de spot. Die zijn respectievelijk prettig of onprettig 
en als zodanig ook wel van invloed, maar meer 
letterlijk als extra. In hun eentje zijn ze niet voldoende 
om als blijvende bekrachtiging of ontkrachting te 
fungeren. Ze zijn te vluchtig en te situatie-afhankelijk. 

Het is ook goed in gedachten te houden dat het bij 
dit leerprincipe dus steeds gaat om gedrag. Het 
organisme dééd iets, een mens dóet iets, een kind dóet 
iets. En daar volgden en volgen effecten op. Als er 
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niets wordt gedaan, gaat het hele idee van het 
positieve of negatieve bekrachtigingseffect niet op. Zo 
kan men bij voorbeeld het project vorig jaar van de 
Haagse Tramweg Maatschappij om scholieren die 
geen vernielingen aanrichten te belonen met kortingen 
en reisjes naar pretparken eigenlijk niet met behulp 
van leertheoretische principes onderbouwen. Er is 
namelijk eerst actie, handeling, gedrag nodig om het 
proces van positieve of negatieve bekrachtiging in 
gang te zetten. Van de betreffende scholieren wordt 
daarentegen juist verwacht dat ze niets doen, maar stil 
zitten. 

Nu zou men dat met een beetje fantasie ook nog 
wel gedrag kunnen noemen, braaf gedrag zelfs. En in 
de evolutie zijn ook wel voorbeelden te vinden van 
zich doodstil houden als zeer functioneel gedrag dat 
op intrinsieke wijze werd bekrachtigd doordat bij 
voorbeeld een vijandig dier werd misleid en uit de 
omgeving verdween. Maar in de eerste plaats heeft 
stilzitten voor die scholieren niet zoiets intrinsiek 
functioneels, er gebeurt door dat 'gedrag' in de 
onmiddellijke omgeving niets, en in de tweede plaats 
is de beloning daardoor wel uiterst extrinsiek. 

Bovendien zit men hier met een logistiek probleem: 
het aantal gedragingen dat een mens niet vertoont is 
in principe oneindig en men kan dus wel aan het 
belonen blijven. Belonen hoort leertheoretisch dan 
ook bij een handeling of bij een handeling die 
achterwege blijft, maar in beide gevallen moeten er 
zichtbare sporen van dat doen of niet doen als 
zodanig zijn. 

Straf zullen we moeten onderbrengen bij de extrin-
sieke, negatieve effecten. Maar daar vallen meer 
reacties van anderen onder, niet alleen de 
bestraffende. Laten we ons bepalen tot ouders en 
kinderen. Ouders die niet straffend willen opvoeden 
worden toch wel eens boos op hun kinderen. Zo'n 
kwaaie reactie betekent volgens mij voor een kind dan 
ook iets anders dan straf. Wat is het verschil? 

In de eerste plaats komt een boze uitval spontaan. 
Het is een door je eigen emoties gekleurde reactie in 
een opwelling. Een kind doet iets waardoor vader of 
moeder geïrriteerd, kwaad, kribbig wordt, of — zoals 
ik indertijd met mijn overstekende zoontje — schrikt. 

• De stem schiet uit voor een standje, de hand eventueel 
voor een tik. 

Ouders en kinderen reageren op elkaar als mensen 
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die bovenop elkaar leven en dan gaat het nu eenmaal 
niet altijd vredig toe, want ze hebben te maken niet 
menselijke onhebbelijkheden, zwakheden en rottig-
heidjes van elkaar en van zichzelf. Daarom zit de dag 
vol voorvallen waarbij ouders helemaal niet als 
zorgvuldig afwegende opvoeders reageren, maar als 
mensen. Ik denk dat die menselijke reacties van zijn 
ouders voor een kind erg belangrijk zijn, hij zal er zijn 
eigen emoties in herkennen en leren daar niet van te 
schrikken. Vooral als ouders er achteraf op terug 
komen: 'Ik deed wel erg kwaad geloof ik, maar het 
was ook wel een beetje jouw schuld, want je was wel 
erg vervelend.' En soms zullen ze eerlijkheidshalve 
moeten zeggen: 'Het spijt me, ik weet niet waarom ik 
zo uitviel.' 

Uiteraard werkt dit alleen als er sprake is van 
wederkerigheid, als ouders van hun kant ook de 
emotionele uitbarstingen van hun kinderen accepteren 
en luisteren naar hun problemen. Die emotionele 
evenwaardigheid lijkt me een belangrijke pijler van de 
loyaliteit tussen ouders en kinderen. Een belangrijke 
pijler ook van gehoorzaamheid, een negatief beladen 
begrip, dat van origine zo positief is bedoeld, zoals 
ook duidelijk wordt uit liet etymologisch 
woordenboek. Er zit 'horen' in, in de betekenis van 
luisteren, maar ook 'bij elkaar behoren'. Als het om 
ouders en kinderen gaat zou ik gehoorzaamheid dan 
ook willen zien in die afgeleide betekenis van 'gehoor 
geven aan' en 'horen bij'. 

Kinderen die opgroeien in een beetje redelijk gezin 
met een of twee ouders willen graag bij hen horen, 
zijn als zij en gaan zich met hen identificeren. In die 
verbondenheid ligt de basis voor de vorming van een 
geweten. De verwachtingen die zij van hem hebben en 
de eisen die zij aan hem stellen, gaat hij op den duur 
van zichzelf verwachten en eisen. Het geweten is een 
ingebouwde intrinsieke toetssteen voor wat wel en niet 
kan en mag, zodat een kind daar op den duur niet 
steeds meer van buitenaf extrinsiek op gewezen hoeft - 
te worden. En als hij tekort schiet ten opzichte van 
dat geweten krijgt hij last van schuldgevoel, een nieuw 
mechanisme om hem van volharding in het kwaad af 
te houden. 

Die spontane nijdige uitvallen van ouders waar ik 
het tot nu toe over had horen wel net als straf bij de 
extrinsieke, negatieve bekrachtigingen, maar ze zijn 
zelf geen straf. Straf is anders. Straf is niet spontaan, 
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maar een betrekkelijk overwogen maatregel die je als 
opvoeder neemt om een kind iets af te leren. De boze 
uitval is min of meer doel in zichzelf, een ontlading 
die op dit moment nodig is. Natuurlijk is het wel zo 
dat als vader of moeder vaak kwaad wordt om een 
bepaald gedrag je kunt hopen dat een kind daardoor 
de lust vergaat, maar dat is een bijprodukt. Een mens 
wordt niet doelgericht kwaad. Kwaadheid overkomt 
je. 

Daarmee is slaan als straf meteen uit den boze. Een 
ouder die in een opwelling een kind een klap geeft is 
te begrijpen en te vergeven, ook door het betreffende 
kind. Slaan is niet fraai, maar het is wel een gewone 
menselijke manier om kwaadheid te uiten. Het is een 
lichaamstaal die het kind bovendien zelf kent en dus 
herkent. Kleine kindjes meppen erop los als hun iets 
niet bevalt. In de loop van hun ontwikkeling leren ze 
schelden, negeren en spotten als beschaafdere 
manieren om ongenoegen te uiten. Tussen mensen die 
sterk aan elkaar verbonden zijn krijgt die primitieve 
taal soms even de overhand over de beschaafde 
woordentaal. Zowel in de spontane lieve knuffel, als 
bij de even spontane kwaaie pets. 

De raad aan opvoeders die men met enige regelmaat 
kan tegenkomen 'sla nooit in drift' heb ik nooit 
begrepen. Ik zou juist zeggen 'sla alleen in drift, zij 
het met mate'. Uiteraard moet men kinderen wel 
beschermen tegen ouders die, eenmaal in razernij 
ontstoken, niet meer kunnen ophouden. Maar dat 
probleem is van een andere orde dan wat zich in een 
doorsnee gezin afspeelt. Wie niet in een opwelling 
maar planmatig slaat, omdat hij of zij na enig 
nadenken vindt dat het kind maar eens goed moet 
voelen wat het heeft misdaan, is een ordinaire sadist. 
Een indrukwekkend voorbeeld daarvan is te zien in de 
film Fanny en Alexander van Ingmar Bergman, waar 
de stiefvader zich emotioneel gereed maakt om tot de 
hardvochtige kastijding over te gaan. 

Omdat straf een zekere opzettelijkheid heeft, een 
maatregel die men bedenkt, moet hij — en kan hij in 
tegenstelling tot een spontane reactie — aan eisen 
voldoen. Straf is het met opzet toebrengen van leed. 
Je moet er als ouders dus wel zeker van zijn dat het 
zin heeft om dat te doen. En die zin is gelegen in het 
feit dat je een kind iets wilt bijbrengen, wilt leren, in 
bepaald opzicht wilt veranderen. 

Vergelding — mijns inziens een belangrijk aspect van 
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het strafrecht — speelt als het om grootbrengen van 
kinderen gaat, geen rol. Straf is alleen zinvol als een 
kind net zo goed kan laten wat hij doet. Sommige 
negatieve gewoonten, zoals nagelbijten en bedplassen, 
gaan een kind boven zijn macht. Ze hebben het goede 
gedrag niet zelf in de hand. Straf werkt dan averechts. 
Hetzelfde geldt voor gedragingen die — hoe hinderlijk 
ook — voortkomen uit de aard van een kind, zoals 
drukte en beweeglijkheid bij hyperactiviteit. 

Straf heeft alleen zin als iets heel gevaarlijks moet 
worden afgeleerd of als iets heel gevaarlijks na één 
keer achterwege moet blijven. Straf is dan ook 
overbodig als een kind zelf helemaal niet de bedoeling 
had te doen wat het deed. Een vaas met bloemen 
omgooien of in het tafellaken knippen mag niet, maar 
het gebeurt nu eenmaal soms. Een boze uitval, ja, 
maar straf, nee. 

Een straf moet consequent gegeven worden. Altijd 
als ouders zien of weten dat een kind iets bepaalds 
doet moet de straf volgen. De ene keer wel en de 
andere niet heeft geen effect. Dat is een interessant 
verschil met belonen. Een beloning werkt juist het 
beste wanneer zij slechts af en toe wordt gegeven. 
Over straf moet geen twijfel bestaan, maar een 
beloning moet een zekere zeldzaamheidswaarde 
behouden. Overigens werkt een beloning ook beter als 
zij onverwacht komt. Dit is te verklaren doordat, als 
een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, de 
aandacht van een kind zich daarop richt en niet op 
het gedrag dat van hem of haar wordt vervacht. En 
dat verhindert de eventuele intrinsieke bekrachtiging 
doordat het kind het positieve effect van het gedrag 
als zodanig niet opmerkt. 

Een volgende eis is dat een straf in verhouding moet 
staan tot de overtreding. Ouders die altijd de 
maximale straf uitdelen op welk vergrijp dan ook, 
verhinderen dat bij hun kind zich een notie ontwikkelt 
van wat echt niet mag en wat liever niet moet 
gebeuren, van de verschillen tussen gemeen, stout en 
vervelend. Het zijn vaak kinderen die door zo veel 
eigen tekortschieten ontmoedigd raken en later als 
volwassenen worden geplaagd door een veel te streng 
geweten. 

Verder is het beter als de aard van een straf wordt 
aangepast aan het af te leren gedrag. Sommige ouders 
hanteren een categorale straf bij welk vergrijp dan 
ook, bij voorbeeld vanavond niet naar de televisie 
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kijken of deze week geen zakgeld. Dat is minder 
effectief dan de bal achter slot en grendel leggen als er 
tegen de regels in in de kamer wordt gevoetbald. 
Ditzelfde verschijnsel wordt ook wel gesignaleerd bij 
volwassenen voor wie geldboetes te categoraal en te 
ongedifferentieerd zijn om menselijk gedrag in de 
wenselijke richting te sturen. Wie te hard rijdt raakt 
zijn auto een week kwijt, dat is effectief. 

En ten slotte moet straf onmiddellijk worden 
gegeven, wil het enig effect sorteren. 's Ochtends je 
broertje pesten en daarom 's avonds vroeg naar bed is 
zinloos. De koppeling van gedrag en consequentie is 
dan veel te zwak. Ik moet daar wel eens aan denken 
als ik hoor van jongeren die eens in de zoveel tijd 
worden opgehaald om hun opgespaarde straf uit te 
zitten. 

Een heel belangrijk aspect van straf dat men zich 
moet realiseren is de beperking dat het een kind 
hooguit kan leren wat nièt moet, maar niet wat of hoe 
het wel moet. Een volgende keer doet hij het 
afgestrafte wellicht niet meer, maar iets wat nog veel 
dommer, stouter of vervelender is, in ieder geval iets 
dat hij helemaal niet moet leren. Straf kan ook zo'n 
diepe indruk maken op een kind dat hij juist gefasci-
neerd blijft door wat er mee te maken heeft, inclusief 
datgene wat hij deed en waarvoor hij straf kreeg. Hij 
kan omgekeerd ook een hekel krijgen aan alles wat 
met die straf te maken heeft, de hele situatie waarin 
hij zich daarbij bevond en dat bevordert het leren van 
wat in die situatie wel wenselijk is ook al niet. Dat is 
nog wel eens te zien op school, waar een kind dat 
vaak straf krijgt voor vervelend gedrag op den duur 
ook geen zin meer heeft in leren. 

Al met al zijn dit heel wat eisen waaraan een goede 
straf moet voldoen en het is duidelijk dat ouders in 
het algemeen nogal eens zondigen tegen de regels. 
Gelukkig blijken kinderen heel wat ouderlijke onhan-
digheid te kunnen verdragen zolang er een basis is van 
warmte en geborgenheid. De ultieme straf die een 
kind kan krijgen is dan ook liefdesverlies. 'Als je dat 
doet, houdt mammie niet meer van je'. Net als 
planmatig slaan een wrede straf. Ouderlijke warmte 
en zorg blijken zo belangrijk te zijn dat strengheid en 
veeleisendheid op zichzelf geen negatieve invloed 
hoeven te hebben. Die is er wel als de strengheid zich 
voordoet in combinatie met kille, agressieve en 
gevoelsarme ouders. Zij zijn voor hun kinderen geen 
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aantrekkelijk model om zich mee te identificeren. De 
gewetensontwikkeling mislukt en de kans op latere 
criminaliteit neemt toe. Datzelfde geldt voor ouders 
die door welke oorzaak dan ook onmachtig zijn, hun 
kinderen enige leiding te geven, maar die op grillige 
momenten — en dus voor hun kinderen volstrekt 
onvoorspelbaar — opeens uiterst agressief en streng 
kunnen zijn. 

Tot slot kan men, terugkomend op de behaviouris-
tische leertheorie, zeggen dat het belangrijk is te 
zorgen dat een kind voldoende intrinsiek gemotiveerd 
blijft door de ingebouwde beloningen die aan zijn 
eigen gedragingen vastzitten, dan wel gedemotiveerd 
door de vervelende effecten. Dat is te bevorderen door 
de omgeving waarin zij opgroeien zo in te richten dat 
er veel ruimte is voor eigen initiatief en eigen 
handelen, die op hun beurt kunnen leiden tot 
gevoelens van competentie en eigenwaarde. Te veel 
beloning en straf van buitenaf maakt een kind te 
afhankelijk. Te veel beloning ontneemt hem het 
plezier in het resultaat van wat hij doet. Hij zal leren 
vragen: 'Wat levert het me op?' Te veel aan straf 
verhindert de vorming van een eigen geweten. Het 
kind laat dingen om straf te ontlopen, niet omdat het 
leert aanvoelen dat en waarom ze als zodanig 
achterwege moeten blijven. En bij volwassenen zonder 
adequaat geweten komt later de strafrechter de plaats 
van de ouders innemen. 
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Werkzame detentie 

drs. L. Elting* 

Een stap voorwaarts 

'Na het anti-autoritarisme en het abolitionisme van 
de jaren zestig en zeventig, is vanaf het begin van de 
jarig taatig een kentering opgetreden in het denken 
over straffen. Straffen 'mag' weer en de rechtvaar-
diging van strafrechtelijke sancties wordt niet meer 
uitsluitend gezocht in de resocialiserende werking 
ervan, maar opnieuw ook in onschadelijkmaking en 
vergelding.' 

Deze passage staat in de aanmeldingsfolder voor dit 
symposium. Een kentering, ofwel een omslag. Straffen 
mag weer, heet het, en hoewel uit een grafiekje in 
dezelfde folder blijkt dat gevangenisstraffen tegen-
woordig kwantitatief maar een gering deel uitmaken 
van het gehele scala aan strafmodaliteiten, wordt met 
die kentering juist naar het gevangeniswezen gewezen. 

Maar is het wel helemaal juist om over een 
kentering te spreken? Daagt het autoritarisme 
inderdaad weer aan de einder en hebben we de 
resocialisatiedoelstelling daadwerkelijk op het tweede 
plan gezet om de aandacht meer op vergelding te 
kunnen richten? Deze vragen beantwoord ik niet met 
een volmondig 'ja'. 

Het antwoord dat ik wel wil geven, baseer ik op de 
nota Werkzame detentie, de beleidsnota voor het 
gevangeniswezen, die onlangs is gepubliceerd. In die 
nota worden de uitgangspunten voor het penitentiair 
beleid in de komende jaren verwoord, en in die 
uitgangspunten moet vanzelfsprekend een antwoord 
liggen op voornoemde vragen. 

* De auteur is Directeur Delinquentenzorg en Jeugdin-
richtingen bij het ministerie van Justitie. Hij dankt drs. R.E. 
de Smidt voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van dit 
artikel. 
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Wat ik wil proberen duidelijk te maken, is dat er 
binnen het gevangeniswezen, veeleer dan een 
kentering, sprake is van een logische ontwikkeling, 
een emancipatoir proces van het vinden van adequate 
reacties op de veranderde omstandigheden. Het is niet 
een stap terug die wij doen, een ommekeer naar oude 
denkbeelden, het is juist een stap voorwaarts, naar 
een beter gevangeniswezen. Beter in de zin van meer 
effectief en meer efficiënt. Dezelfde principes, maar 
beter aansluitend bij de moderne samenleving, om het 
thema van het symposium nog maar eens te noemen. 

Verzwaring van de gedetineerdenpopulatie 

In de beide eerste artikelen van dit themanummer 
hebben staatssecretaris Kosto van Justitie en mevrouw 
Junger-Tas geschreven over het opleggen en ten 
uitvoer leggen van sancties buiten de muren van de 
strafinrichting. Een wijze van strafrechtstoepassing die 
in de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen. 

Hoe prijzenswaardig die ontwikkeling ook is, zij is 
niet zonder gevolgen geweest voor de klassieke wijze 
van strafrechtstoepassing binnen de muren van de 
gevangenis. Was de vrijheidsstraf lange tijd het 
belangrijkste antwoord op normovertredend gedrag, 
tegenwoordig is het een ultimum remedium: een sanctie 
die slechts wordt toegepast als alle andere, minder 
vergaande, modaliteiten zijn gewogen en te licht 
bevonden. 

En dit veranderde karakter van de vrijheidsstraf 
komt zeer pregnant tot uitdrukking in de kenmerken 
van de populatie delinquenten, die in de strafinrich-
tingen wordt opgevangen. De gedetineerdenbevolking 
is in één woord moeilijker geworden, en in twee 
woorden: veel moeilijker. Zoals wel wordt verzucht: 
de oude eerlijke boef bestaat niet meer. De vraag is 
daarbij natuurlijk wel of er in het verleden zoveel 
eerlijke boeven hebben rondgelopen. 

Ongeveer veertig procent van de gedetineerden die 
jaarlijks worden opgenomen, is verslaafd. Zo'n tien 
procent lijdt in ernstige mate aan een psychiatrische of 
psychische stoornis. De groep gedetineerden met 
gedragsproblemen, bij voorbeeld in de zin van 
overmatige agressie, is nog groter. De meeste gedeti-
neerden zijn recidivist. First-offenders komen steeds 
minder voor, zeker als men bij de criminele carrière 
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ook het justitiële jeugdcircuit betrekt. Een aanmer-
kelijk deel van de gedetineerden is van een andere 
nationaliteit of van buitenlandse afkomst. Taal- en 
cultuurproblemen zijn soms groot. 

Deze problematiek is als zodanig niet nieuw. In de 
nota Taak en toekomst van het Nederlandse gevange-
niswezen uit 1982 werd al gesproken over de 
verzwaring van de gedetineerdenpopulatie. Deze is 
sindsdien over de hele linie nog eens zozeer toege-
nomen, dat we in een situatie zijn gekomen waar het 
overgrote deel van de gedetineerden tot één of meer 
bijzondere categorieën behoort. Deze verzwaring doet 
zich op vele fronten voelen, en kwam vorig jaar bij 
voorbeeld tot uiting in een aantal ernstige gijzelingsin-
eidenten. 

Organisatorische 'veranderingen 

Bij dit alles heeft het gevangeniswezen als organi-
satie ook een aantal belangrijke veranderingen en 
ontwikkelingen doorgemaakt. Ik noem kort de drie 
meest wezenlijke. In de eerste plaats is de penitentiaire 
capaciteit sterk toegenomen. In de laatste tien jaar 
was sprake van een verdubbeling, van vierduizend 
naar achtduizend celplaatsen. Tot aan 1996 zullen 
daar nog eens vierduizend plaatsen bijkomen, wat 
naar verhouding een zeer omvangrijke uitbreiding is. 
Waar Nederland jarenlang een relatief klein gevange-
niswezen had, zal dit steeds meer op Europees niveau 
gaan komen. 

Deze celplaatsen zijn verdeeld over inrichtingen die 
onderling verschillen in bestemming en daarmee in 
categorie gedetineerden, in beveiligingsniveau, 
voorzieningen en zo meer. Even aanzienlijk als de 
capaciteitsuitbreiding is de uitbreiding van het perso-
neelsbestand. In relatief korte tijd moesten en moeten 
duizenden nieuwe medewerkers worden aangetrokken, 
opgeleid en ingewerkt in een werkveld dat zich nauwe-
lijks met andere laat vergelijken. De penitentiaire 
organisatie is dus veel grootschaliger en gecompli-
ceerder geworden. 

In de tweede plaats heeft de deconcentratie van 
beslissingsbevoegheden duidelijk gestalte gekregen. In 
de van oorsprong centraal geleide organisatie krijgen 
de inrichtingsdirecteuren in toenemende mate een 
eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid om hun 
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inrichting te 'runnen'. Eerst en vooral beheersmatig, 
maar recent ook beleidsmatig, binnen de centraal 
afgesproken kaders. 

De deconcentratie krijgt dit jaar een belangrijk 
vervolg als de centrale directie op haar beurt op 
afstand wordt geplaatst van het kerndepartement en 
tot een agentschap wordt. De systematiek van de 
planning en control, van werken aan de hand van 
vooraf afgesproken en achteraf getoetste scores op een 
aantal relevante zogenaamde kengetallen, gaat zo 
steeds meer de spil vormen van zowel de kwantitatieve 
als de kwalitatieve processen binnen het gevangenis-
wezen. 

In de derde plaats, maar zeker niet het minst 
belangrijk, staat de ketensturing: de afstemming van 
de schakels in de keten van rechtshandhaving op 
elkaar. Een integraal beleid voor de strafrechtstoe-
passing krijgt steeds meer gestalte. Dit stelt veran-
derde eisen aan het gevangeniswezen. De ingebruik-
name van geautomatiseerde netwerksystemen als 
Compas en Tulp is hier één, zeker niet onbelangrijk, 
aspect van. 

Deze ontwikkelingen, de verzwaring van de gedeti-
neerdenpopulatie, de gijzelingsincidenten, de capaci-
teitsuitbreiding, de deconcentratie en de ketensturing 
vormden de aanleiding voor de nieuwe beleidsnota 
over het gevangeniswezen, Werkzame detentie. 

Overdifferentiatie 

Hoewel de nota, zoals de huidige tijdgeest 
voorschrijft, beknopt is, zou het toch te ver voeren 
om hier op alle elementen van het geformuleerde 
beleid in te gaan. Hier wil ik mij beperken tot één 
aspect, maar wel het aspect dat centraal staat in de 
nota en dat in de achterliggende visie ook het meest 
vernieuwend is. Het aspect dat in alle discussies die 
aan de totstandkoming van de nota voorafgingen ook 
steeds de meeste aandacht opeiste: het standaard-
regime. En daarmee zal ik ook terugkomen op de 
vraag die ik aan het begin stelde, namelijk in hoeverre 
er ook binnen de vrijheidsbeneming zelf sprake is van 
een kentering in het denken over straffen. 

Het gevangeniswezen draag zorgt voor de tenuit-
voerlegging van vrijheidsbenemendé straffen en 
maatregelen. Dat is zijn taak, samen met de tbs- 
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inrichtingen en de justitiële jeugdinrichtingen. Deze 
formele opdracht heeft de afgelopen jaren in de 
praktijk op zeer veelvorminge wijze gestalte gekregen, 
in aansluiting op de verschillende categorieën gedeti-
neerden en hun bejegeningsbehoeften enerzijds, en op 
de verschillende gebouwen en hun karakteristieken 
anderzijds. 

In deze diversiteit schuilt het risico van een te 
vergaande mate van differentiatie. Te vergaand omdat 
het penitentiaire stelsel steeds meer gecompliceerd en 
rigide dreigt te worden. Het web van regelgeving 
wordt steeds dichter, en een optimale capaciteitsbe-
nutting komt steeds meer onder druk komt te staan. 
In deze tijd zijn helderheid, inzichtelijkheid en 
bestuurlijke flexibiliteit juist de eisen voor een 
efficiënte bedrijfsvoering. Eisen die terecht aan het 
gevangeniswezen, als organisatie waar jaarlijks 
honderden miljoenen guldens omgaan, worden 
gesteld. Eisen die harder worden naarmate het gevan-
geniswezen, eerst decentraal en binnenkort ook 
centraal, meer zelfstandig en dus bedrijfsmatig gaat 
functioneren. 

In het voorontwerp voor de nieuwe Penitentiaire 
beginselenwet heeft die flexibiliteit nadrukkelijk 
gestalte gekregen. Naast het risico van overdifferen-
tiatie kan ook de herkenbaarheid van de vrijheidsstraf 
in het geding komen. De vrijheidsstraf draagt een 
punitief karakter. Het woord zegt het al. Zij dient 
mede ter vergelding van het door de delinquent 
aangerichte onrecht. Vergelding is een gevoelig begrip, 
bijna een taboe. Toch is het inherent aan de vrijheids-
beneming en moet het als zodanig ook onder ogen 
worden gezien, en niet als een nieuw verschijnsel dat 
de tegenwoordige hardheid in het denken over straffen 
zou typeren. 

De herkenbaarheid van de vrijheidsstraf voor de 
buitenwacht, die voor een groot deel ligt in die 
vergelding, is de laatste tijd duidelijk minder 
geworden. En dat heeft, in samenhang met de 
vergaande differentiatie, vooral te maken met het 
programma-aanbod dat over de hele linie aan gedeti-
neerden wordt gedaan. De visie daarover, zoals 
verwoord in de nota Taak en toekomst van het 
Nederlandse gevangeniswezen, was er een van een 
breed en relatief vrijblijvend, ongeclausuleerd aanbod. 
Op basis van zijn eigen voorkeur kiest de gedetineerde 
voor een aantal activiteiten die inhoud geven aan de 
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detentie en hem helpen voorbereiden op de invrij-
heidstelling. Het strafkarakter van de detentie beperkt 
zich tot de muren van de gevangenis, en dat geldt 
inmiddels ook voor de herkenbaarheid. 

Standaardregime 

Deze benadering past niet meer bij de huidige 
gedetineerdenpopulatie. Ik merkte al eerder op dat de 
personen die nu worden ingesloten in een strafin-
richting veelal recidivist zijn met verslavings-, 
psychische of gedragsproblemen en ongeschikt zijn 
bevonden voor een sanctievorm met meer verantwoor-
delijkheden en vrijheden. Een activiteitenaanbod dat 
het initiatief geheel aan hun zijde legt, levert onvol-
doende resultaat op, zo is gebleken. 

Gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende 
problemen van of met gedetineerden is juist dat een 
duidelijke structuur nodig is. Een inzichtelijke en 
geordende vormgeving aan de dag, die de gedeti-
neerden duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt en de 
organisatie beheersbaarheid biedt. 

Bij dit vormgeven aan de detentie raken we aan het 
beginsel dat men naar de gevangenis gaat als straf, 
niet om gestraft te worden. Dit oorspronkelijke 
principe van de Nederlandse strafrechtstoepassing 
wordt ook in de nota Werkzame detentie onverkort 
gehandhaafd. Daarbij moet wel duidelijk zijn dat niet 
alle beperkingen aan gedetineerden binnen de detentie 
een extra strafelement of een extra leedtoevoeging 
betekenen. Ware dat wel zo, was iedere verdere 
beperking dan de louter fysieke beperking van de 
bewegingsvrijheid ook een extra leedtoevoeging, dan 
zag Werkzame detentie inderdaad op een omslag naar 
het 'straffen mag weer', zoals die in de aanmeldings-
folder voor dit symposium werd gesignaleerd. 

Het uitgangspunt, dat de leedtoevoeging primair is 
gelegen in de vrijheidsbeneming als zodanig, mag 
echter niet inhouden dat een gedetineerde in alle 
comfort zijn detentie moet kunnen doorbrengen. In de 
samenleving gelden voor ieder van ons bepaalde 
beperkingen en inspanningsverplichtingen. Dat wij 
's ochtends naar ons werk gaan om de kost te 
verdienen, is niet alleen vanzelfsprekend, het is het 
fundament van de economie en daarmee van de 
samenleving. De arbeidsplicht geldt in beginsel voor 
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ons allemaal; het is dus alleszins gerechtvaardigd om 
ook binnen de vrijheidsbeneming een dergelijke 
nadere verplichting aan te brengen. 

En daarvan is ook sprake op allerlei andere 
terreinen. Als ik door rood rijd en een bon krijg, zal 
ik die moeten betalen. Ook als ik op een verlaten 
kruispunt reed en het naar mijn mening niet onverant-
woord was. In het maatschappelijk verkeer gelden er 
voor ons allen regels waarnaar we moeten leven, ook 
als we er zelf niet altijd volledig achter staan. Het is 
niet alleen rechtvaardig dat dat ook voor gedeti-
neerden geldt, het is ook een essentieel element van de 
voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. En 
dat blijft een belangrijk streven, ook en vooral binnen 
het standaardregime. 

Het standaardregime is gebaseerd op twee pijlers: 
arbeid en structuur. Daarnaast biedt het de gedeti-
neerde een aantal wettelijk gegarandeerde activiteiten 
als luchten en bezoek, en is er een zekere ruimte voor 
basiseducatie ten behoeve van daartoe geschikte en 
gemotiveerde gedetineerden. Het standaardregime zal 
voor alle gedetineerden in een gesloten inrichting het 
vertrekpunt van de detentie zijn. 

Ook nu wordt er gewerkt in de strafinrichtingen, 
maar de arbeid zal in de komende jaren meer produk-
tiegericht en waar mogelijk commercieel worden 
opgezet. De inzet van gedetineerden zal bepalend zijn 
voor hun arbeidsbeloning, en voor het niveau van 
arbeid waar zij naartoe kunnen groeien. Ontbreekt de 
inzet, kiest de gedetineerde voor een negatieve 
opstelling, dan volgt insluiting in de cel. 

De gedetineerde heeft binnen het standaardregime 
dus zelf een belangrijke invloed op de concrete 
invulling van de detentie, op een voor hem 
voorspelbare en inzichtelijke wijze. En dat geldt ook 
voor de zogenaamde plusregimes, die naast het 
standaardregime kunnen worden aangeboden. Het 
gaat daarbij in de gesloten inrichtingen vooral om een 
drietal soorten regimes, te weten de drugsvrije 
afdelingen, de individuele begeleidingsafdelingen, en 
de programma's voor onderwijs en (vak)opleiding. In 
een latere fase van de detentie kan overplaatsing naar 
een meer open inrichting in het kader van detentiefa-
sering aan de orde zijn. 

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet 
een gedetineerde aantoonbaar geschikt en gemotiveerd 
zijn. Het gaat om schaarse, relatief kostbare activi- 
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teiten waar een bijzondere inspanning wordt geleverd 
om bij te dragen aan beperking van de detentieschade 
en voorbereiding op de invrijheidstelling. Het is niet 
meer dan logisch dat deze kenmerken worden vertaald 
in selectiecriteria. Dat zijn uiteindelijk ook succescri-
teria. Een activiteit is pas zinvol als die daadwerkelijk 
bijdraagt aan het beoogde doel. En dat is meer dan 
'van de cel af zijn', om het zo maar eens te zeggen. 
Daar zal het recidive in ieder geval nooit mee worden 
teruggebracht. 

En naar terugdringing van de recidive blijven wij 
uiteindelijk streven. Het gevangeniswezen moet 
bijdragen aan de veiligheid van de samenleving. 
Veiligheid op korte termijn betekent dat er voldoende 
celcapaciteit is en dat ontvluchtingen worden tegen-
gegaan. Veiligheid op langere termijn, na de detentie, 
wordt nagestreefd door de kans op succesvolle 
integratie in de samenleving te vergroten, en daarmee 
het risico van recidive terug te brengen. 

Voor die veiligheid zijn het standaardregime en de 
plusregimes op gelijke voet van belang. Dit verhaal is 
geen dekmantel voor een bezuiniging op de bijzondere 
voorzieningen zoals ik die noemde, dat wil ik heel 
nadrukkelijk stellen. Er zal geen open inrichting 
gesloten worden, geen drugsvrije afdeling worden 
opgeheven. Integendeel, in de nota Werkzame detentie 
wordt het belang van deze voorzieningen heel nadruk-
kelijk onderstreept. Het beleid richt zich juist op 
uitbreiding van het aantal bijzondere-zorgafdelingen; 
het aantal plaatsen in de dagdetentie, om een ander 
voorbeeld te noemen, zal de komende jaren zelfs meer 
dan verdubbelen. 

Waar het om gaat, is dat de juiste mensen aan die 
speciale programma's deelnemen. Dat de extra zorg 
en individuele begeleiding op een drugsvrije afdeling, 
bij voorbeeld, wordt besteed aan verslaafde gedeti-
neerden die daadwerkelijk willen afkicken, die in hun 
gedrag tijdens de detentie die bereidheid hebben 
getoond en nu wat extra steun en extra bescherming 
nodig hebben om daarin te kunnen volharden. Een 
gedetineerde op een drugsvrije afdeling die bij het 
minste of geringste het bijltje erbij neergooit houdt 
niet alleen de plaats bezet van iemand die wel gemoti-
veerd is, hij doet ook afbreuk aan het succes van de 
afdeling en daarmee aan het bestaansrecht. En dát 
zou tot verarming leiden. 

Er moet een koppeling worden aangebracht tussen 
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investering en rendement, niet alleen voor de peniten-
tiaire organisatie als geheel, maar ook voor het activi-
teitenaanbod aan gedetineerden. Dat betekent dat er 
wat van de gedetineerden verwacht gaat worden, meer 
dan nu grosso modo het geval is. En dat begint bij het 
standaardregime, dat voor het gros van de gedeti-
neerden — Werkzame detentie gaat vooralsnog uit van 
zo'n tachtig procent — van toepassing zal zijn. Niet als 
keurslijf, niet per definitie als eindstation, maar als 
een verantwoord en goed leefbaar vertrekpunt voor de 
detentie. 

Cultuuromslag 

De boodschap die wordt gestuurd naar de peniten-
tiaire inrichtingen is niet eenvoudig: 'u hebt het tot nu 
toe niet verkeerd gedaan, maar toch moet het anders'. 
Wat met de nota Werkzame detentie wordt beoogd, is 
feitelijk vooral een cultuuromslag binnen het gevange-
niswezen; een cultuuromslag onder de gedetineerden 
èn onder het personeel. 

De gedachte van een standaardregime heeft in 
verschillende inrichtingen al gestalte gekregen. Ook 
zonder beleidsnota's moet men adequaat inspelen op 
de veranderde gedetineerdenbevolking, en we hebben 
daarop ook nadrukkelijk ingespeeld. Maar nu zal het 
standaardregime voor alle gesloten inrichtingen gaan 
gelden, binnen de kaders die in Werkzame detentie 
zijn geformuleerd. 

Om zo'n cultuuromslag te kunnen dragen, mag een 
beleidsnota niet op lucht zijn geschreven. In het 
traject van de totstandkoming is daarom veelvuldig en 
gedegen overleg gevoerd met de betrokkenen in en de 
partners van het gevangeniswezen. Ik noem de ronde-
tafel-gesprekken in het voorjaar van 1993, het 
openbaar debat in september, en verschillende 
overlegmomenten met de directeuren van de peniten-
tentiaire inrichtingen, tot in januari van dit jaar. 

Maar ook met een zorgvuldig voortraject is een 
cultuuromslag niet met een beleidsnota alleen tot 
stand te brengen. Die vereist vooral veel overleg en 
veel samenwerking met het veld, ook in de uitvoe-
ringsfase. In het implementatietraject voor Werkzame 
detentie, dat dit jaar breed wordt aangepakt, is dat 
dan ook een kernelement. Maar ook met de partners 
van het gevangeniswezen, willen we tot gelijkge- 
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stemdheid komen. Want zoals ik al eerder zei krijgt de 
ketensturing steeds duidelijker gestalte, en als het 
gevangeniswezen zijn koers verlegt moet dat passen 
binnen het grotere geheel. 

Van werken is nog nooit iemand slechter geworden. 
Dat is niet voor niets een gemeenplaats, en het is dat 
simpele feit dat de komende jaren centraal staat bij de 
inspanningen van het gevangeniswezen. Zinvol werk, 
een goede tijdsbesteding en een investering voor de 
toekomst. Vooral zo willen wij bijdragen aan een 
veiliger samenleving. Tijdens de detentie, maar ook en 
vooral na de detentie, door een betere kans op een 
goede integratie. 

Is dat een kentering in het denken over straffen? 
Dan was het daarvoor hoog tijd. Maar ik zelf meen 
dat we niets meer doen dan ons aanpassen aan de tijd, 
om met het gevangeniswezen dat produkt te leveren 
dat de samenleving er terecht van verwacht. We 
kunnen geen ijzer met handen breken, maar we 
kunnen het allicht een stukje bijbuigen in de goede 
richting. 
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Via onschuld naar macht 

Slachtoffers in het strafproces 

H.M. Verrijn Stuart* 

Er zijn tal van waarheden waarvoor geen directe 
oplossing bestaat. Het woord 'oplossing' raakt niet aan 
het tragische. Wij moeten in aanraking komen met het 
tragische en ons erdoor laten raken. Wij zouden er 
misschien door veranderen als we het benoemden. 
John Berger, 1992 

Recht op waardigheid 

Op de avond na de uitspraak in de Eper incestzaak 
hoorde ik het slachtoffer Yolanda, in reactie op de 
jarenlange gevangenisstraffen die aan haar ouders zijn 
opgelegd, op televisie zeggen: 'Geen straf is genoeg, 
zelfs de doodstraf niet. Toen ik op de uitspraak zat te 
wachten, dacht ik: wat heeft het voor zin? Wat heb ik 
eraan; ik krijg er niets voor terug.' 

Op een foto bij een artikel in Life Magazine over 
het raciale geweld in Little Rock, zag Hannah Arendt 
een zwart meisje dat van haar zojuist geïntegreerde 
school door een witte vriend van haar vader naar huis 
werd begeleid. Achter het meisje zag Arendt een 
'meute witte kinderen', met vertrokken gezichten, met 
hun beledigingen en hun 'publieke opinie' die bijna 
hoorbaar waren. Voor Hannah Arendt was duidelijk 
dat 'het meisje was gevraagd een held te zijn', iets 
waartoe haar afwezige vader noch de even afwezige 
vertegenwoordiger van de anti-apartheidsbeweging 
zich geroepen hadden gevoeld. Het meisje was een 
heldin, maar Arendt zag een slachtoffer. Haar was 'de 
absolute bescherming van haar waardigheid' 
ontnomen. 

Het was 1959 en hoewel Hannah Arendt problemen 

* De auteur is juridisch publiciste en redacteur van Nemesis, 
het tijdschrift over vrouwen en recht. 
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voorzag bepleitte zij bepaald niet het terugdraaien van 
een trend die zich al meer dan vijftien jaar ten gunste 
van de zwarten ontwikkelde. Volgens Arendt was 
waardigheid niet door een rechterlijke uitspraak of 
door overheidsbeleid te verkrijgen. Integendeel, de 
trots kan daardoor alleen maar worden geschaad. 
'Trots trekt geen vergelijkingen en kent inferioriteit 
noch superioriteit.' Trots in de zin van waardigheid, 
het kernbegrip van wat wij tegenwoordig in mensen-
rechtentermen privacy en persoonlijke integriteit 
noemen. 

Ik citeer Hannah Arendt's Reflections on Little Rock 
(1959) zo uitvoerig, omdat zij de kern aangeven van 
het dilemma waarin de sociale bewegingen van onze 
tijd terecht zijn gekomen. Is het mogelijk via het 
slachtofferschap waardigheid en persoonlijke 
integriteit te verkrijgen? Een vraag die des te 
klemmender is geworden door het beroep dat 
slachtoffers — en niet in de laatste plaats vrouwelijke 
slachtoffers van seksueel geweld — hebben gedaan op 
de staat om hen die waardigheid te verschaffen. En 
een vraag die navrant wordt nu de staat in het 
slachtofferschap de legitimatie zoekt voor het meest 
dwingende overheidsinstrument, het strafrecht. 

Seksueel geweld; wèlk seksueel geweld? 

Strafzaken die seksueel geweld tot inzet hebben zijn 
een brandpunt voor het rechtsgevoel. De vraag die mij 
na de vijf zittingsdagen in de Eper incestzaak het 
meest is gesteld — na de vraag 'denk je dat Yolanda de 
waarheid spreekt?' — is 'hoe moet het nou met het 
rechtsgevoel als er vrijspraak komt wegens gebrek aan 
bewijs'?' 

Seksueel geweld heeft zich in de feministische 
beweging tot een centraal punt van politieke en 
theoretische actie ontwikkeld. Wat niet onbegrijpelijk 
is, omdat de onderdrukking van vrouwen veelal 
middels seksueel geweld plaatsvindt en de machtsver-
schillen tussen mannen en vrouwen in onze cultuur 
een seksuele connotatie hebben. Vrouwen hebben 
vooral als slachtoffer met het strafrecht te maken. En 
dan vooral als slachtoffer van seksueel geweld en van 
vrouwenmishandeling. Deze drie factoren, de opval-
lende plaats van het strafproces, de feministische 
bemoeienis met seksueel geweld en het feit dat 
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vrouwen het strafrecht vooral vanuit de slachtofferrol 
kennen, verklaren de aanvankelijke aandacht van de 
vrouwenbeweging voor het strafrecht als (vermeend) 
middel tegen seksueel geweld. 

Een complicerende factor daarbij was en is, dat ook 
onder feministen geen communis opinio bestaat over 
de vraag wat seksueel geweld is. Is het geweld, is het 
seksualiteit, is het geweld middels seks of seks middels 
geweld èf is het (een uiting van) discriminatie of 
onderdrukking? Is het seksueel geweld als het 
slachtoffer het als zodanig ervaart of is het seksueel 
geweld als de dader een seksuele of gewelddadige 
intentie heeft? Is het seksueel geweld als het 
slachtoffer het jaren later als zodanig ervaart en 
betitelt of is het alleen seksueel geweld als het 
slachtoffer het op het moment zelf als ongewenst of 
onderdrukkend ervaart? Dat feministen het eens zijn 
over het feit dat seksueel geweld een inbreuk is op de 
lichamelijke en persoonlijke integriteit neemt niet weg 
dat deze controversen tot op de dag van vandaag 
voortbestaan. De recente discussie over date rape 
heeft de controverse weer heftig doen oplaaien. Is 
door de vrouw ongewenst en onbedoeld seksueel 
contact na een afspraakje verkrachting of slechts een 
leerzame ervaring (Roiphe, 1994, pp. 51 e.v.)? 

Slachtoffers; wèlke slachtoffers? 

In de schaduw van deze discussie speelt de vraag 
een rol wat het recht tegen seksueel geweld vermag. 
Kan het recht, met name het strafrecht, slachtoffers 
van seksueel geweld hun waardigheid teruggeven? Is 
het recht in staat slachtoffers de erkenning te geven 
waarnaar zij verlangen? Alleen al de vraag welke 
erkenning slachtoffers nastreven, wordt niet eenduidig 
beantwoord. Gaat het om erkenning door het 
systeem, door het openbaar ministerie en de rechter, 
om erkenning door de dader of door de publieke 
opinie? Gaat het om erkenning door genoegdoening 
in de vorm van schadevergoeding of is alleen 
vervulling van de wraakbehoefte voldoende 
erkenning? Gaat het om aandacht, om een verwer-
kingsproces of om het vertellen van het verhaal? Of is 
voor een gevoel van erkenning een combinatie van 
deze factoren vereist? 

En om het lijstje van niet eenduidig te beant- 
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woorden vragen nog maar wat langer te maken: over 
welk slachtofferschap hebben we het, over welke 
slachtoffers? Over de vrouwen die bij een kranten-
kiosk demonstreerden tegen een nummer van Sports 
illustrated, waarin zwempakken werden geshowd, en 
die scandeerden 'Cut it out or cut it off!' (Roiphe, 
1994, p. 156). Of over de Amerikaanse Lorena Bobbit 
die daadwerkelijk het mes greep en haar man van een 
essentieel onderdeel ontdeed. In Nederland speelde de 
zaak van de verplichte aids-test. De advocate van het 
slachtoffer betoogde dat het vonnis tegemoet kwam 
aan de behoefte de verkrachter 'diep in zijn 
psyche/integriteit te treffen'. 'De man werd door de 
aids-test te ondergaan tot iets gedwongen waarvoor 
hij doodsangst heeft en dat (min of meer) verge-
lijkbaar is met wat hij zijn slachtoffer heeft 
aangedaan' (Van Driem, 1992, pp. 18-19). In de 
Verenigde Staten procederen inmiddels 7-jarige 
meisjes op grond van sexual harassment tegen 
jongetjes die zich in de schoolbus van naughty 
language bedienen. 

Macht door slachtofferschap 

Katie Roiphe vraagt zich bezorgd en ironisch af wat 
er moet worden van een samenleving die zich 
identificeert met de verpletterden, de bespotten en 
degenen die tot zwijgen zijn gebracht en die dat 
slachtofferschap niet meer willen loslaten, omdat het 
de enige mogelijkheid is tot de creatie van een 
identiteit. Ook in de anti-racisme beweging in de V.S. 
staat het slachtofferschap ter discussie. De zwarte 
auteur Shelby Steele heeft de toon gezet in een zeer 
omstreden aanval op het slachtofferschap. 'De meest 
voor de hand liggende en onbetwistbare bron van 
onschuld voor de zwarten is het slachtofferschap dat 
zij gedurende eeuwen ondergingen. De witte mensen 
benadrukten de zwarte inferioriteit als middel om de 
eigen onschuld en macht te rechtvaardigen. Wat de 
zwarten, als alle slachtoffers, verloren aan macht 
wonnen zij aan onschuld; een onschuld die hen op 
hun beurt het recht gaf macht na te streven. De 
onschuld was brandstof voor de civil rights movement. 
Van slachtofferschap naar macht via onschuld' 
(Steele, 1990, p. 14). 

Volgens Steele zal dit eeuwige slachtofferschap nooit 
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waardigheid opleveren; hooguit zal men er via 
positieve actie banen en status aan overhouden. 'Maar 
het is een formule die het slachtoffer tevens bindt aan 
zijn status van slachtoffer'. Roiphe, die onder 
feministen overigens net zoveel woede opwekt als 
Steele onder zwarten, noemt deze houding 'macht 
door slachtofferschap' en geeft daarmee een perfecte 
invulling aan het door mij eerder gebruikte begrip 
`slachtofferisme' (Verrijn Stuart, 1992). Slachtoffer-
isten zijn via erkenning of genoegdoening uit op 
macht. Een macht die zij menen te hebben verdiend 
door een onschuld, die is geconstrueerd door hun 
slachtofferschap. 

Laat er geen misverstand over bestaan: een kind dat 
door haar vader is verkracht is een slachtoffer. Wat zij 
in haar sociale rol van slachtoffer vervolgens doet met 
haar slachtofferschap kán haar tot slachtofferist 
maken. Partner in het slachtofferisme is de staat, met 
name via het strafrecht. Nu het strafrecht meent zijn 
legitimatie kwijt te zijn, wordt het slachtofferschap in 
een wurggreep omhelst. 

Toen ik het begrip slachtofferisme gebruikte om de 
heilloze weg te markeren waarlangs het verbond 
tussen slachtoffers en strafrecht dreigde te gaan, kon 
ik niet vermoeden dat het begrip een postmodernis-
tische en oprechte onderbouwing zou krijgen in een 
criminologisch proefschrift, te weten dat van 
Boutellier (1993). 

Mijn pijlen richtten zich primair tegen de vrouwen-
beweging die zich tot slachtofferbeweging had 
omgevormd met als centrale stelling dat álle vrouwen 
(potentieel) slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ik 
bestreed vooral het excuus dat het slachtofferschap 
bood om zich niet verantwoordelijk te hoeven voelen 
voor het geheel. Het vertrouwen in het strafrecht als 
instrument en in het vermogen van het strafrecht de 
waarheid — te weten de waarheid van vrouwelijke 
slachtoffers — boven tafel te brengen, leek mij de toch 
al instrumentalistische beleidsmakers van onze tijd te 
veel in de kaart te spelen. De onverzadigbare behoefte 
aan slachtofferschap leek zich te paren aan de onver-
zadigbare behoefte aan legitimatie van het strafrecht 
(Verfijn Stuart, 1988, pp. 215-223). 

Mijn verwijten richtten zich tevens tot de overheid, 
met name tot Van Dijk als koning der slachtofferisten, 
die de slachtofferhulp centraliseerde en onder de 
werkingssfeer van Justitie bracht, terwijl de autonome 
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vrouwenhulpverlening aan gebrek aan overheidssteun 
ten onder ging. Deze ondergang schreef Van Dijk 
tijdens het in 1987 gehouden congres Vrouw en crimi-
naliteit toe aan een opleving onder feministen van het 
blaming the victim. Mijn geuite vermoeden dat het de 
overheid niet ging om solidariteit met de slachtoffers, 
maar om legitimatie van het strafrecht, heeft Van Dijk ' 
inmiddels zelf bevestigd. 'Zodra de markt van straffen 
weer aantrekt — dat wil zeggen zodra er weer een 
overtuigende strafrechtsfilosofie komt — zal men het 
nevenprodukt slachtofferzorg gauw uit produktie 
nemen' (Van Dijk, 1989, p. 17). 

Daarentegen meent Boutellier dat 'de victimalise-
ringstendens zo sterk is dat zelfs het van oudsher 
dadergerichte strafrecht zich erop dient te baseren wil 
het zijn morele autoriteit in een moreel gefragmen-
teerde samenleving niet verliezen (Boutellier, 1993, 
p. 124). 

Slachtofferschap als postmoderne conditie 

Het uitgangspunt van Boutellier — die in zijn proef-
schrift 'oprecht veinst' (Kellendonk, 1987, p. 163) het 
slachtofferschap serieus te nemen — is dat de gesecula-
riseerde samenleving, die geen collectieve moraliteit 
meer kent, in het slachtofferschap een legitimatie voor 
het strafrecht zou kunnen vinden (Boutellier, 1993, 
p. 29). Hij citeert met instemming de postmoderne 
filosofen — of cultuurcritici, zoals ik ze zou noemen —, 
maar past hun beschrijvingen niet toe op het 
slachtofferschap in zijn postmoderne verschij-
ningsvorm. Het strafrecht zou de slachtoffers van 
wreedheid en vernedering tot moreel doelwit moeten 
maken. Dè vraag die volgens Boutellier zou moeten 
worden gesteld is: 'Are you suffering?' Maar Boutellier 
leest in deze vraag van Rorty alleen de solidariteit en 
niet de ironie. Hij vergeet dat de vraag door iedere 
willekeurige zeurpiet in dodelijke ernst met 'ja' zal 
worden beantwoord. In de maakbare samenleving was 
immers alles te koop. Het autootje voor de deur zou 
ons naar het geluk rijden. De tragedie en het lijden 
werden ontkend; zij waren immers reparabel, niet 
anders dan de wasmachine en de auto. Als MacIntyre 
de mensen in de postmoderne samenleving beschrijft 
als individuen 'met een vrijblijvend zelfbeeld, die zich 
nergens mee behoeven te identificeren' (Boutellier, 
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1993, p. 180) dan zou dat Boutellier te denken moeten 
geven over zijn begrip slachtofferschap. 'Een dergelijk 
gedemocratiseerd zelf kan alles zijn, kan ieder 
standpunt innemen of ieder rol spelen because it is in 
and for itself nothing', aldus MacIntyre. 

Dorheid 

Daders en slachtoffers zijn verstrengeld in een 
macabere dans, waarbij zij voortdurend van masker 
wisselen. Het slachtofferschap is geen verbintenis 
aangegaan met moraliteit of solidariteit, maar een 
produkt van 'de verdorring, waarin een ingrijpende 
rol wordt gespeeld door het voortgaande proces 
waarbij consumptie de plaats inneemt van de 
toekomst als drager van de hoop. Een hoop die zijn 
cliëntèle natuurlijk niets dan dorheid brengt en die 
krachtens een onverbiddelijke economische logica, de 
meerderheid van de wereldbevolking buitensluit' 
(Berger, 1992, p. 60). 

De consumptiedrang strekt zich ook uit tot het 
recht. Het recht op recht, het recht op geluk en het 
recht op genot leidend tot dorheid. Ton van Dijk 
(1994, p. 12) beschreef in zijn verslag van de Eper 
incestzaak in HP/De Tijd die dorheid: 'En nergens 
blijkt uit de stukken dat er ook nog wel eens gelachen 
werd, dat iemand er plezier aan beleefde. De dossiers 
verhalen van een treurig, dwangmatig handelen, over 
mateloos en ziekelijk zoeken naar genot dat niet 
gevonden werd.' 

Van dader naar slachtoffer, van slachtoffer naar 
dader 

Het is meer cynisch dan ironisch dat op het moment 
dat solidariteit met de 'zwakken' haar ideologische 
basis heeft verloren solidariteit met de slachtoffers een 
retorische basis lijkt te hebben gevonden. Zwak of 
achtergesteld of gediscrimineerd is niet synoniem met 
slachtofferschap. Integendeel, de identiteitsloze 
postmoderne burger voelt zich nu eens slachtoffer van 
dit en dan weer van dat. De postmoderne burger is 
het slachtoffer bij uitstek, slachtoffer van de belasting- 
dienst, van de overbevolking, van de buitenlanders, 
van racisme, van zijn ouders, van zijn kinderen, van 
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automobilisten, van fietsers, van het strafrecht, van de 
hulpverlening, van de politie, van de gezondheidszorg, 
van de bezuinigingen, enzovoort, enzovoort. 

Aangezien men zich niet men één rol identificeert, 
maar steeds van rol wisselt, kan men op maandag het 
slachtoffer zijn als automobilist en dinsdag als fietser. 
De razendsnelle rolwisselingen worden in het straf-
proces als nergens anders zichtbaar. In Virginia in de 
Verenigde Staten werd Lorena Bobbit jarenlang door 
haar man mishandeld en seksueel misbruikt. Tot het 
moment kwam dat zij besloot tijdens zijn slaap zijn 
penis af te snijden. Zowel de man als de vrouw 
kwamen voor de strafrechter terecht. De man was de 
eerste die terecht moest staan. Hij werd vrijgesproken 
van de mishandelingen en verkrachtingen. 

Toen Lorena Bobbit vervolgens terechtstond was zij 
het volmaakte slachtoffer. In plaats van haar door 
veel feministen — èn suburban housewives — met 
gegrinnik begeleide daad trots voor haar rekening te 
nemen en haar gevangenisstraf uit te zitten — want 
stukken van andere mensen afhakken mag natuurlijk 
niet —, koos zij voor de route van het slachtofferschap. 
In zeer consistente verklaringen, ondersteund door 
getuigen, verhaalde zij van de wreedheden en de 
vernederingen die zij van haar man had ondergaan. 
De bekende vragen of zij niet bij haar man had 
kunnen weggaan, beantwoordde ze met de uit de 
battered woman syndrome-leerschool opgedane 
verhalen over hoe zij zich totaal beheerst en gecontro-
leerd voelde, dacht dat hij haar in zijn macht had en 
op het moment supréme niet meer wist wat zij deed uit 
angst en paniek. Niet uit woede of wraak! Ook 
Lorena werd vrijgesproken. CNN zond de dagen 
durende rechtszaak integraal uit. Lorena Bobbit was 
zeer overtuigend, zeer mediageniek, soms verdrietig, 
soms in de war. Op pijnlijke vragen over tegenstrijdig-
heden in haar verklaringen zei zij haast smekend 
'sorry, ma 'am, I don 't remember, I'm very, very so.  rry' 
tegen de vrouwelijke officier van justitie. 

De waarheid zullen wij nooit weten. Of haar perfor-
mance het resultaat was van een leven van pijn en 
vernedering of van een gedegen training of van beide 
werd zelfs onbelangrijk. Het was volstrekt duidelijk 
dat zij alleen door de slachtofferrol tot het einde te 
spelen uit de gevangenis kon blijven. Niemand zal 
haar dat kwalijk nemen, zou men denken. Toch wèrd 
het haar kwalijk genomen en wel door de feministen 
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die genoeg hebben van het slachtofferisme. De zaak is 
één van de vele illustraties van de laatste tijd van de 
spanning die is ontstaan door de aandacht voor het 
abstracte slachtofferschap en de confrontatie met het 
concrete slachtoffer in de strafrechtspraktijk. 

De mythe van de slachtofferrol 

Waarom zouden vrouwen niet claimen dat het 
normaal is — niet gek en niet crimineel — als zij terug-
slaan? In de westerse wereld doden vrouwen hun 
partner na jaren door hem mishandeld en verkracht te 
zijn. In ons land zijn er nog altijd veel meer manne-
lijke partnerdoders dan vrouwelijke, maar in de 
Verenigde Staten is de verhouding bijna fifty-fifty. 

Vrouwen doden met voorbedachte rade; een 
noodzaak gezien de veelal grotere lichaamskracht van 
de man. De man wordt in zijn slaap met benzine of 
parafine overgoten en in brand gestoken, terwijl hij 
aan het bed vastgebonden ligt met een stoeptegel op 
het hoofd bewerkt of op andere gewelddadige en 
gruwelijke wijze om het leven gebracht. De vrouw 
wordt van slachtoffer tot dader en moet in het straf-
proces haar slachtofferschap zien terug te claimen. 

Het bal tered woman syndrome leidt tegenwoordig in 
veel gevallen tot de conclusie 'niet toerekenings-
vatbaar' of 'noodweer'. In beide zit door aanname 
van het syndroom het element gekte, terwijl de vrouw 
een reactie heeft vertoond die volgens een aantal 
psychologen en psychiaters normaal en zelfs gezond is 
te noemen. De situatie waarin deze vrouwen zich 
bevinden, zijn vergelijkbaar met een gijzeling. Ook 
gijzelaars zullen zich soms met geweld bevrijden en 
ook zij zullen daarbij met voorbedachte rade te werk 
gaan. Maar dan heet het heldendom, terwijl de 
partnerdoodsters 'slachtoffers' heten te zijn. 

Bitter is het wanneer het strafrechtssysteem en de 
daaraan verbonden psy-wetenschappers de vrouw 
haar slachtofferrol verwijten. Terecht verzetten 
vrouwenhulpverlen(st)ers zich tegen de 'mythe van de 
slachtofferrol' (Wellen, 1993). Zij betogen dat een 
vrouw die een groot deel van haar leven door een 
man — vaak verscheidene mannen — is misbruikt het 
slachtofferschap als overlevingsstrategie gebruikt. Het 
geheugenverlies, de chaotische manier van vertellen, 
het beperkte bewustzijn van de tijd, het steeds 
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opnieuw vertellen van hetzelfde, het wantrouwen 
tegen iedereen, ook tegen hulpverleners, de neiging te 
manipuleren, en de verwrongen geërotiseerde relaties 
met mannen horen allemaal bij het door het misbruik 
opgelopen trauma. Slachtoffers zijn lang niet altijd lief 
of zielig, vaak zijn zij boos en gefrustreerd en organi-
seren zij een groep vazallen of volgelingen om zich 
heen. Ook hier blijkt de spanning tussen de sympathie 
voor het abstracte slachtofferschap en de praktijk van 
strafrecht, waarin het slachtoffer op weinig begrip en 
sympathie kan rekenen. 

In het strafrecht ontstaan hier problemen; ook voor 
het strafrechtssysteem zelf. Voor een veroordeling is 
wettig en overtuigend bewijs vereist. In seksueel 
geweldzaken overlappen deze twee elkaar meestal. 
Technisch bewijs ontbreekt veelal en de enige aanwe-
zigen bij de telastegelegde daden zijn het slachtoffer 
dat meestal tevens de aangeefster is en de 
verdachte(n). De betrokkenheid en de belangen van 
beiden maken een scherpe beschouwing van hun 
verklaringen nodig, maar welke criteria moet een 
rechter aanleggen om de betrouwbaarheid te meten? 
Consistentie en consequentheid kan juist van 
slachtoffers van seksueel geweld — zeker van 
incestslachtoffers — niet worden verwacht (Brown e.a., 
1993; Bell, 1993). 

Moet dan het omgekeerde worden aangenomen; hoe 
inconsistenter de verklaringen, hoe aannemelijker het 
post traumatische stress syndroom? Wijst de chaos in 
de verklaringen juist op slachtofferschap? Yolanda 
werd in één van de rapporten in de Eper zaak een 
psychopathologische fantaste genoemd. Hoe kan de 
rechter beoordelen of die fantasie het gevolg is van 
het misbruik of van een elders gewortelde persoonlijk-
heidsstoornis? Wie moet beoordelen welk verhaal 
geloofwaardig is? 

De geloofwaardigheid van het slachtoffer 

De rolwisseling van dader naar slachtoffer en vice 
versa is lang niet altijd een zelf gekozene en opportu-
nistische. Kristin Bumiller beschrijft in Gevallen 
engelen (1991) een strafzaak in de Verenigde Staten, 
waarin zes mannen terechtstonden wegens 
verkrachting van een vrouw op de pooltable in het 
lokale café. Deze verkrachting was dermate evident en 
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publiek dat pers en publieke opinie zich unaniem 
achter het slachtoffer schaarden. Bumiller beschrijft 
hoe deze mening gedurende de vele maanden dat het 
proces duurde langzamerhand veranderde. Niet alleen, 
zo concludeert Bumiller, moet een slachtoffer van 
seksueel geweld voor ze wordt verkracht volmaakt 
onschuldig zijn, ook tijdens de verkrachting en ná de 
verkrachting moet zij haar onschuld bewijzen. 

Het enkele feit dat zij aangifte heeft gedaan is de 
eerste vlek op haar blazoen. Hoe feller zij zich opstelt 
hoe minder sympathie zij wekt. Wat aanvankelijk een 
'echte' (Estrich, 1987) verkrachting leek door 
vreemden op een publieke plaats, werd gaandeweg een 
onduidelijke seksuele gebeurtenis, doordat de persoon 
van het slachtoffer steeds meer in de belangstelling 
kwam te staan. Waarom was haar grootmoeder zo 
boos op haar, toen zij het slachtoffer dat na de 
verkrachting in het ziekenhuis was opgenomen, 
bezocht? Waarom had haar man haar naar het café 
gestuurd? Meende hij soms dat zij eens een 'goede 
beurt' nodig had? Haar cafébezoek werd tegen het 
licht gehouden van de normen van normaal correct 
vrouwelijk gedrag. De uiteindelijk veroordeling van 
vier van de zes verdachten zou kunnen leiden tot de 
conclusie dat haar onschuld was komen vast te staan, 
maar het slachtoffer was inmiddels verpletterd in de 
strafrechtelijke zoektocht naar de waarheid. 

In de Eper zaak wordt een zelfde patroon zichtbaar. 
Stond de geloofwaardigheid van Yolanda na de eerste 
publikaties niet ter discussie, naarmate zij meer vertelt 
en luider van zich laat horen, wordt vaker de vraag 
naar haar geloofwaardigheid gesteld. Het feit dat zij 
haar verhaal in boekvorm naar buiten wil brengen en 
geld ontvangt voor interviews en publikaties leidt tot 
twijfels over haar betrouwbaarheid. Dat het één los 
staat van het ander, dat haar publikatiedrang niets 
zegt over haar geloofwaardigheid, en dat het feit dat 
zij er geld mee verdient haar in de ogen van sommigen 
misschien minder aardig maakt, maar haar feitelijk 
niet minder betrouwbaar maakt, is blijkbaar moeilijk 
te bevatten. Men wil zijn slachtoffers immers als 
onschuldige engelen zien. 
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Feministische issues misbruikt 

Boutellier werkt twee issues uit, die licht moeten 
werpen op het slachtofferschap als legitimatie van het 
strafrecht. Beide zijn, als men het zo zou willen 
noemen, feministische thema's. Seksuele kindermis-
handeling en prostitutie. Het eerste biedt een 
voorbeeld van slachtofferschap als legitimering. Maar 
opmerkelijk is, dat Boutellier uitsluitend de vooral in 
de menswetenschappen ontwikkelde feministische 
denkbeelden over seksuele kindermishandeling 
gebruikt. De al vijftien jaar lang gevoerde disputen 
over de verhouding van vrouwen en vrouwelijke 
slachtoffers met het strafrecht negeert hij totaal. 

Overigens staan ook de menswetenschapp(st)ers die 
de ideologie van seksuele kindermishandeling naar een 
niveau van algemene aanvaarding hebben weten te 
tillen, niet onverdeeld positief tegenover strafrechtelijk 
ingrijpen in seksueel geweldzaken. In het gehele proef-
schrift komt niet één verwijzing voor naar het 
juridische tijdschrift over vrouwen en recht Nemesis, 
dat toch al sedert 1984 zowel theoretische als 
technisch juridische beschouwingen over seksueel 
geweld en strafrecht publiceert. Ook de talloze auteurs 
in binnen- en buitenland, die in vakbladen en boeken 
over dit onderwerp hebben geschreven blijven 
onvermeld. 

Slachtoffer in kort geding 

Aldus blijft ook onbesproken door Boutellier de 
door feministische advocaten begaanbaar gemaakte en 
door feministische theoretici onderbouwde route naar 
de kort gedingrechter, die juist in seksueel geweld-
zaken de slachtoffers daadwerkelijk serieus blijkt te 
nemen. Door geen kennis te nemen van de vele 
artikelen en annotaties bij jurisprudentie inzake deze 
kort geding rechtspraak — waaronder 'de aanrander-
met-de-hond'-zaak, de Finkensieper-zaak, de 
verplichte aidstest-zaak — kan hij dit belangrijke 
rechtsgebied afdoen in één simpele alinea. 

In navolging van Van Dijk en Groenhuijsen (1993) 
noteert hij slechts dat 'men niet kan veronderstellen 
dat elk slachtoffer over voldoende tijd, geld, energie 
en psychische kracht zal beschikken om zijn gelijk, bij 
voorbeeld via het civiele recht, te behalen' (Boutellier, 
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1993, p. 125). Niet alleen abolitionisten hebben 
ontdekt dat het kort geding de ruimte biedt aan 
slachtoffers, die er als mondige burgers op basis van 
gelijkwaardigheid kunnen optreden, die er in zeer 
korte tijd — meestal niet langer dan veertien dagen — 
een vonnis krijgen, dat veelal praktische maatregelen 
mogelijk maakt. Juist een slachtoffer dat naar 
erkenning streeft is gebaat bij een voorschot op 
schadevergoeding dat wordt toegewezen op het 
moment dat de pijn nog voelbaar is. Bovendien is de 
directe confrontatie met de dader, die onder zijn neus 
krijgt gewreven dat wat hij heeft gedaan onrechtmatig 
is en pijnlijk en vernederend, soms heel heilzaam. Ook 
groepsacties zijn denkbaar en hebben reeds vruchten 
afgeworpen. Maar het belangrijkste is misschien wel, 
dat het verhaal van het slachtoffer in het kort geding 
ongeschonden blijft. Zij kan in haar eigen woorden, al 
of niet bij monde van haar advocaat, vertellen wat er 
is gebeurd. De president kan daar in het vonnis een 
rechtsgrond bij zoeken. De kosten zijn zeker een 
probleem, maar dat lijkt mij meer een zaak van de 
rechtsbijstandswetgeving. 

Een belangrijk voordeel van het kort geding ten 
opzichte van het strafrecht is het bewijsrecht, of beter 
gezegd het ontbreken daarvan. In het strafrecht zou 
een dergelijk soepel bewijsrecht onacceptabel zijn, 
maar in kort geding maakt het een adequate aanpak 
mogelijk. Het enige nadeel van het kort geding is in 
mijn ogen een lichte toename van de behoefte aan het 
punitieve, dat zich vermomt als schadevergoeding of 
een straatverbod. Ik schreef al eerder dat het kort 
geding geen 'travestie van het strafrecht' mag worden, 
maar voorlopig zijn de presidenten in kort geding 
daar nog zelf bij. 

Juridische vrouwenstudies en seksueel geweld 

'Een enkele goedgekozen strafzaak kan een medium 
zijn om maatschappelijke en culturele betekenissen 
door te geven', schreef Ties Prakken in het thema-
nummer over seksueel geweld van Nemesis (1984/ 
1985, pp. 347-348). Ik lees haar conclusie in de zin 
van het citaat van John Berger dat ik als motto aan 
dit artikel heb meegegeven. De strafzaak zal geen 
oplossing bieden, maar wij zouden misschien veran-
deren door het tragische aan te raken en een naam te 
geven. 
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Naar aanleiding van de eerste (voorlopige) nota 
seksueel geweld (Tweede Kamer, 1983/1984) kwam de 
vraag aan de orde wat de rol van het strafrecht kon 
zijn en 6f het wel een rol kon spelen. Hes meent dat 
het strafrecht nooit een emanciperende werking voor 
slachtoffers kan hebben, omdat het juist het conflict 
aan de slachtoffers ontneemt (Hes, 1986 en 1988). 
Soetenhorst schrijft dat het strafrecht de bestaande 
machtsverschillen tussen mannen en vrouwen in stand 
houdt doordat het de problematiek van seksueel 
geweld loskoppelt van de bredere vraag naar de 
herverdeling van macht tussen mannen en vrouwen in 
de maatschappij. Zij vraagt zich af of het strafrecht 
ooit een brug kan slaan tussen de per definitie 
concrete dader en het concrete slachtoffer enerzijds en 
het abstracte daderschap en het abstracte 
slachtofferschap anderzijds (Soetenhorst, 1984/1985). 
Isarin signaleert dat het strafrecht in toenemende 
mate de psy-wetenschappers binnenhaalt om het 
bewijs en begrip als meetinstrumenten voor de 
waarheid te verschaffen en te doen wat juristen niet 
kunnen: voorspellen, opvoeden en genezen (Isarin, 
1984/1985). Brnott ziet het strafrechtelijk ingrijpen in 
seksuele relaties in het licht van een 
grondrechtenconflict (Brnott, 1984). 

Het ingrijpen in het privéleven teneinde de lichame-
lijke integriteit te beschermen brengt de artikelen 8 en 
10/11 Grondwet met elkaar in botsing. Hoewel dit 
thema in later jaren niet meer in de sleutel van een 
grondrechtenconflict wordt gezet, maar in de spanning 
tussen publiek en privé, vormt het een rode draad 
door de juridische vrouwenstudies. Vooral in de 
zogenaamde gap-studies blijkt dat van de pretenties 
van de strafrechtelijke regelingen in de praktijk niet 
veel terechtkomt (Wiistmann, 1988; Zoomer, 1990; 
Lnneman, 1988; Slotboom, 1992). 

Het verschil in normen voor de publieke sfeer en 
voor de privésfeer blijkt onoverkomelijk. Een klap 
gegeven in een café is een andere klap dan de klap die 
een man zijn vrouw geeft. In het laatste geval blijken 
de strafrechtelijke functionarissen over een groot 
inlevingsvermogen te beschikken. Het seksleven liet te 
wensen over, de vrouw had een gat in haar hand, zij 
hield ook nooit eens haar mond, de mishandeling was 
al jaren aan de gang, ze gingen wel gewoon met 
elkaar naar bed, ze was toch niet weggelopen. Dit is 
slechts een greep uit de raadselachtige vergoeilijkingen 
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die (seksueel) geweld in de privésfeer tot iets anders 
maken dan geweld in de publieke sfeer. 

De vraag die vervolgens steeds is gesteld is of de 
positie van vrouwen verbetert als dit verschil wordt 
opgeheven. De vraag is dan niet of de staat geweld in 
de privésfeer op dezelfde manier moet interpreteren 
als geweld in de publieke sfeer, maar ook of de staat 
in alle situaties zou mogen en moeten ingrijpen. De 
slachtofferisten, van wie in de Verenigde Staten de 
overigens eminente juriste MacKinnon de 
voorgangster is, beantwoorden deze vraag beves-
tigend. Zelfs een erotische prent aan de muur moet 
door de politie kunnen worden weggehaald, iedere 
vorm van porno moet strafrechtelijk worden verboden 
en civielrechtelijk kunnen worden aangepakt, want 
alle seks is geweld. 

De meeste feministische juristen echter nemen, nu er 
meer is bekend geworden over de verhouding tussen 
strafrecht en seksueel geweld, afstand van het straf-
recht. Het `fallocentrische strafrecht' zal volgens 
Smart (1989) nooit de waarheid van vrouwen 
zichtbaar kunnen maken. Ook Thornton (1991) wijst 
het ingrijpen van de staat in de privésfeer af, waarbij 
zij zich baseert op gegevens uit Nieuw-Zeeland, die 
aantonen dat, ondanks invoering van regels die het 
ingrijpen van de politie in gevallen van mishandeling 
van vrouwen door hun partner vergemakkelijken, 
vrouwenmishandeling niet is afgenomen. Goodall 
(1991) bepleit het behouden van één gebied waar de 
overheid niet zomaar kan binnentreden, ook al heeft 
dit ook nadelen voor vrouwen. Zo komen deze en 
andere schrijfsters op grond van argumenten ontleend 
aan de effectiviteit, de wenselijkheid en de haal-
baarheid tot de conclusie dat het strafrecht weinig 
moois kan verrichten in de privésfeer. 

Symboolwetgeving of holle frasen 

Niet iedere feministische juriste wil afstand doen 
van de definiërende of symbolische functie van het 
strafrecht. Vooral met dat argument is de strafbaar-
stelling van verkrachting binnen het huwelijk bepleit. 
Nu staat tenminste in de wet dat 'het niet mag'. Dat 
het hier veelal gaat om wetgeving die er eigenlijk niet 
wil zijn, zoals Peters het noemt, blijkt uit de 
herziening van de zedelijkheidswetgeving. In de , 
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voorbereidende stukken en zelfs in de Memorie van 
Toelichting belijdt men de bestrijding van inbreuken 
op de lichamelijke integriteit en het seksueel zelfbe-
schikkingsrecht van vrouwen en kinderen. In de 
uitwerking blijken deze uitgangspunten in het geheel 
niet serieus genomen te zijn. De door de vrouwenbe-
weging al sedert de jaren zeventig bepleite opheffing 
van het onderscheid tussen aanranding en verkrach-
ting resulteerde in herziening slechts in een onder-
scheid tussen seksueel binnendringen en anderszins 
ontuchtig gedrag. 

Uit de rechtspraak blijkt dat nu volstrekt ondui-
delijk is of het binnendringen met de penis — het fallo-
centrische strafrecht! — moet gebeuren of dat een 
hand, vibrator of leverworst — dit voorbeeld bedenk ik 
niet zelf, maar komt uit de jurisprudentie! — seksueel 
binnendringen ex art. 242 Sr. (nieuw) oplevert. De 
kamerbehandeling biedt geen enkele verheldering. 
Daar was men het spoor geheel bijster en overzag 
men allang de juridische ins en outs van de zedelijk-
heidswetgeving niet meer. Zo is ook de verhouding 
generalis-specialis tussen art. 246 en 242 in stand 
gebleven, met het gevolg dat de officier van justitie in 
geval van twijfel seksueel binnendringen telaste moèt 
leggen. Hij kan niet om het slachtoffer te sparen en 
allerlei vernederend onderzoek en gevraag te 
voorkomen, kiezen voor het algemene art. 246 Sr. 
(Van der Neut en Wedzinga, 1994; De Hullu en Van 
der Neut, 1991; Verrijn Stuart, 1989, 1993a en 1993b). 
Dit is geen symboolwetgeving, maar de wetgeving van 
holle frasen, die aantoont dat de overheid slachtoffers 
nièt serieus neemt. 

Inmiddels blijkt echter dat het niet kunnen 
waarmaken van de pretenties van het Wetboek van 
Strafrecht niet alleen voor slachtoffers een boemerang 
effect oplevert (de voortdurende discussie over de 
geloofwaardigheid van de slachtoffers is niet alleen 
kwetsend voor deze slachtoffers, maar ook ontmoe-
digend voor andere slachtoffers), maar ook voor het 
strafrecht zelf. De Eper zaak heeft het 'rechtsgevoel' 
geschokt, zowel dat van slachtoffers die de 'waarheid' 
in het strafrecht vertaald willen zien, als dat van de 
anderen die Yolanda — zeker na haar televisie-
optreden in Nova en bij Sonja Barend, direct na de 
uitspraak — niet (meer) geloven. 

Ook de Maurikse incest zaak deed slachtoffers noch 
strafrecht goed. Ook daar stond het — sprakeloze — 
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slachtoffer tegenover een groot aantal verdachten. 
Ook daar bogen deskundigen zich over de waarheid 
en volgde er een veroordeling. Toen het slachtoffer 
een jaar later haar verklaringen introk en de advocaat 
van de verdachten onmiddellijk in de media meldde 
dat zij dus meineed had gepleegd, liep ook het straf-
recht een klap op. Dit bleek immers de waarheid niet 
in pacht te hebben, laat staan de gerechtigheid te 
dienen. 

Deze en vele andere incestzaken tonen aan dat 
Boutelliers constatering dat het collectieve bewustzijn 
van seksuele kindermishandeling stevig is ingebed in 
de feministische ideologie met betrekking tot dit 
onderwerp of naïef is of opportunistisch. Hij stelt zich 
niet de/vraag waarom vrouwenmishandeling nooit 
zo'n issue is geworden. De feministische theorie-
vorming mag zijn overgenomen, de koppeling met het 
strafrecht blijkt onthullend voor de diepgang van dit 
bewustzijn. Het leek zo gemakkelijk, niemand is 
immers zo onschuldig als een kind. Zodra het kind 
echter haar verhaal via het strafrecht wil vertellen, 
verliest zij — het gaat meestal om meisjes — haar 
onschuld. Zit de moeder hier niet achter, omdat zij de 
omgangsregeling met de vader wil stopzetten; ageert 
het kind niet uit haat of rancune; is er misschien iets 
anders gebeurd en vertaalt zij het in seksueel 
misbruik; waarom is het niet eerder aan het licht 
gekomen; waarom heeft ze zo laat aangifte gedaan; 
moet er na zoveel tijd nog wel worden gestraft? 

De stap van abstract slachtofferschap naar het 
concrete slachtoffer blijkt te groot. En toch kan het 
strafrecht zich alleen met concrete slachtoffers bezig-
houden. Boutellier meent zelfs, dat het voor de solida-
riteit met slachtoffers goed is als er sprake is van een 
duidelijk slachtoffer. Ik hoop te hebben laten zien dat 
er in seksueel geweldzaken, de favoriete hefboom van 
degenen die in het slachtofferschap de legitimering van 
het strafrecht zoeken, weinig duidelijke slachtoffers 
zijn te vinden. Niet omdat zij geen 'echte' slachtoffers 
zijn, maar omdat strafrechtelijke termen het echte 
verhaal onverstaanbaar maken (Bumiller, 1987; 
Smart, 1989). 

Het slachtofferschap in abstract° is een onbruikbaar 
begrip, omdat in een postmoderne samenleving ook 
de opstandige horden de identiteit van slachtoffers 
hebben aangenomen. Het slachtofferschap in concreto 
dwingt justitie tot het maken van materiële wetgeving 
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die niet voor misverstand vatbaar is — wat aan te 
bevelen is. Deze zal echter alleen effect hebben als de 
grondbeginselen van het strafrecht worden gesloopt, 
wat de ware slachtofferisten zullen toejuichen. Het 
bewijsrecht zal moeten worden aangepast. En dan 
wordt het woord van het slachtoffer waarheid. Of te 
wel: wie het strafrecht serieus neemt kan het 
slachtoffer niet serieus nemen, en omgekeerd. 

Noten 

' Interview met Yolanda van B., 
het slachtoffer in de Eper 
incestzaak in Nova, vrijdagavond 
11 februari 1994. 
Als verslaggever voor de 

gezamelijke omroepen op Radio 1 
en als 'deskundige' voor het 
actualiteitenprogramma Nova heb 
ik de Eper zaak bijgewoond op 
18-21 en op 28 januari en op 11 
februari 1994. 
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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. 2, 1994) is Punishment in a modern society. 

Penal sanctions outside the walls 
A. Kosto 
The future of the penal system lies outside the watts 

of prisons. It is true that a future without prisons is 
unthinkable. However, for various reasons much 
more can be expected from community based 
sanctions than from custodial sanctions. Therefore, 
support should be given to further expansion and 
development of such sanctions. One should not be too 
reluctant in this respect, since only recently a public 
survey revealed that there is a widespread support 
among the public for sanctions of this kind. However, 
to ensure the future of community based sanctions, 
some bottlenecks need to be addressed: net-widening, 
utilization, and breaches. Especially the more 
intensive types of community sanctions are facing 
problems like too small numbers of referrals and high 
drop-out rates. Measures should be taken in order to 
make judicial authorities more aware of the various 
possibilities and to improve selection of candidates. 
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Renewal and conservatism in penal law; the 
development of alternatives to prison 
J. Junger—Tas 
This paper considers the posibilities for a successful 

introduction and implementation of alternatives to 
prison. The first wave of alternatives, which took 
place at the end of the nineteenth century — probation 
and conditional sentences — has not resulted in any 
real substitution of imprisonment. The second wave, 
which includes punishments such as day-fines, 
electronic monitoring and intensive supervision, has 
been introduced in the western world since the 
seventies. The thesis of the paper is that the future 
success of these alternative punishments will depend 
on the fulfillment of three conditions: introduction of 
sentencing guidelines; improved functioning of the 
probation service; renewed introduction of resociali-
zation, based on better actual knowledge of treatment 
and assistanee. 

Ways to appropriate meting out of punishments 
A.F.M. Brenninkmeijer 
Equal punishment and rationalisation of sentences 

is currently being discussed in the Netherlands. In 
1992 the advocat general J. Leijten estimated that 
equality of sentences and rationalisation of sentences 
would become of great interest. In this he proved to 
be right. Nowadays several initiatives have led to 
discussions on and to the development of methods for 
rationalisation of sentences. On behalf of the Council 
of Europe the committee of ministers adopted recom-
mendation R (92) 17 (17 october 1992), and the 
Department of Justice, in co-operation with the 
Leiden University and the judiciary, has started a 
project on information technology focussed on 
support for the judiciary by sentencing information. 

Some thoughts on punishment in upbringing 
R. Kohnstamm 
In this article on punishing in the upbringing of 

children the author states that punishments always 
come from the outside and therefore have less 
influence on the behaviour than the negative effects of 
the behaviour itself. Because punishments are always 
deliberate and well-considered, they ought to conform 
to certain standards. Punishments are only useful if 
they are directed against behaviour that the child is 
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able to control. Furthermore, punishments should be 
consistent, should bear a proper proportion and be 
adjusted to the behaviour that is to be unlearned. 
That punishments in the upbringing of children often 
do not comply with these rules does not necessarily 
have to be harmful to children, as long as a basis of 
love, warmth an security exists between parents and 
children. 

Workable detention 
L. Elting 
In the last ten years, the prison population in the 

Netherlands has become more problematic. Growing 
parts of the population are addicted or suffer 
behavioural or personality problems. General policy 
concerning imprisonment up till now was based on 
the notion that inmates should be treated as being 
capable of handling a certain degree of responsibility 
and freedom of choice. The change in the population 
requires a new general approach. Recently a new 
policy bill was issued. This bill contains primary 
policy targets for a number of years concerning the 
execution of detention. Main targets are to intensify 
prison labour in terms of labour hours as well as 
production level, and to implement a higher degree of 
structuring in the regimen. The new policy is not 
meant as an additional infliction of harm to inmates, 
apart from detention as such, but as a process that 
both increases controllability of the correctional insti-
tutions as well as helps inmates prepare for release by 
teaching them to conform to elementary societal 
processes. 

Through innocence to power; victims in the criminal 
justice system 
H.M. Verrijn Stuart 
The appeal of the victims of sexual violence to the 

state to provide them with dignity coincides with the 
state seeking legitimation of the criminal justice 
system in victimhood. Is it possible to obtain dignity 
and personal integrity through victimhood? A 
question that will be answered positively by the 
`victim-feminists' and negatively by the `power-
feminists'. The abstract notion of victimhood can't be 
used because victims are as much part of the 
postmodern condition as the criminal law system 
itself. Postmodern victims are victim-ists, reaching for 
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power through victimhood. The individual victim on 
the other hand will force the law to redefine sexual 
violence in a way that will clash with the `fallocentric' 
criminal law system. The law of evidence will have to 
be destructed, the victims word is truth. Or: taking 
criminal law seriously means not taking victims of 
sexual violence seriously, and vice versa. 
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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. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en 
jaarverslagen met betrekking tot 
bovengenoemde gebieden toegan-
kelijk gemaakt. De documenten die 
vanaf 1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg) en 
070-370 66 56 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 
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Algemeen 

Grasmick, H., J. Cochran e.a. 
Religion, punitive justice, and 
support Jr the death penalty 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 289-314 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het verband 
tussen een evangelisch/fundamen-
talistische protestantse levensbe-
schouwing en voorkeuren op het 
gebied van het strafrechtelijk 
beleid, inclusief de houding 
tegenover de doodstraf. Volgens 
de auteurs zijn mensen die deze 
levensbeschouwing aanhangen 
meer geneigd misdaad toe te 
schrijven aan karaktereigen-
schappen dan aan omgevingsfac-
toren. Daardoor zouden zij meer 
dan anderen een hard, punitief 
strafrechtelijk beleid voorstaan en 
meer dan anderen voorstander 
zijn van de doodstraf. Deze 
veronderstellingen blijken juist te 
zijn en gelden voor zowel minder-
als meerderjarigen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Kiersch, Th.A. 
Treatment of sex offenders ivith 
depo-provera 
Bulletin of the American 
academy of psychiatry and the 
law, 18e jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 179-187 

Uit veel onderzoeken blijkt dat 
medroxyprogesteron acetaat 
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(MPA) het testosteronniveau bij 
mannen verlaagt en eveneens de 
seksuele belangstelling en 
activiteit vermindert. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van een 
poging de effectiviteit van MPA te 
evalueren. De onderzoeksubjecten 
zijn acht gevangenen, veroordeeld 
wegens seksuele delinquentie. Zij 
dienen als hun eigen controle-
subject: injecties met depo-
provera (MPA) gedurende 16 
weken worden afgewisseld door 
injecties met een zoutoplossing, 
eveneens gedurende 16 weken. De 
vermindering van de seksuele 
belangstelling en seksuele 
activiteit was bij de meeste 
subjecten niet groter in de periode 
waarin zij MPA dan in de periode 
waarin zij 'de zoutoplossing 
kregen toegediend. Het 'gunstige' 
resultaat werd in beide perioden 
verkregen. Dit bleek zowel uit 
zelfrapportage als uit de laborato-
riumexperimenten. Afgezien 
hiervan, bleek het volgende uit 
het onderzoek: Bij elk individu 
varieerde het testosteronniveau in 
het bloed sterk vóór elke injectie 
met welke stof dan ook; bij twee 
subjecten duurde het zes tot acht 
weken na de laatste toediening 
van MPA, voor het testosteron-
niveau weer even hoog was als 
voor de behandeling. De 
meerderheid had daar echter 
langer voor nodig. Alleen al dit 
feit kan verklaren dat dit 
onderzoek niet de gebruikelijke 
uitkomsten had. Door toediening 
van MPA wordt dwangmatig 
masturberen verminderd. Hoewel 
MPA de seksuele drift 
vermindert, verandert het object 
van die drift niet; pedofielen 
bleven seksueel geïnteresseerd in 
kinderen. Hoewel alle subjecten 
meldden dat zij minder deviante 
fantasieën hadden, bleek dit niet 
uit de laboratorium-resultaten. De 
onderzoeksresultaten zijn zo 
weinig overtuigend dat men er 
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niet uit kan afleiden welke dosis 
MPA een gunstig resultaat geeft. 
De resultaten zijn niet toepasbaar 
op mensen die werkelijk vrijwillig 
en bereid tot alle medewerking 
hun seksuele gedrag willen 
wijzigen. Hoewel seksuele 
verlangens en impulsen worden 
beïnvloed door het testosteron-
niveau in het bloed, wat door 
MPA kan worden veranderd, zijn 
er ook andere invloeden: cognitie, 
aangeleerd gedrag, enz. Uit een 
vervolg-onderzoek is gebleken dat 
vier van de acht patiënten weer 
veroordeeld zijn, terwijl drie van 
hen nog in behandeling zijn. Een 
van hen kreeg verlof tot behan-
deling buiten het ziekenhuis. Hij 
recidiveerde na een jaar en dient 
nu een lange gevangenisstraf uit. 
Met literatuuropgave. 

3 
Rutgeerts, B. 
Filmkeuring en (of) media-
opvoeding? 
Panopticon, 14e jrg., nr. 5, 

• 1993, pp. 420-436 
De Wet op de filmkeuring dateert 
van 1920 en is, sinds de opkomst 
van de televisie en de videofilm, 
totaal verouderd. De Wet regelt 
alleen de toegang tot de bioscoop, 
terwijl dit voor de televisie en de 
video niet geregeld is. Er is 
duidelijk een lacune in de Wet. 
Ook de Filmkeuringscommissie 
krijgt de laatste jaren veel kritiek. 
Vanuit de jeugdraden van de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap, 
het onderwijs en de media gaan 
dan ook steeds meer stemmen op 
voor de invoering van een media-
opvoeding. Deze bijdrage geeft 
een beknopt overzicht van de 
huidige problemen en heeft de 
bedoeling een eventueel startpunt 
te zijn voor verdere discussie. In 
het eerste hoofdstuk wordt de 
stand van zaken opgemaakt van 
het huidige filmkeuringssysteem in 
België. Daarna wordt de situatie 



in het buitenland bekeken. 
Vragen zoals: is de filmkeuring 
nodig en is er verandering nodig 
van het bestaande keurings-
systeem worden in hoofdstuk drie 
en vier besproken. Ten slotte 
komt de steeds luider wordende 
roep naar een media-opvoeding 
aan de orde. 
Met literatuuropgave. 

4 
Verkuyten, M., W. de Jong e.a. 
Gedeelde waarden in racistisch 
en antiracistisch discours 
Sociologische gids, nr. 5,1993, 
pp. 386-407 

Vooroordeel en racisme zijn 
weerbarstige verschijnselen die 
zich moeilijk laten bestrijden. 
Interpretaties waarbij maatschap-
pelijke vraagstukken eenzijdig in 
etnische termen worden gegoten 
en geproblematiseerd doen zich 
veelvuldig voor. Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen in 
omloop. Zo zijn er psycholo-
gische- sociaalstructurele- en 
culturele verklaringen. De auteurs 
hebben zich tot doel gesteld om 
dit laatste culturele perspectief 
nader uit te werken. De noodzaak 
van inzicht in hoe mensen in het 
dagelijks leven over etnische 
minderheden praten is duidelijk. 
In dit artikel wordt aan het 
ontwikkelen van een dergelijk 
inzicht een bijdrage geleverd. De 
auteurs richten zich op de ideolo-
gische thema's die gebruikt 
worden en dan met name de 
achterliggende vanzelfsprekend-
heden die dienen als impliciete en 
niet betwiste rechtvaardigings-
gronden voor de eigen opvat-
tingen en argumenten. 
Geconcludeerd wordt, dat er 
waarden, zoals vrijheid, 
gelijkheid, individuele rechten en 
rationaliteit, zijn die gedeeld 
worden in zowel een racistisch als 
antiracistisch discours. 
Met literatuuropgave. 

5 
Winkel, F.W. 
Crime reporting in newspapers; 
an exploratory study of the 
effects of ethnic references in 
crime news 
Social behavior, 5e jrg., 1990, 
pp. 87-101 

De auteur onderzoekt wat de 
effecten zijn als in misdaadver-
slaggeving verwezen wordt naar 
de etnische achtergrond van 
verdachten. Op theoretische 
gronden meent hij dat er sprake 
kan zijn van een tweetal negatieve 
effecten. Er kan enerzijds een roep 
ontstaan voor strengere straffen 
voor verdachten met een niet-
Nederlandse achtergrond of 
etniciteit. Anderzijds kan de 
stigmatisering van bepaalde 
bevolkingsgroepen toenemen. De 
auteur verrichtte twee onder-
zoeken. In het eerste onderzoek 
dat gehouden werd onder 
passanten in Amsterdam-Noord 
werd aan de respondenten 
krantenartikelen getoond over 
verkrachting en diefstal. De 
experimentele manipulatie 
bestond hieruit dat in de koppen 
en in de tekst de nationaliteit van 
de verdachte werd veranderd. Er 
werden drie nationaliteiten 
genoemd: de Nederlandse, de 
Duitse en de Turkse. De vragen-
lijst ging in op de gewenste 
strafmaat en de waarschijnlijkheid 
dat de drie nationaliteiten de 
misdrijven hadden begaan. Bij het 
tweede onderzoek waren 293 
bewoners van de Bijlmermeer 
betrokken waarvan de helft van 
Surinaamse afkomst was. Er 
werden 40 dia's getoond van 
krantenartikelen, in 20 dia's was 
er een Surinaamse verdachte; in 
de andere 26 zag men een 
Hollandse verdachte. Elke dia 
werd drie seconden getoond. De 
koppen beschreven een vijftal 
misdrijven, elk misdrijf werd vier 
maal getoond met een Hollandse 
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acteur en vier maal met een 
Surinaamse acteur. De resultaten 
van de beide studies zijn comple-
mentair. Zij ondersteunen de 
gedachte dat etnische referenties 
kunnen resulteren in stigmati-
sering. Ook blijkt dat de krante-
lezer verslaggeving met etnische 
referenties kan interpreteren op 
een manier die racisme kan doen 
toenemen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Hollin, C.R. 
Advances in the psychological 
treatment of delinquent behavior 
Criminal behavior and mental 
health, 3e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 142-157 

In dit artikel wordt een overzicht 
gegeven van de huidige psycholo-
gische benaderingen, gebaseerd op 
gedrags- en cognitieve-gedrags-
theorieën, gebruikt bij de behan-
deling van delinquent gedrag van 
jonge wetsovertreders. Twee 
soorten behandelingsmethodes 
kunnen op voorhand worden 
onderscheiden: individueel 
gerichte- en residentiële- en 
omgevingsgerichte programma's. 
M.b.t. individuele programma's 
worden er drie types besproken: 
individuele gedragstherapie, 
sociale vaardigheidstraining en 
cognitieve-gedragsmodificatie. 
Vervolgens komen de behande-
lingsmethodes aan de orde binnen 
jeugdgevangenissen, residentiële 
instellingen, school, familie, 
reclassering en bijsturende 
projecten. Ondanks het feit dat er 
zoveel onderzoek is gedaan op dit 
terrein was er tot voor kort geen 
duidelijk beeld van de 
doeltreffendheid van de verschil-
lende programma's. Met de 
ontwikkeling van de meta-analyse 
als statistisch meetinstrument 
kwam hierin verandering. 
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Hiermee kunnen de meest 
effectieve componenten van 
behandelingsprogramma's worden 
vastgesteld. De auteur geeft aan 
wat de resultaten zijn van de 
meest recente meta-analyses. 
Indien bepaalde hindernissen 
worden geslecht (weerstand tegen 
deelname bij cliënt en institu-
tioneel verzet) én de integriteit 
van de behandeling wordt 
gewaarborgd, is er reden voor 
optimisme t.a.v. de behandeling 
van jonge wetsovertreders, zo 
besluit de onderzoeker. 
Met literatuuropgave. 

7 
Jenson, J.M., M.O. Howard 
Ski/Is deficits, ski/Is training and 
delinquency 
Children and youth services 
review, 12e jrg., nr. 3, 1990, 
pp. 213-228 

Bij jonge delinquenten wordt 
vaardigheidstraining veelvuldig 
toegepast. Hierbij wordt 
uitgegaan van de veronderstelling 
dat sociale- en cognitieve tekort-
komingen leiden tot de beslissing 
van individuen om deel te nemen 
aan criminele activiteiten. Het 
doel van de training is hun cogni-
tieve- en sociale vaardigheden te 
verbeteren, om zo te voorkomen 
dat zij weer in de criminaliteit 
terecht komen. In deze studie 
worden d.m.v. literatuuron-
derzoek de tekortkomingen t.a.v. 
bepaalde vaardigheden bij jonge 
delinquenten, die onder toezicht 
van de rechter staan, opgespoord. 
Bij vergelijking van de gedrags-
en cognitieve vaardigheden van 
delinquente en niet-delinquente 
jongeren blijkt dat de vaardig-
heden van de niet-delinquenten 
op een hoger peil staan. Het 
betreft hier sociale vaardigheden, 
de vaardigheid om nee te zeggen 
tegen alcohol- en drugsgebruik en 
cognitieve vaardigheden 
(probleemoplossend vermogen, 



inperking van agressiviteit, invoe-
lingsvermogen, beperking van 
impulsief gedrag, controle van 
woede). Door de delinquente 
jongeren deze vaardigheden aan 
te leren en hen in staat te stellen 
ze in praktijk te brengen kan 
recidive worden voorkomen. De 
auteurs bespreken de methodes 
van vaardigheidstraining die zich 
richten op bovengenoemde 
tekorten. M.n. `modelling', 
rollenspel, feedback, positieve 
reinforcement en huiswerk zijn 
steeds terugkerende onderdelen 
van de behandelingsmethodes. 
Evaluatie van de vaardigheidstrai-
ningen heeft slechts beperkte 
waarde door methodologische 
tekortkomingen van de aange-
haalde onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

8 
Lakies, T. 
Das KJHG und das neue JGG 
und die Arbeit der 
Jugendgerichtshilfe 
Recht der Jugend und des 
Bildungswesens, 29e'jrg., nr. 2, 
1991, pp. 206-220 

Bij de Jugendgerichtshilfe (JHG) 
is sprake van een dubbele functie: 
men houdt zich bezig met 
hulpverlening aan de jeugd en op 
het juridische vlak. Hoe meer de 
JHG wordt ingeschakeld bij de 
dader/slachtofferbemiddeling, 
komt daar nog een andere, derde 
rol bij: het behartigen van de 
belangen van het slachtoffer. De 
auteur bespreekt echter alleen de 
dubbele functie van de JHG. Op 
grond van deze dubbele functie is 
de JHG in twee verschillende 
wetten opgenomen. Ten eerste in 
de wet op de kinder- en jeugdhulp 
(KJHG) en ten tweede in de wet 
die het jeugdstrafprocesrecht 
regelt (JGG). Op de wijzigingen 
van deze twee wetten, die respec-
tievelijk op I december 1990 en 
30 augustus 1990 in werking zijn 

getreden, wordt in dit artikel 
uitvoerig ingegaan. 

9 
Lilly, J.R., Bali R.A. e.a. 
Electronic monitoring of the 
drunk driver; a seven year study 
of 1/ze home confinement alter-
native 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 462-484 

De introductie van elektronisch 
toezicht in het midden van jaren 
tachtig maakte het in de 
Verenigde Staten mogelijk 
dronken bestuurders onder 
huisarrest te plaatsen in plaats 
van in de gevangenis. Een 
evaluatie van een zeven jaar 
durend programma waarin 
elektronisch huisarrest een eerste 
stap vormde in de behandeling 
van dronken bestuurders laat 
onder meer zien dat de 'kosten -
van dit alternatief veel lager 
uitvielen dan plaatsing in een 
gesloten inrichting. Technische of 
andere problemen bij de imple-
mentatie van elektronisch 
huisarrest deden zich in die 
periode slechts sporadisch voor. 
Aanwijzingen van een scheve 
selectie van deelnemers en een 
aanzuigende werking werden niet 
gevonden. Schendingen van het 
programma waren er nauwelijks. 
De overgrote meerderheid van de 
deelnemers voltooiden met succes 
hun periode van elektronisch 
toezicht. In de periode die daarop 
volgde schond ongeveer een derde 
van de deelnemers de 
voorwaarden van hun voorwaar-
delijke straf en recidiveerde 13%. 
Op grond van deze resultaten 
concluderen de auteurs dat 
elektronisch huisarrest een betere 
aanpak van dronken bestuurders 
is dan gevangenisstraf en dat de 
toepassing ervan moet worden 
uitgebreid. Voorzichtigheid is 
daarbij wel geboden. 
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Ongebreidelde toepassing van 
elektronisch huisarrest zou ten 
koste kunnen gaan van de meer 
traditionele functie van het reclas-
seringstoezicht. 
Met literatuuropgave. 

10 
Vanneste, C. 
Le travail d'intérét général; pour 
le mei/leur ou pour Ie pire? 
Revue de droit pénal et de 
criminologie, 73e jrg., 
september/oktober 1993, 
pp. 840-853 

Op 29 januari 1993 heeft de 
Belgische ministerraad twee 
wetsontwerpen goedgekeurd, 
waardoor een nieuwe strafmaat-
regel, de zogenaamde dienstver-
lening, mogelijk zal worden. Deze 
maatregel is ook .in het Belgische 
strafrechtssysteem niet nieuw: in 
het jeugdstrafrecht wordt 
hiermede reeds sinds de jaren 
zestig geëxperimenteerd. Enige 
andere landen waarin men de 
dienstverlening kent zijn Groot-
Brittannië, Portugal, Frankrijk, 
Nederland, de Verenigde Staten 
en Canada. Evaluaties in het 
buitenland hebben alle als 
centraal thema wat men in het 
criminologische jargon de uitge-
rekte draad noemt. De vraag is 
daarbij of een nieuwe strafmoda-
liteit de reeds bestaande — in het 
bijzonder de gevangenisstraf — 
vervangt of juist leidt tot 
uitbreiding van het sanctiepakket, 
zodat er een sociale controle 
ontstaat op een populatie die 
hieraan niet zou zijn onderworpen 
indien de nieuwe straf niet zou 
bestaan. Om dit laatste te 
voorkomen dient de wetgeving te 
worden aangepast. In Nederland 
is men hiermee het verst gegaan: 
de wetgever heeft de rechter exact 
aangegeven welke gevangenis-
straffen door dienstverlening 
kunnen worden vervangen. 

Criminologie 
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11 
Alexander, R. 
Wife-battering; an Australian 

perspective 
Journal of family violence, 8e 
jrg., nr. 3, 1993, pp. 229-251 

In dit artikel onderzoekt de 
auteur de definities van vrouwen-
mishandeling uit de literatuur en 
zet haar vraagtekens bij het 
benadrukken van fysieke mishan-
deling daarin. Ze geeft een 
analyse van alle dimensies van de 
betreffende definities: van de 
mishandelingsvormen (fysiek en 
psychisch); de ernst van de toege-
brachte schade; de frequentie 
waarmee m.n. fysieke mishan-
deling plaatsvindt; de intentie 
waarmee dit gebeurt én de 
betekenis die eraan wordt gegeven 
door de slachtoffers zelf. De 
onderzoekster formuleert aan de 
hand van haar bevindingen én 
verhalen van de betreffende 
vrouwen uiteindelijk de volgende 
veelomvattende definitie: er is 
sprake van vrouwenmishandeling 
als de echtgenoot of de feitelijke 
echtgenoot, minnaar of samenwo-
nende partner psychische en/of 
lichamelijke schade toebrengt aan 
zijn huidige of vroegere vrouwe-
lijke echtgenoot of partner. 
Vervolgens wordt het voorkomen 
en het ontstaan van vrouwenmis-
handeling bekeken vanuit 
Australisch oogpunt. 
Vrouwenmishandeling blijkt 
wijdverspreid voor te komen in 
Australië. Het is een fenomeen 
dat in alle lagen van de bevolking 
en in alle geografische gebieden 
voorkomt. De auteur bespreekt 
tevens de theorieën die zich 
richten op de kenmerkende eigen-
schappen van de slachtoffers, de 
daders, de familie of externe 
factoren. Ten slotte gaat zij na 
waarom vrouwen blijven functio-
neren in gewelddadige relaties en 



deze vaak niet ontvluchten. 
Met literatuuropgave. 

12 
Arneklev, B., H. Grasmick e.a. 
Low self-control and imprudent 
behavior 
Journal of quantitative crimi-
nology, 9e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 225-247 

Verslag wordt gedaan van een 
toetsing van de zelfcontrole-
theorie van Gottfredson en 
Hirsehi. Deze theorie houdt, kort 
gezegd, in dat individuele 
verschillen in de betrokkenheid bij 
delinquent en daaraan analoog 
gedrag grotendeels zijn toe te 
schrijven aan individuele 
verschillen in de mate van zelf-
controle. Gedragingen die worden 
gezien als analoog aan delinquent 
gedrag zijn onvoorzichtige gedra-
gingen, zoals roken, drinken en 
gokken. In dit onderzoek wordt 
het verband onderzocht tussen 
deze onvoorzichtige gedragingen 
en een schaal die is ontworpen 
om de verschillende elementen 
van lage zelfcontrole te omvatten. 
De resultaten hiervan zijn ge-
mengd. Er blijkt een bescheiden, 
maar significante relatie te 
bestaan tussen het een en het 
ander. Uit een meer gedetailleerde 
analyse blijkt echter dat sommige 
elementen van lage zelfcontrole, 
in het bijzonder die welke 
verband houden met een lage 
intelligentie, afbreuk doen aan het 
voorspellend vermogen van de 
schaal. Eén van de elementen 
echter, het zoeken van risico's, 
heeft een groter voorspellend 
vermogen dan de gehele schaal. 
Verder blijkt dat één van de 
onvoorzichtige gedragingen, 
namelijk roken, niet wordt 
beïnvloed door lage zelfcontrole. 
Deze tegenstrijdige bevindingen 
maken een verdere verfijning van 
de theorie noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

13 
Borill, J., D. Stevens 
Understanding human violence; 
the implications of social, 
structure, gender, social 
perception and alcohol 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 129-141 

Gunn heeft een model ontwikkeld 
dat geweld verklaart vanuit 
sociale dominantie. Geweld 
binnen een sociaal systeem of 
tussen individuen komt volgens 
hem voort uit ongelijkheid van 
macht. In dit artikel wordt voort-
gebouwd op het model van Gunn 
en worden suggesties gedaan voor 
verdere ontwikkeling en/of 
aanpassing van het model. 
Volgens de auteurs heeft Gunn in 
zijn model onvoldoende aandacht 
besteed aan processen van sociale 
waarneming en de invloed van 
(bij voorbeeld) alcohol hierop. Op 
basis van recente literatuur stellen 
de auteurs dat een gebrekkig 
vermogen om negatieve emoties te 
decoderen, mogelijk verergerd 
door het gebruik van alcohol, kan 
leiden tot een vervormde 
waarneming van de signalen die 
worden uitgezonden en zo tot het 
uitbreken van geweld. Ook wordt 
de relatie tussen geslacht en 
geweld besproken en wordt 
aandacht besteed aan het 
ontstaan van geweld binnen niet-
hiërarchische sociale structuren. 
Met literatuuropgave. 

14 
Joutsen, M. 
The potential for the growth of 
organized crime in Central and 
Easter'? Europe 
European journal on criminal 
policy and research, le jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 77-86 

Behandeling van enkele van de 
recente ontwikkelingen in 
Midden- en Oost-Europa die 
hebben bijgedragen aan de 
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toename van de misdaad in het 
algemeen en van de georgani-
seerde misdaad in het bijzonder. 
De verschuiving naar een markt-
economie en een kapitalistisch 
systeem hebben werkloosheid en 
een hoge inflatie tot gevolg die 
misdaad in de hand wérken. Er is 
een duidelijke potentiële groei van 
de georganiseerde misdaad. Een 
van de angsten van West-Europa 
is dat dit zich naar het westen zal 
verplaatsen. Tot nu toe lijkt dit 
zich op kleine schaal te 
voltrekken in relatie tot georgani-
seerde diefstal, drugsverkeer en de 
illegale verkoop van vuurwapens. 
Er worden redenen aangeven 
waarom de verplaatsing naar het 
westen op kleine schaal plaats 
vindt. Ook wordt aandacht 
besteed aan de samenwerking 
tussen politie in Oost- en West-
Europa en de problematiek die 
daarmee samenhangt. 
Met literatuuropgave. 

15 
Lemert, E.M. 
Visions of social control; 

probation reconsidered 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 39, 1993, 
pp. 447-461 

In 1983 was de voorwaardelijke 
veroordeling (probation) in de 
Verenigde Staten de meest toege-
paste strafrechtelijke afdoening. 
Theoretici schrijven de popula-
riteit van deze strafsoort graag 
toe aan de opkomst van sociale-
controle ideologieën. Was 
voorwaardelijke veroordeling ooit 
een middel om delinquenten te 
rehabiliteren, nu zou het puur 
worden ingezet om de capaci-
teitsnood in de strafinrichtingen te 
verlichten en zijn verworden tot 
een technocratisch instrument 
waarbij behandeling heeft plaats 
gemaakt voor stelselmatige 
controle door middel van vaste 
contacten, elektronische 
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apparaten, urine- en ademtesten 
of boetesystemen. Op grond van 
een beschrijving van recente 
ontwikkelingen in vier 
Californische districten ontkent 
de auteur dat de huidige omstan-
digheden waarin voorwaardelijke 
veroordelingen tot uitvoer worden 
gebracht het gevolg zijn van een 
verandering van ideologie. Veeleer 
werden die omstandigheden 
bepaald door bezuinigingen op de 
budgetten van de betrokken 
reclasseringinstellingen. In alle 
vier districten kampten de 
medewerkers met een overbe-
lasting van gevallen, van gepland 
en consequent uitgevoerd toezicht 
was in geen van de districten 
sprake. 
Met literatuuropgave. 

• 16 
Ross, L.H. 
Are DUI sanctions effective? 
Alcohol, drugs and driving, 
8e jrg., nr. 1, 1992, pp. 61-69 

De vraag of DUI-sancties werken 
wordt besproken in relatie tot vier 
vormen van straf: vergelding, 
gedragsverbetering, ontzegging 
van de rijbevoegdheid en 
afschrikking (detentie en publi-
katie). Een onderzoek van 
relevante literatuur leidt tot de 
conclusie dat de vraag niet beant-
woord kan worden voor 
vergelding door de afwijkende en 
omstreden status van het vergrijp. 
Met betrekking tot gedragsverbe-
tering is het antwoord over het 
algemeen ontkennend; voor wat 
betreft ontzegging van de rijbe-
voegdheid is het antwoord, ja, en 
voor afschrikking luidt het 
antwoord eveneens, ja, in het 
bijzonder omdat de sancties 
worden verondersteld snel en 
onontkoombaar te zijn. 
Met literatuuropgave. 



17 
Rynerson, B.C., A.H. Fishel 
Domestic violence prevention 
training; participant characte- 
ristics and treatment outcomes 
Journal of family violence, 
8e jrg., nr. 3, 1993, pp. 253-266 

Dit artikel is een onderzoek naar 
de familie-achtergrond, kindertijd 
en ervaringen met geweld van 
deelnemers aan een trainings-
cursus voor slachtoffers en daders 
van gezinsgeweld. De cursus was 
bedoeld om slachtoffers en daders 
te helpen het geweld te stoppen en 
bewust te laten worden van alter-
natieven voor geweld. De onder-
zoeksgroep (N=149) bestond uit 
mannen en vrouwen met een 
gemiddelde leeftijd van 32 resp. 
30 jaar. De effectiviteit van de 
cursus werd vastgesteld met 
schaaltechnieken. Deze gaven de 
auteurs inzicht in enerzijds de 
veranderingen in de 'locus of 
control' van de cursisten en 
anderzijds inzicht in de verande-
ringen in de kwaliteit van de 
relaties. Er werd gebruik gemaakt 
van de pre-test en post-test 
procedure. Gegevens werden ook 
verkregen door het voeren van 
gesprekken met de cursisten voor 
en na de cursus. Het bleek dat 
mannen en vrouwen die in hun 
kindertijd het slachtoffer waren 
van gewelddadige ouders later in 
hun leven groot risico liepen zelf 
dader of slachtoffer te worden. Zij 
voelden zich sociaal geïsoleerd en 
hadden weinig hulpbronnen om 
op terug te vallen. Onder de 
mannen was er een zeer groot 
aantal zware drinkers. De auteurs 
konden niet vaststellen in welke 
mate er een eind was gekomen 
aan het geweld in de relaties. Zij 
vonden geen overtuigend bewijs 
dat de cursisten in staat waren 
hun lot in eigen handen te nemen. 
De cursisten gaven wel te kennen 
dat er een grotere tevredenheid en 
betrokkenheid was ontstaan in de 

relatie met hun partner. 
Met literatuuropgave. 

18 
Sirles, E.A., C.E. Lofberg 
Factors associated with divorce 
in intrafamily child sexual abuse 
cases 
Child abuse and neglect, 
14e jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 165-170 

Alhoewel er de laatste jaren veel 
is gepubliceerd over de bepalende 
factoren bij echtscheiding in het 
algemeen, is er weinig bekend 
over de factoren die samenhangen 
met het scheiden binnen gezinnen, 
waarin sprake was van seksueel 
misbruik van kinderen. In deze 
studie worden deze situaties onder 
de loep genomen. Bij het 
onderzoek werden gezinnen 
betrokken, waarin de biologische 
vader, de stiefvader of de vriend 
van de moeder een kind hadden 
misbruikt. Het betrof hier 128 
incestgevallen in St. Louis, 
Missouri. De onderzochte 
gezinnen namen deel aan behan-
delingsprogramma's in het 
Washington University Child 
Guiclance Centre. De gegevens, 
afkomstig uit de intake-
gesprekken, werden nader bestu-
deerd. Onderzoek naar de 
veelsoortige variabelen die hieruit 
naar voren kwamen, wees uit dat 
er verschillen bestaan tussen de 
gezinnen waarbinnen de moeder 
besluit echtscheiding aan te 
vragen en gezinnen die intact 
bleven. Bij de gezinnen die uit 
elkaar vielen betrof het m.n. jonge 
kinderen en was er sprake van 
bijkomende problemen die 
gepaard gingen met geweld 
binnen het gezin. In de gevallen 
waarin tot echtscheiding werd 
besloten blijkt tevens dat de 
moeder vaak door het kind zelf 
op de hoogte werd gesteld van de 
seksuele mishandeling. Zij 
geloofde haar kind en was 
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vervolgens bereid en in staat actie 
te ondernemen ter bescherming 
van haar kind. 
Met literatuuropgave. 

19 
Vagg, J. 
Context and linkage; reflections 
on comparative research and 
'internationalism' in criminology 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 541-554 

De auteur constateert dat de 
vergelijkende criminologie een 
zekere bloei doormaakt. Hij wil in 
dit artikel wijzen op enige 
problemen die de vergelijking van 
criminaliteit in verschillende 
samenlevingen met zich 
meebrengt en de toekomstige 
richting aangeven van verge-
lijkend criminologisch onderzoek. 
Ten eerste brengen internationale 
vergelijkingen noodzakelijk mee 
de verzameling van gegevens uit 
diverse sociale, economische en 
politieke contexten. Niet alleen 
moet worden nagegaan of de 
gegevens betrekking hebben op 
vergelijkbare gebeurtenissen, maar 
ook of schijnbaar gelijksoortige 
gegevens betrekking kunnen 
hebben op ongelijksoortige 
gebeurtenissen, wanneer men 
eenmaal de context kent 
waarbinnen zij zijn verzameld. Zo 
maakt het verschil of het beleid 
wordt bepaald door de strijd 
tegen georganiseerde misdaad, 
zodat de politie niet zozeer een 
monopolie heeft op als wel een 
marktaandeel in de opsporing. 
Ten tweede kan onderzoek naar 
één soort criminaliteit noodzaken 
tot de studie naar andere vormen, 
die theoretisch sterk verschillen, 
maar empirisch verbonden zijn. 
Zo bestaat in bepaalde regio's een 
sterke band tussen jeugddelin-
quentie en georganiseerde 
misdaad en in andere niet. Ten 
derde worden vaak problemen 
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genegeerd, die in elk afzonderlijk 
rechtsgebied van weinig invloed 
zijn, maar die internationaal 
bezien belangwekkend zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn de inter-
nationale dimensies van het 
drugprobleem en van zeeroverij. 
De (vergelijkende) criminologie 
zou zich op drie punten moeten 
richten: Er moet nauwkeuriger 
worden gekeken naar de 
specifieke vormen van crimina-
liteit in verschillende regio's. 
Daarbij moet worden gelet op de 
context van economische en 
geografische gelegenheid, wette-
lijke voorzieningen, wetshand-
having en alternatieven voor 
misdaad; vergelijkend onderzoek 
zou meer kwalitatief moeten 
worden. Niet alleen zijn de 
officiële statistieken vaak 
onbetrouwbaar en onverge-
lijkbaar, ook is het relatieve 
belang van formele en informele 
sociale controle overal 
verschillend; er moet meer 
aandacht komen voor de grenzen 
die zijn gesteld aan het straf-
rechtsbeleid. Daartoe moeten het 
criminaliteitsprobleem en -beleid 
weer in een bredere sociale, 
economische en politieke context 
worden bezien. 
Met literatuuropgave. 

20 
Wieman, 0., M. Kuttschreuter 
e.a. 
A longitudinal study of the 
effects of tele vision viewing on 
aggressive and prosocial 
behaviours 
British journal of social 
psychology, nr. 31, 1992, 
pp. 147-164 

Het onderzoek waarvan in dit 
artikel verslag wordt gedaan, 
maakt deel uit van een interna-
tionaal longitudinaal onderzoek 
naar de mate waarin de bloot-
stelling van kinderen aan agres-
sieve en prosociale televisie- 



modellen invloed heeft op hun 
agressieve en prosociale gedrag. 
In het Nederlandse deel van het 
onderzoek werd geen positief 
verband gevonden tussen het zien 
van prosociaal gedrag op tv en 
het zelf vertonen van dat gedrag. 
Wel werd een positief verband 
gevonden tussen het zien van 
agressief gedrag op tv en het zelf 
vertonen van dat gedrag. Dit 
verband verdween echter geheel 
na controle voor het beginniveau 
van agressief gedrag en intelli-
gentie. De hypothese, ontleend 
aan de sociale leertheorie, dat tv-
geweld op de lange duur bijdraagt 
aan het agressief gedrag van 
kinderen, werd niet bevestigd. 
Voor meisjes werd echter wel een 
andere hypothese bevestigd, 
namelijk dat het kijken naar tv-
geweld wordt voorspeld door 
daaraan voorafgegaan agressief 
gedrag, ook na controle voor het 
beginniveau van agressie. Bij 
jongens bleek intelligentie gerela-
teerd aan zowel agressief gedrag 
als het kijken naar tv-geweld: 
intelligente jongens zijn minder 
agressief en kijken minder naar 
geweld. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

21 
Ashford, J.B., C.W. LeCroy 
Juvenile parole policy in the 
United States; determinate 
versus indeterminate models 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 179-195 

Dwars door allerlei hervormings-
aanzetten gedurende de laatste 
decennia heen, is in Amerika ook 
in het jeugdstrafrecht het 
punitieve aspect steeds meer op de 
voorgrond getreden. Bij de 
voorwaardelijke veroordeling en 
voorwaardelijke invrijheidsstelling 
is de nadruk, in plaats van op 
resocialisatie, komen te liggen op 

supervisie en intensieve 
begeleiding. Niet duidelijk is 
echter hoe een en ander formeel is 
geregeld, en of hieraan expliciete 
criteria ten grondslag liggen. 
Daarbij bestaat er in de verschil-
lende staten van Amerika, ook op 
dit punt, nogal wat beleids-
vrijheid. Op basis van een lande-
lijke inventarisatie maken de 
auteurs een typologie bestaande 
uit acht varianten van parole-
supervisie. Deze laat een grote 
verscheidenheid zien aan gelimi-
teerde dan wel ongelimiteerde 
supervisie-maatregelen, de 
minimale lengte (variërend van 
zes maanden tot twee jaar), 
overige voorwaarden, en de mate 
waarin er bij de strafoplegging 
binnen een en dezelfde staat 
sprake is van standaardisering. 
Het beleid in de verschillende 
staten lijkt meer te worden geleid 
door principes van ciminaliteits-
beheersing en beheersmatige 
overwegingen, dan door het idee 
van rechtsgelijkheid. Resociali-
satie als expliciet criterium komt 
nauwelijks meer voor, en nazorg 
blijkt in het algemeen het minst 
ontwikkelde onderdeel van de 
jeugdstrafrechtsketen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

22 
Baron, S.W., D.B. Tindall 
Network structure and delin-
quent attitudes within a juvenile 
gang 
Social networks, 15e jrg., 1993, 
pp. 255-273 

Zo oud als de jeugdcriminologie 
is de discussie tussen de subcul-
turele en de bindingstheorie: 
wordt een jongere pas delinquent 
door 'verkeerde vrienden', of 
krijgt de delinquente jongere de 
vrienden die hij verdient? In de 
meer integratieve theoretische 

Literatuuroverzicht 	 129 



benaderingen krijgen beide een 
plaats, doch in empirisch 
onderzoek ligt veelal de nadruk 
op een van beide perspectieven. 
De auteurs vinden aan de hand 
van een netwerk-analyse bij een 
groep Canadese punks steun voor 
de bindingstheorie van 
Gottfredson en Hirschi. Met 
behulp van de kenmerken centra-
liteit, tussenpositie en nabijheid 
worden alle leden gelokaliseerd in 
de sociale structuur van de groep. 
Degenen met zwakkere conven-
tionele bindingen blijken 
inderdaad de meest uitgesproken 
nonconformisten, ook los van de 
mate van participatie in de groep. 
De onderzoekers stellen wat al te 
gemakkelijk het kenmerk non-
conformist — gemeten naar opvat-
tingen over school, werk en 
politiek — gelijk aan delinquent. 
Bovendien meten ze slechts opvat-
tingen en geen (delinquent) 
gedrag, hetgeen ook in hun eigen 
ogen een duidelijke beperking van 
het onderzoek is. Los hiervan, 
lijkt de netwerk-analyse een 
aardige bijdrage te kunnen 
leveren aan de studie van het al 
dan niet groepsgebonden zijn van 
delinquent gedrag. 
Met literatuuropgave. 

23 
Greenwood, P.W., S. Turner 
Private present ence reports fir 
serious juvende offenders: imple-
mentation issues and impacts 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 229-243 

In Californië is in de periode 
1985-1987 een experiment 
verricht zoals onderzoekers van 
het strafrechtssysteem ze wel meer 
zouden willen. Jongeren wie op 
basis van het reclasseringsrapport 
een vrijheidsstraf in een justitiële 
jeugdinrichting boven het hoofd 
hing, werden at random (door de 
Rand Corporation aan de hand 
van geanonimiseerde gegevens) 

130 	Justitiële Verkenningen, jrg. 20, nr. 2, 1994 

toebedeeld aan een eis tot 
vrijheidsstraf dan wel een voorstel 
voor een alternatief. De organi-
satie van de alternatieve straffen — 
vooral groepshuis, pleeggezin of 
psychiatrische behandeling — was 
in handen van particuliere instel-
lingen. Achtergrond voor het 
experiment vormden de overbe-
volking en het verouderde regime 
in de inrichtingen, en het feit dat 
Californië op dit punt te weinig 
gebruik maakte van de particu-
liere sector. De alternatieven 
moesten punitief en dwingend 
genoeg zijn om voor de rechtbank 
acceptabel te zijn. Niettemin 
schoot het experiment tekort in 
het organiseren van goede institu-
tionele en praktische 
voorwaarden, waardoor het na 
drie jaar voortijdig aan zijn eind 
kwam. Zo was de afstemming met 
de rechtbank onvoldoende, en 
betekende de komst van een 
nieuwe rechtbank-president dat de 
procedure weer geheel op losse 
schroeven kwam te staan. 
Ondanks de beperkingen was er 
toch sprake van enig succes, in 
zoverre dat de experimentele 
groep slechts in half zo veel 
vrijheidsstraffen resulteerde als de 
controlegroep. Ruim een derde 
werd in een groepshuis geplaatst. 
Helaas ontbreekt follow-up infor-
matie over bij voorbeeld recidive. 
Met literatuuropgave. 

24 
Lab, S., G. Shields e.a. 
Research no te; an evaluation af 
juvende sexual offender 
deatment 
Crime and delinquency, 39e jrg., 
nr. 4,1993, pp. 543-553 

In Amerika zijn recent specifieke 
behandelingsprojecten ontwikkeld 
voor veroordeelde minderjarige 
seksuele delinquenten. Een afzon-
derlijke op de aard van het delict 
toegesneden aanpak werd nodig 
geacht, omdat bestaande 



programma's (algemene 
taakstraffen, combinaties met 
leerstraffen e.d.) het doel zouden 
missen. Een vergelijkende studie 
naar de resultaten van zo'n 
speciaal programma enerzijds en 
die van een aantal algemene 
programma's anderzijds, laat 
echter geen enkel noemens-
waardig verschil zien. De primaire 
vraag betrof recidive, zowel 
specifiek (seksuele delicten) als 
algemeen, bij in totaal zo'n 150 
jongens na maximaal drie jaar. In 
weerwil van alle goede bedoe-
lingen scoort de speciale aanpak 
niets beter. Ook het al dan niet 
afmaken van het programma 
blijkt geen verschil te maken. Wel 
is over het geheel gezien de 
recidive verrassend laag. Mogelijk 
is enige interventie, hoe dan ook, 
bij deze categorie jongeren 
eigenlijk altijd wel effectief; en/of 
bij al deze jongens ging het om 
lichte gevallen, wier gedrag 
veeleer deel uitmaakte van een 
normaal te noemen seksuele 
ontwikkeling (ook gelet op het 
slachtoffer en de omstandig-
heden). Kortom, een beter 
instrument is nodig ter 
identificatie van potentiële 
cliënten voor zo'n soort behan-
deling, en niet te vergeten een 
serieuze theoretische onder-
bouwing. Wat er nu gebeurde, 
was een typisch geval van veel te 
veel willen bereiken met veel te 
weinig informatie, en vooral met 
onrijpe ideeën. 
Met literatuuropgave. 

25 
Nelson, K.E. 
Family-based services lor 
juvenile offenders 
Children and youth services 
review, 12e jrg., nr. 3, 1990, 
pp.193-212 

Een van de aardige dingen van 
Amerika is dat alles er in grote 
aantallen gaat en dat onderzoek 

dus vaak betrekking heeft op 
respectabel cijfermateriaal, ook 
bij nogal specifieke onderwerpen. 
In dit geval gaat het om een 
evaluatiestudie naar speciale 
behandelingsprogramma's van 
jeugdcriminaliteit over zo'n 160 
gezinnen. Uitgangspunten zijn een 
benadering van het gezin als 
sociaal systeem, en het streven om 
de jongere zo veel mogelijk in de 
eigen gezinssituatie te houden. Bij 
jongeren met louter leeftijdsge-
bonden delictgedrag (status 
offences) blijkt de achtergrond 
minder problematisch dan bij 
jongeren die een misdrijf hebben 
gepleegd. De laatsten hebben 
significant meer gescheiden 
ouders; er is in het gezin meer 
opvoedingsproblematiek; en de 
jongeren zitten minder vaak in het 
reguliere onderwijs. Voorts vinden 
de onderzoekers significante 
verschillen tussen uithuis-
geplaatste jongeren en jongeren 
die thuis kunnen blijven. Bij de 
uithuis-geplaatsten blijkt er meer 
sprake van mishandeling, 
problemen met (geestelijke) 
gezondheid en drugsgebruik. De 
gezinnen zijn doorgaans groter. 
De onderzoekers benadrukken het 
belang van een gezinsaanpak, 
aangezien uit de analyse de 
systeem-factoren sterker naar 
voren komen dan andere, 
waaronder individuele, 
kenmerken. 
Met literatuuropgave. 

26 
O'Malley, P.M., A.C. 
Wagenaar 
Effects of minimum drinking age 
laws on alcohol use, related 
behaviors and traffic crash in vol-
vemen! among American youth; 
1976-1987 
Journal of studies on alcohol, 
52 jrg., nr. 5, 1991 

Doel van dit Amerikaanse 
onderzoek was tweeledig: 
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vaststellen of er een verband is 
tussen het drinkgedrag van 
adolescenten en jonge volwas-
senen en de per staat variërende 
wettelijke minimumleeftijd 
waarop alcohol geconsumeerd 
mag worden; onderzoeken wat 
het effect is van wijzigingen in de 
minimumleeftijd voor alcoholcon-
sumptie op het gebruik van 
alcohol en op andere relevante 
houdingen en gedragingen. De 
self-report data komen van het 
Monitoring the Future Project een 
longitudinale studie naar jonge 
Amerikanen waarvoor jaarlijks 
enquêtes worden gehouden onder 
een representatieve groep high-
school senioren en recent afgestu-
deerden. Van 26 staten die tussen 
1976 en 1987 de minimumleeftijd 
voor alcoholconsumptie verhoogd 
hebben waren zowel voor als na 
gegevens beschikbaar. Deze 
gegevens zijn vergeleken met 
bevindingen uit de self-report 
data. Belangrijkste resultaat van 
het onderzoek is dat een hogere 
minimumleeftijd inderdaad 
samengaat met een beperkter 
alcoholgebruik. 
Met literatuuropgave. 

27 
Vos, M., E. Seidel-Pielen e.a. 
Angst, Wut und Gewalt 
Sozialmagazin, 16e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 11-34 

De jeugd wordt steeds aggres-
siever en geweld is o.k. Zo wordt 
het in de media voorgesteld en zo 
wordt het in de laatste jaren ook 
ervaren. Toch blijft de vraag of 
hier sprake is van een duidelijke 
tendens. En wat zouden de 
gronden kunnen zijn voor het 
toenemende geweld bij en de door 
de jeugd? Deze vraag staat 
centraal in het themanummer van 
Sozialmagazin. Allereerst 
bespreekt Vos het rapport van de 
Gewaltskommission, waarin het 
geweldsmonopolie van de staat 
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centraal staat. Hierna volgen 
interviews door Seidel-Pielen met 
de werkgroep Groepsgeweld van 
de Berlijnse politie, gevormd om 
de bevindingen over groepsgeweld 
en gangvorming in vijf politiedis-
tricten te verzamelen en te 
evalueren, en met een uit Turkse 
jongeren bestaande straatbende 
uit Berlijn, die naar eigen zeggen 
in eerste instantie werd opgericht 
om zich te verdedigen tegen 
skinheads en andere jeugdbendes. 
Inmiddels speelt verdediging geen 
grote rol meer en is de groep 
meer bezig met bende-oorlogen en 
het zich 'verschaffen' van geld 
voor de activiteiten van deze 
rechtsextremistische gang. 
Omtrent het toenemende geweld 
onder jeugdigen in de voormalige 
DDR wordt bericht door 
Landthaler. Hinrichs analyseert 
de problemen die de DDR met 
skinheads blijkt te hebben. Aan 
de hand van een voorbeeld uit 
Frankfurt laat Jehn zien, dat 
gewelddadigheden door jongeren 
vaak een reactie zijn op deficitaire 
levensomstandigheden. Het 
themanummer besluit met een 
artikel van Kreissl, die enige 
argumenten aanvoert om eens 
over iet.s anders te praten. In het 
huidige scenario van een staat die, 
bezorgd om het wel en wee van 
zijn burgers, steeds maar openlijk 
voor geweld waarschuwt, wordt 
het moeilijk duidelijk te maken 
wat Bodin, Machiavelli, Hobbes 
en Kant reeds inzagen, namelijk 
dat het geweld aan de wieg van 
diezelfde staat staat. Wat zijn dan 
een paar luidruchtige jongeren, in 
vergelijking met het geweld van 
de heersende orde, zo vraagt hij 
zich af. 



Politie 

28 
Meehan, A.J. 
Intern& police records and the 
control of juveniles; polities and 
policing in a suburban town 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 504-524 

De politie in een bepaalde wijk 
besloot op het deviante gedrag 
van jongeren niet meer te 
reageren met arrestatie en andere 
formele procedures, maar nog 
slechts te surveilleren en 
afwijkend gedrag alleen intern te 
registreren. Daarmee werd 
tegemoet gekomen aan de wensen 
van de gemeenschap (die het 
stigmatiseren van haar kinderen 
wilde voorkomen) en de eigen 
organisatie (die informatie over 
jeugddeviantie eiste). Door de 
toegenomen nadruk op surveil-
lance werd echter niet alleen het 
stigma van het formele proces 
vermeden, maar werden ook de 
garanties daarvan omzeild. 
Ironisch genoeg, leidde dit tot een 
toename van de politie-controle 
over de jongeren: de politie ging 
ook niet strafbaar afwijkend 
gedrag en strafbaar gedrag van 
zeer geringe ernst registreren. De 
resultaten van de informele regis-
tratie van afwijkend gedrag 
hebben implicaties voor ons 
begrip ,van de officiële statistieken: 
door de mogelijkheid de misdaad-
cijfers te manipuleren (bij 
voorbeeld door meer of minder 
informeel te registreren), kunnen 
steden met een gelijk niveau van 
jeugddelinquentie zeer verschil-
lende officiële cijfers laten zien. 
Met literatuuropgave. 

29 
Walker, S. 
Does anyone remember team 
policing? Lessons of the team 
policing experience for 
community policing 
American journal of police, 
12e jrg., nr. 1, 1993, pp. 33-54 

Team policing heeft tot doel een 
effectievere bestrijding van crimi-
naliteit te bewerkstelligen door 
betere relaties met het publiek en 
een verbeterde politie-organisatie. 
Het concept verdween in 1975 net 
zo snel uit het politiedebat als dat 
het na de hevige rassenrellen in 
1967 was opgedoken. Het maakte 
in de jaren tachtig een wederge-
boorte mee, dit maal onder de 
naam community policing oftewel 
probleemgeoriënteerd politie-
beleid. Beide beleidsconcepten 
tonen overeenkomsten en 
verschillen. Bij beide gaat het om 
een focus op de buurt en een 
gedecentraliseerde besluitvorming. 
Het probleemgeoriënteerde beleid 
echter vertegenwoordigt een 
fundamentele herdefinitie van de 
rol van de politie in de samen-
leving. Het accentueert ordehand-
having en de kwaliteit van het 
leven. De lessen die getrokken 
kunnen worden uit de politieher-
vormingen van de periode eind 
jaren zestig en begin jaren 
zeventig in de VS verwijzen naar 
een drietal obstakels. Allereerst 
wijst de auteur op de oppositie 
van het middenmanagement. Ten 
tweede was er sprake van 
ongelijke behandeling van politie-
functionarissen. Dit had te maken 
met het feit dat agenten in 
gebieden waar team policing werd 
ingevoerd een lichtere werklast 
hadden, wat jaloezie en wrevel.in  
de hand werkte. Ten derde bleef 
de technologie wat betreft de 
coördinatie van patrouillewagens 
gecentraliseerd ondanks de 
noodzaak tot decentralisatie. De 
belangrijkste conclusie die 
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getrokken kan worden uit de 
afgelopen jaren van politiehervor-
mingen is dat onduidelijke 
doelformuleringen desastreus 
kunnen uitpakken. De gevolgen 
van deze vaagheid voor planning, 
training en supervisie zijn bepaald 
ernstig te noemen. Tot slot wijst 
de auteurs op de risico's van 
overspannen verwachtingen en het 
gevaar dat de visies van publiek 
en politie over misdaadproblemen 
uiteenlopen. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

30 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
A longitudinal study of the 
predictors of the adverse effects 
of alcohol and marijuana/hashish 
use among a cohort of high risk 
youths 
The international journal of the 
addictions, 1 1 e jrg., nr. 28, 
1993, pp. 1045-1083 

Verslag wordt gedaan van een 
longitudinaal onderzoek naar de 
factoren die een voorspellende 
waarde hebben voor de zelfgerap-
porteerde nadelige effecten van 
het gebruik van alcohol en soft 
drugs onder een groep gedeti-
neerde jongeren. De auteurs 
concluderen dat de onderzoeksre-
sultaten erop wijzen dat het 
gebruik van alcohol en soft drugs 
samengaan met de ervaring van 
emotionele en psychologische 
problemen. Zij pleiten op grond 
daarvan voor een holistische 
benadering van jongeren die een 
groot risico lopen op ernstig 
delinquent gedrag. Het gebruik 
van bewustzijnsbeïnvloedende 
stoffen is vaak symptomatisch 
voor een andere daaraan ten 
grondslag liggende problematiek. 
Doelgerichte effectieve interventie-
programma's voor jongeren die 
een grote kans lopen in aanraking 
te komen met het strafrechts- 
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systeem blijven een belangrijke 
prioriteit. De jaren negentig 
bieden ons een opwindende 
mogelijkheid de uitdaging aan te 
gaan de levenskwaliteit van deze 
jongeren, alsmede die van de 
gemeenschap waartoe zij behoren, 
te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

31 
Hupkens, C.L.H. e.a 
Alcohol consumption in the 
European Community; 
uniformity and diversity in 
drinking putterns 
Addiction, 88e jrg., 1993, 
pp. 1391-1404 

Onder de 12 lidstaten van de 
Europese Gemeenschap werd in 
1988 een onderzoek uitgevoerd 
naar de verschillen in alcoholcon-
sumptie tussen de verschillende 
landen. Drie vragen stonden 
centraal: zijn er verschillen in 
aantal alcoholconsumenten en 
genuttigde alcoholconsumpties 
tussen de verschillende landen; 
worden niet-traditionele 
alcoholica overgenomen in oude 
of in nieuwe drinkpatronen; 
verschillen sub-populaties, geken-
merkt door geslacht, leeftijd of 
opleidingsniveau, in de wijze 
waarop zij niet-traditionele 
alcoholica overnemen? Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat 
in de zuidelijke landen meer 
gedronken wordt dan in de 
noordelijke. In de zuidelijke 
landen wordt meer wijn 
gedronken, in de noordelijke 
vooral bier. De niet traditionele 
dranksoorten worden overge-
nomen met het bijbehorende 
consumptiepatroon, wat betekent 
dat ze vooral complementair zijn. 
In alle landen wordt meer wijn 
door oudere consumenten 
gedronken dan door jongere en 
niet-traditionele soorten drank 
blijken sneller overgenomen te 
worden door personen met een 



hoog opleidingsniveau. 
Verschillen in alcoholconsumptie 
tussen mannen en vrouwen 
blijken vooral groot bij de tradi-
tionele dranksoorten, bij de nieuw 
geïntroduceerde dranksoorten 
vallen de verschillen weg. 
Met literatuuropgave. 

32 
lwaarden, M.J., van 
An economist in 'alcohol policy 
country' 
British journal of addiction, 
84e jrg., nr. 10, 1989, 
pp. 1205-1216 

Het alcoholgebruik in Nederland 
is tussen 1960 en 1980 meer dan 
verdrievoudigd. Als gevolg 
hiervan is ook het alcoholmis-
bruik sterk toegenomen. Dit 
brengt problemen met zich mee 
voor de betrokkenen, zijn/haar 
familie en de maatschappij als 
zodanig. Deze problemen resul-
teren in steeds hogere kosten 
t.a.v. de gezondheidszorg, de 
politie en de rechtspraak. Op 
initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid werd in 1982 de 
Interdepartementale Commissie 
t.a.v. het Drugsbeleid in het leven 
geroepen. Haar taak was het 
ontwikkelen van een beleid m.b.t. 
de beheersing van het alcoholge-
bruik. In 1985 werd de definitieve 
nota A lkohol en samenleving 
gepresenteerd. Er werden 
voorstellen in gedaan t.a.v. drie 
beleidsinstrumenten, waarmee een 
samenhangend beleid zou kunnen 
worden ontwikkeld: meer 
voorlichting over alcoholgebruik; 
effectievere behandelingsmethodes 
voor probleemdrinkers; een 
nieuwe wetgeving t.a.v. alcohol-
distributie en -reclame. De auteur 
gaat nader in op de achter-
gronden, de principes, de ontwik-
keling en de toepassing van deze 
beleidsinstrumenten. Hierbij kijkt 
hij m.n. naar bijdragen van de 
kant van economen. Hij conclu- 

deert dat er in de jaren negentig 
reden is voor optimisme, mede 
doordat het beleid steeds meer 
gericht is op preventie. Maar de 
economische integratie van 
Europa zou negatieve conse-
quenties kunnen hebben voor het 
effectieve alcohol-beleid in 
Nederland. 

Slachtofferstudies 

33 
Nair, G., J. Ditton, e.a. 
Environmental improvements 
and the fear of crime 
British journal of criminology, 
33 jrg., nr. 4, 1993, pp. 555-561 

Onderzoeken met betrekking tot 
het effect van verbeterde straat-
verlichting in relatie tot crimina-
liteit en de angst voor crimina-
liteit zijn opvallend populair 
geworden. Regelmatig zijn opmer-
kelijke resultaten gerapporteerd. 
Echter, terwijl de meeste onder-
zoeken gebaseerd zijn op inter-
views 'voor-en-na', is niet een 
periode van voldoende lengte in 
acht genomen en is geen rekening 
gehouden met het jaargetijde 
waarin het onderzoek plaats 
vond. Dit onderzoek is gebaseerd 
op een periode van 12 maanden 
en houdt rekening met het jaarge-
tijde waarin de interviews met de 
betrokkenen plaats vonden. Naast 
de verbetering van de verlichting 
in de omgeving van de huizen, 
zijn ook andere verbeteringen 
aangebracht aan de omgeving en 
zijn er aanzienlijke preventieve 
maatregelen genomen met 
betrekking tot de beveiliging van 
de huizen. Desondanks is er 
weinig verbetering opgetreden in 
het aantal slachtoffers en de angst 
slachtoffer te worden. Er zou 
enige verbetering gemerkt kunnen 
zijn, indien de betrokkenen waren 
geraadpleegd over de aard van de 
verbeteringen in de periode dat 
deze werden gepland. Het is 
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aannemelijk dat verbetering of het 
aanbrengen van straatverlichting 
geen oplossing biedt voor alle 
problemen en alleen effectief is 
onder bepaalde omstandigheden. 
Met literatuuropgave. 

34 
Tharinger, D. e.a., 
Sexual abuse and exploitation of 
children and adults with enen tal 
retardation and other handicaps 
Child abuse and neglect, 
14e jrg., 1990, pp. 301-312 

Op toenemende schaal wordt 
erkend dat kinderen en volwas-
senen met een mentale handicap 
extra kwetsbaar zijn voor seksueel 
misbruik en daarom hulp 
behoeven van hulpverleningsin-
stanties. Deze grotere ontvanke-
lijkheid heeft verschillende 
oorzaken. Door hun levenslange 
afhankelijkheid van verzorgers en 
hun relatief machteloze positie in 
de samenleving zijn mentaal 
gehandicapten makkelijke 
slachtoffers. Gebrek aan 
emotionele en sociale vaardig-
heden weerhoudt hen ervan zich 
te verweren en zij worden zelden 
adequaat voorgelicht over seksu-
aliteit en seksueel misbruik. Om 
effectief hulp te kunnen verlenen 
zullen hulpverleners en opvoeders 
zich op de hoogte moeten stellen 
van de kennis over seksueel 
misbruik van personen met een 
mentale achterstand. Bovendien 
moeten zij onderricht worden in 
de speciale juridische bescherming 
voor deze groep mensen en in 
effectieve geestelijke hulpverle-
ningsprogramma's. 
Met literatuuropgave. 

35 
Umbreit, M.S., R.B. Coates 
Cross-site analysis of victim-
offender mediation in four states 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 565-586 

Dit artikel geeft de resultaten van 
de eerste kruisanalyses die zijn 
toegepast op slachtoffer-dader 
bemiddelingsprogramma's in de 
Verenigde Staten. Deze bemidde-
lingsprogramma's werken samen 
met de kinderrechtbanken in de 
staten Albuquerque, Austin, 
Minneapolis en Oakland. In 
totaal zijn 1153 interviews 
afgenomen met slachtoffers en 
daders, daarbij inbegrepen zijn 
zowel gesprekken voor als na de 
bemiddeling, alsmede interviews 
die gehouden werden met twee 
controlegroepen. Justitiële autori-
teiten werden geïnterviewd en 28 
bemiddelingsprocessen werden 
geobserveerd. De grote 
meerderheid van zowel 
slachtoffers als daders was 
tevreden over de bemiddelings-
procedure en de uitkomst ervan 
en ervaarden deze als eerlijk. De 
bemiddeling resulteerde in een 
aanmerkelijk grotere mate van 
tevredenheid bij de deelnemers 
van de bemiddeling dan bij de 
controlegroepen. Op grond van 
de bevindingen doen de auteurs 
enige suggesties voor justitieel 
jongerenbeleid. 
Met literatuuropgave. 
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36 
Warr, M. 
Dan gerous situations; social 
context and fear of victimization 
Social forces, 68e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 891-907 

De auteur gaat in op de vraag 
door welke signalen uit de 
omgeving mensen het gevoel 
krijgen dat zij slachtoffer dreigen 
te worden van criminaliteit. Als 
theoretisch basis voor zijn 
empirisch onderzoek gebruikt hij 
Relations in public, een boek van 
de socioloog Erving Goffman, 
waarin het probleem wordt 
behandeld hoe mensen zich op de 
fysieke omgeving oriënteren. De 
auteur stelt dat er een drietal 



signalen is dat angst voor victimi-
satie oproept. De eerste is 
bekendheid met de omgeving. 
Angst of ongerustheid ontstaat 
omdat in een nieuwe omgeving 
allerlei 'tekens' niet op hun juiste 
waarde ingeschat kunnen worden. 
Het tweede angst oproepende 
signaal is duisternis. Het derde 
signaal dat gevolgen heeft voor 
het gevoel van veiligheid is de 
aanwezigheid of afwezigheid van 
anderen. Aan 665 inwoners van 
Dallas werd een vragenlijst 
opgestuurd, de respons was 53 
procent. De respondenten 
moesten hun reactie geven op 
afbeeldingen van dagelijkse 	, 
situaties waarin alle mogelijke 
combinaties van de onafhanke-
lijke variabelen (de drie angst 
oproepende signalen) waren 
verwerkt. De auteur gebruikte 
schaaltechnieken en de regressie 
methode met diverse controleva-
riabelen. De resultaten onder-
steunen de inzichten van 
Goffman. De signalen 
onbekendheid en duisternis 
veroorzaken in sterke mate angst 
voor victimisatie. De aanwe-
zigheid van anderen kan zowel 
positieve als negatieve gevolgen 
hebben. Ook kwam naar voren 
dat vooral vrouwen en ouderen 
last hadden van angstgevoelens. 
Met literatuuropgave. 

Preventie 

37 
Gilling, D. 
Crime prevention discourses and 
the multi-agency approach 
International journal of the 
sociology of law, 21e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 145-157 

Criminaliteitsbestrijding vereist 
samenwerking tussen diverse 
organisaties. Deze hebben over 
het algemeen ieder een eigen 
opvatting over bestrijding en 
preventie afhankelijk van hun 

organisationele en operationele 
uitgangspunten. In het essay van 
de auteur staat de samenwerking 
tussen politie en reclassering 
centraal. Eerst staat de auteur stil 
bij de theoretische en historische 
achtergronden waarop deze 
organisaties hun handelen 
baseren. De theoretische inzichten 
die meer dan andere theorieën 
hun stempel hebben gedrukt op 
de politieorganisatie stammen uit 
het klassieke gedachtengoed van 
het utilitarisme. Veel invloed ging 
uit van de van de rationele keuze 
theorie, die stelt dat individuen 
beslissingen kunnen nemen op 
basis van de vrije wil. In het 
positivisme daarentegen werd de 
nadruk gelegd op de determinis-
tische invloed van min of meer 
aangeboren predisposities. De 
auteur stelt dat het dominante 
politie-paradigma over de 
preventie van criminaliteit stoelt 
op het neoclassicisme. Hierbij 
wordt misdaad gezien als een 
beheersingsprobleem dat aangevat 
moet worden met afschrikking 
hetzij door patrouillering, hetzij 
door opsporing. Voor de reclas-
sering betekende preventie behan-
deling van het individu, overeen-
komstig enkele varianten van het 
psychologische positivisme, bij 
voorbeeld de psychoanalyse. 
Later, in de jaren zeventig, deed 
de invloed zich gelden van de 
ideeën over de welvaartsstaat. 
Deze benadrukten het belang van 
het sociale, economische en 
culturele beleid om een halt toe te 
roepen aan de opkomst van delin-
quente waarden. De moderne 
reclassering laat zich leiden door 
psychologische en sociologische 
inzichten. Bij de gezamenlijke 
besluitvorming tussen politie en 
reclassering geeft de factor macht 
de doorslag. Alle studies wijzen er 
op dat er sprake is van een 
dominantie van prioriteiten en 
percepties van de politie ten koste 
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van die van de reclassering. Tot 
slot constateert de auteur het 
ontstaan van een nieuw debat 
tussen de beide organisaties, 
waarin het concept community 
safety centraal staat. 
Met literatuuropgave. 

38 
Vanneste, C. 
La délinquance et sa prévention; 
étude comparative 
Revue internationale de crimi- 
nologie et de police technique, 
16e jrg., nr. 1, 1993, pp. 23-49 

In deze studie worden de maatre-
gelen welke ter voorkoming van 
delinquentie worden genomen in 
respectievelijk de Verenigde 
Staten, Zweden, Groot-Brittannië, 
Nederland, Frankrijk, Canada en 
Australië aan een nadere 
beschouwing onderworpen. 
Geweld, misdrijven tegen 
personen en goederen en de 
toxicomanie hebben een onaccep-
tabel niveau bereikt en het gevoel 
van onveiligheid is in bijna alle 
steden ter wereld onverdraaglijk 
geworden. Personeelsuitbreiding 
bij de politie en het bouwen van 
meer gevangenissen zijn niet meer 
voldoende. Permanente structuren 
en meer nadruk op preventie zijn 
noodzakelijk, maar waar en hoe? 
Steden zouden een permanent 
centrum, belast met de stedelijke 
veiligheid, moeten creëren en 
contact moeten onderhouden met 
lokale en nationale overheden, 
waardoor de politiek beter in 
staat zal zijn adequaat te 
reageren. De overheden zouden 
ook een permanent centrum voor 
de promotie van preventie moeten 
oprichten. Op internationaal 
niveau zouden de Verenigde 
Naties de technische en weten-
schappelijke samenwerking op het 
gebied van criminaliteitspreventie 
en de ontwikkeling hiervan 
moeten versterken. Noodzakelijk 
is voorts een internationaal 

centrum voor de preventie van 
delinquentie, dat alle landen 
hierover kan informeren en 
bijstand zou kunnen bieden. In 
één woord, men moet lokaal, 
nationaal en internationaal 
samenwerken om de groeiende 
criminaliteit het hoofd te kunnen 
bieden. 
Met literatuuropgave. 
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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. 

Andrews, D.A., J. Bonta 
The psychology of criminal 
concluct 
Cincinnati, Anderson, 1994 
Benyon, J., L. Turnbull e.a. 
Police-cooperation in Europe: an 
investigation 
Leicester, Centre for the Study of 
Public Order, 1993 
Block, P. 
Rechtliche Strukturen der Sozialen 
Dienste in der Justiz 
Wiesbaden, Kriminologische 
Zentralstelle, 1993 
Buruma, Y. 
De strafrechtelijke handhaving van 
bestuurswetten 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Das, D.K. 
Policing in six countries around 
the world; organizational perspec-
tives 
Chicago, The Office of 
International Criminal Justice-
Europe, 1993 
Elbers, F., M. Fennema 
Racistische partijen in West-
Europa; tussen nationale traditie 
en Europese samenwerking 
Leiden, Stichting 
Burgerschapskunde, 1993 

Boeken/rapporten 

Erhardt, E., H. Leineweber (red.) 
Drogen und Kriminalitat; 
Beitraage, Forschungsberichte und 
Materialien aus dem 
Kriminalistischen Institut 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1993 
Fijnaut, C.J.C.F. 
Officier van Justitie versus Bende 
van de Miljardair; een analyse van 
de Rotterdamse strafzaak in de 
jaren 1989-1991 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Hacking, M., N. Bakker 
Sturingsinstrumentaria voor de 
politie; verrichtingen in het kader 
van de bestuursafspraak 
Den Haag, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken; Directie 
Politie, 1993 
Harmelen, E. van 
De surveillant van politie in 
Rotterdam 
Den Haag, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken; Directie 
Politie, 1993 
Hellebrand, J. 
Bekampfung der 
Rauschgiftkriminalitat durch 
sinnvollen Einsatz des Strafrechts 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1993 
Huberts, L.W.J.C. (red.) 
Machtsbederf ter discussie; 
bijdragen aan het debat over 
bestuurlijke integriteit 
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1994 
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Jackson, J.L., P.J. van Koppen 
e.a. 
Does the service meet the needs? 
An evaluation of consumer satis-
faction with specific profile 
analysis and investigative advice as 
offered by the Scientific Research 
Advisory Unit of the National 
Criminal Intelligence Division 
(CRI), The Netherlands 
Leiden, NSCR, 1993 
Jacobs, M.A. 
Software kopen of kopieren? Een 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
onder pc-gebruikers 
Utrecht, Interuniversitair 
Centrum voor,Sociaal-
Wetenschappelijke 
Theorievorming en 
Methodenontwikkeling, 1993 
Krauss, t., E. Erhardt 
Freigabe von Drogen: Pro und 
Contra; Literaturanalyse 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1993 
Koppen, P.J. van, A. Akyurek e.a. 
Meningen over afluisteren 
Leiden, NSCR, 1993 
Lemmers, F. 
Drang op maat; Artikel 47 GM; 
detentievervangende behandeling 
van verslaafden in 1990 t/m 1992 
Utrecht, NeVIV, 1993 
MacQueen, H.L. (red.) 
Money laundering 
Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 1993 
Montfoort, A. van 
Kindermishandeling en justitie; een 
empirisch onderzoek naar de 
afhandeling door de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Politie en 
het Openbaar Ministerie van 
meldingen van kindermishandeling 
en seksueel misbruik 
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1993 
Overgang, De, Enquête 
Slachtoffers Misdrijven 
De Overgang van Enquête 
Slachtoffers Misdrijven naar 
Enquête Rechtsbescherming en 
Veiligheid 
Voorburg, CBS, 1993 
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Robert, P., L. van Outrive (red.) 
Crime and justice en Europe; état 
des recherches, évaluations et - 
recommendations 
Paris, L'Harmattan, 1993 
Ruimschotel, D. 
Corruptie en fraude in Nederland; 
suggesties voor management en 
beleid 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Sieber, U., M. %el 
Logistik der Organisierten 
Kriminalitiit 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1993 
Swart, A.H.J. 
Individu en internationale 
rechtshulp in strafzaken: rapport 
van de Commissie tot bestudering 
van de positie van verdachten en 
andere belanghebbenden in de 
internationale strafrechtelijke 
samenwerking 
's-Gravenhage, z.uitg., 1993 
Udink, E. 
Criminele geldstromen: schijn en 
werkelijkheid; een onderzoek naar 
het witwassen van crimineel geld in 
Nederland 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Vanempten, J., L. Verduyn 
Witwassen in Belgie; crimineel 
geld in de wereld van de haute 
finance 
Leuven. Kritak, 1993 
Veer, A. van 't, H. Moerland e.a. 
Gokken in drievoud; facetten van 
deelname, aanbod en regulering 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Werkzame detentie . 
Werkzame detentie; beleidsnota 
gevangeniswezen 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie, 1994 



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. 
JV3, april 1994: 
Vreemdelingenwetgeving 
JV4, mei: Resocialisatie revisited 
JV5, juni: Registratieproblemen 
JV6, juli/augustus: Rechtvaardige 
staat 
JV7, september: Overzicht 
onderzoek op justitieel terrein 

Congressen 

Jeugddetentie en de opvangin-
richting 
Jeugddetentie tot maximaal 

twee jaar zal binnenkort werke-
lijkheid worden. Verwordt de 
gesloten opvanginrichting steeds 

meer tot de een vergaarbak? Of 
kan ze een pedagogisch antwoord 
geven op de problematiek van 
haar gevarieerde bevolking? 
Behalve een rondleiding door 
Eikenstein staan de volgende 
inleidingen op het programma: 
introductie van drs. C.H. van 
Dijk (directeur van Eikenstein-De 
Lindenhorst); prof. dr. J.E. Rink 
(orthopedagoog RU Groningen) 
over de padagogische aanpak in 
een zich wijzigende opvangin-
richting; mw. drs. E. van 
Laarhoven en drs. P.P. Wentink 
(psychologen van respectievelijk 
De Lindenhorst (meisjes) en 
Eikenstein (jongens)) over de 
delictsbeleving van jeugdigen; 
centraal element in de pedago-
gische praktijk van de detentie. 
De middag wordt georganiseerd 
door de Vereniging voor 
Penitentiair Recht en Penologie. 
Datum: 15 april 1994 vanaf 
12.45u. 
Plaats: Rijksinrichting 
`Eikenstein-De Lindenhorst' 
Inlichtingen: mw. S.M. Wurzer-
Leenhouts, tel.: 071-277524. 

Partijpolitiek en misdaadbe-
strijding 
Centraal tijdens dit symposium 

staat de visie op de misdaadbe-
strijding in de toekomstige 
kabinetsperiode van de grote 
politieke partijen. Vertegen-
woordigers van de vijf grote 
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politieke partijen zullen aan de 
hand van een aantal stellingen 
hun meningen over de aange-
sneden problematiek duidelijk 
maken en daarover met elkaar en 
met het publiek in discussie gaan. 
Deze stellingen hebben betrekking 
op thema's als: de uitbreiding van 
bevoegdheden en middelen voor 
justitie en de gevolgen daarvan 
voor de rechtsbescherming; de 
problemen bij het beheer van en 
de controle op de opsporingsor-
ganen (I RT-perikelen, corruptie 
bij de politie); handhaafbaarheid 
van de steeds uitdijende regel-
geving. Het symposium staat 
onder voorzitterschap van prof. 
mr. Th.A. de Roos (hoogleraar 
straf- en strafprocesrecht). 
Prof. mr. G.P.M.F. Mols, decaan 
en hoogleraar straf- en strafpro-
cesrecht, zal bij de afzonderlijke 
stellingen een korte inleiding 
verzorgen. Als forumleden zullen 
prominente landelijke politici van 
de vijf grote partijen (Groen 
Links, VVD, PvdA, CDA en 
D66) aanwezig zijn. 
Datum: 8 april 1994, 
14.00u.-16.30u. 
Plaats: Collegezaal, 
Rijksuniversiteit Limburg, 
Tongersestraat 53, Maastricht 
Inlichtingen: Rijksuniversiteit 
Limburg, Vakgroep strafrecht en 
criminologie (prof. mr . Th.A. de 
Roos, mw. J Mommertz): tel. 
043-883377, fax: 043-260113. 

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. 

142 	Justitiële Verkenningen, jrg. 20, nr. 2, 1994 

Wickstri5m, prof. dr. J. Goethals; 
The influence of the urban policy 
on crime and insecurity: prof. dr. 
Donnison, prof. dr. C. Kesteloot; 
Social 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. K ube; 
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 urhan crime and 
insecurity (Public and private 
policing in the city: prof. dr. J. 
van Dijk, prof. dr. L. van 
Outrive; Social policy and social 
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 criminal 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 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 meeste 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. 

De toekomst van de rechtsmid-
delen 
In het kader van de herziening 

van de rechterlijke organisatie 
staat een herijking van de 
verschillende rechtsmiddelen op 
stapel. In het civiele en het straf- 

proces bestaat thans in beginsel 
de mogelijkheid voor partijen om 
een uitspraak in tweede en derde 
instantie te verkrijgen. In het 
bestuursproces is onlangs het 
beginsel van rechtspraak in twee 
(feitelijke) instanties door de 
wetgever omarmd. Hoe zal het de 
civiele, strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen 
vergaan tijdens de verdere fasen 
van de herziening van de rechter -
lijke organisatie? Wie een 
procedure ontwerpt terzake van 
toegang tot de rechter in tweede 
en derde instantie, ziet zich al snel 
geplaatst voor de vraag of het 
recht op toegang tot de hogere 
rechter ongeclausuleerd dient te 
zijn. Moet van elke uitspraak van 
een rechter in eerste aanleg een 
beroep op de rechter in tweede en 
derde instantie openstaan? 
Beantwoordt men die vraag (al 
dan niet geclausuleerd) beves-
tigend, dan zal in ieder geval ook 
rekening moeten worden 
gehouden met de mogelijkheid 
dat de gerechten in tweede en 
derde instantie met een veel 
grotere werklast te maken krijgen. 
Meer in het algemeen kan de 
vraag worden gesteld of de 
verschillende procedures van 
rechtsmiddelen aan vernieuwing 
toe zijn. Daar gaat het zowel om 
de toegang als de procedure zelf. 
Over deze en andere vragen zal 
op het symposium worden 
gesproken. Sprekers en inleiders 
zullen onder anderen zijn: mr. 
E.H.M. Hirsch Ballin (minister 
van Justitie), de hoogleraren 
Fokkens (Advocaat Generaal bij 
de Hoge Raad en hoogleraar 
straf(proces)recht), Vranken 
(Advocaat Generaal bij de Hoge 
Raad en hoogleraar burgerlijk 
(proces)recht), Leijten (Advocaat 
Generaal Hoge Raad), Corstens 
(hoogleraar straf(proces)recht), 
Snijders (hoogleraar burgerlijk 
recht), Meijers (Advocaat 
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Generaal Hoge Raad en bijzonder 
hoogleraar internationaal straf-
recht) en Quant (bijzonder 
hoogleraar Advocatuur). 
Datum: 27 mei 1994 
Plaats: Aula Katholieke 
Universiteit Brabant 
Inlichtingen: Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, mr. 
W.H.J. Stemker K0ster, tel.: 070- 
3813712. 

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 voor-
kom je geweld binnen de familie; 
Hoe behandel je de psycholo-
gische 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. 
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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 terrrjen 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 
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 1992, 1993 
en 1994 verschenen rapporten. 

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 
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Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Sehamhardt 
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 
voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1992, 1 .993 en 1994 
verschenen de volgende 
rapporten: 

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 K2I 

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/ 
Einbiirgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
A VP 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 
F.H.M. van Gemert 
Fatale fantasie; een onderzoek 
naar moorden op prostituées 
1994, WODC, K32 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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WODC-thesaurus 

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 mede-
werkers van de afdeling 
Documentatie en Publikaties van 
het WODC. Na ruim zes jaar is 
het monnikenwerk, waarmee een 
sterke inhoudelijke impuls aan de 
documentatie werd gegeven, 
voorlopig geklaard. 

Bestellingen of nadere inlich-
tingen: 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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