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Voorwoord 	 5 

Ook in justitiele kringen wordt vaalc gewaarschuwd voor 'Ameri-
kaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft daar-
toe alle aanleiding: vrije wapenverkoop, drive by shootings, serial 
killers, buitensporige media-aandacht voor moord en doodslag, 
de verkoop van true crime stories en tijdschriften als Murder Can 
Be Fun, de aasgier-advocatuur en show-processen, en de grim-
mige war on drugs. Amerikaanse politici lijken vastberaden het 
kwaad van de misdaad uit te roeien: ze hameren op het principe 
van het 'verdiende loon' en overbieden elkaar met strengere 
strafmaatregelen. De strafbepaling die bekend is onder de base-
ball frase 'Three Strikes and You're Out' toont aan dat Ameri-
kaanse strijd tegen misdaad draconische vormen heeft aangeno-
men. 

De Three Strikes-wetgeving legt straffen van 25 jaar tot levens-
lang op aan mensen die na hun zestiende jaar worden veroor-
deeld voor drie of meer misdrijven (waarvan er een erger moet 
zijn dan inbraak). Krisberg wijst er in zijn bijdrage op dat in Cali-
fornie hierdoor de gevangenispopulatie binnen vier tot vijf jaar 
tijd zal verdubbelen. Daarvoor moet een uitbreiding van de 
gevangeniscapaciteit gefinancieerd worden ter grootte van 26 
miljard dollar die qua omvang even groot is als de totale 
onderwijsbegroting van die staat. 

De get tough-benadering lijkt de tweedeling van de samenle-
ving - bijna de helft van de gevangenispopulatie bestaat uit zwar-
ten - in snel tempo te vergroten. Het contrast met Europese aan-
palc van het misdaadprobleem is dan ook, ondanks punitievere 
tendenzen, bijzonder groot. Maar is dat niet een zelfgenoegzame 
bevestiging van het eigen gelijk? En doen de Amerikaanse ont-
wilckelingen - vaak zonder dat we het willen - zich ook niet in 
Europa voor? Uiteenlopende Amerikaanse pralctijken, zoals 
opsporingsmethoden, de introductie van meldpunten, de stijl 
van procederen (grote rol van experts; hoge schadevergoedin-
gen) en alternatieve vormen van conflictbeslechting vinden im-
mers ook in Europa ingang. In sommige opzichten lijkt Amerika 
dus wel degelijk ons voorland te zijn. Naarmate Europa meer te 
malcen krijgt met een internationale vrije markt (economische 
conflicten en het toenemend beroep op de rechter; drugs-
stromen; witwasgelden) wordt de aandrang groter om Ameri-
kaanse methoden om die markt te reguleren, over te nemen. 

Kortom, er bestaat een wereld van verschil als het gaat om con-
trole.en straf. Maar we zien tegelijk de neiging elementen uit het 
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Amerikaanse systeem van rechtshandhaving over te nemen. 
Amerika is kennelijk voorbeeldig en afstotend tegelijk. Aan beide 
aspecten besteden we in dit nummer aandacht. 

In zijn inleidende beschouwing gaat M. van Rossem in op een 
aantal onderwerpen die het AmeriIca rechtssysteem opnieuw in 
de schijnw:• , .“-:rs hebbeti gezet, waaronder de Simpson-zaak, de 
groei van de gevangenispopulatie, de doodstraffen en de cam-
pagne tegen drugs. De hoofdoorzaalc van de omvangrijke crimi-
naliteit moet volgens hem gezocht worden in de aanwezigheid 
van een underclass die voornamelijk wordt gevormd door ge-
kleurde minderheden. Het gevolg is dat jonge, zwarte mannen in 
verbijsterend hoge aantallen in aanraking komen met justitie: '23 
procent van de zwarte niannen in de Verenigde Staten zit in de 
gevangenis, heeft in de gevangenis gezeten of is voorwaardelijk 
in vrijheid gesteld'. 

A.A. Aronowitz geeft aan de hand van statistische gegevens een 
overzicht van de belangrijlcste criminele en strafrechtelijke 
trends. Ze bespreekt de gegevens van zowel de National Crime 
Victim Survey als de officiele statistieken van de FBI. Len belang-
wekkende constatering is dat de laatste drie jaar voor het eerst 
een daling van geweldscriminaliteit te zien geven (nadat de 
vermogenscriminaliteit al vanaf het begin van de jaren tachtig 
was verminderd). Mogelijk wijst dit op een nieuwe neergaande 
trend. Desondanks blijft de gevangenis-populatie doorgroeien 
tot record-aantallen. De auteur wijst erop dat dit met name 
wordt veroorzaakt door de vele strafhervormingen die het laatste 
tiental jaren zijn doorgevoerd - waaronder de introductie van 
minimumstraf-richtlijnen en de Three Strikes and You'r Out-
regeling - waardoor de gemiddelde straflengte aanmerkelijk is 
toegenomen. 

Ook B. Krisberg, president van de Amerikaanse National Coun-
sil on Crime and Delinquency, vestigt de aandacht op de precaire 
situatie waarin Amerika zich bevindt: teruglopende misdaad-
cijfers enerzijds en verharding van het strafldimaat anderzijds. 
Met name de media die de angstgevoelens onder de bevolking 
tot grote hoogte weten op te blazen, zijn volgens hem verant-
woordelijk voor die incongruente ontwikkeling. Hij bespreekt 
een viertal maatregelen waarmee de politieke leiders de 'denk-
beeldige criminaliteitsgolf' trachten te bezweren: honderddui-
zend nieuwe politie-agenten, boot camps, de regeling jongeren in 
rechtbanlcen voortaan te behandelen als volwassenen en ten 
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slotte de Three Strikes-initiatieven. Door die laatste maatregel 
worden de gevangenissen overspoeld met langgestrafte 
gewoonte-delinquenten waardoor anderen weer vervroegd vrij-
gelaten moeten worden. Dat betekent ironisch genoeg dat 
'geweldsdelinquenten een kleiner deel van hun straffen uitzaten 
ten eind,e plaats te maken voor minder gevaarlijke habitual of-
fenders'. 

Ed. Leuw en prof. Ch. Kaplan betogen dat de Amerikaanse war 
on drugs steeds verder escaleert. In het historische exposé waar-
mee hun artikel begint, beschrijven zij hoe politieke leiders te-
ruggrijpen op puriteinse beelden waarin het drugsgebruik wordt 
bestempeld als een alien evil dat met wortel en tak moet worden 
uitgeroeid. Voorts bespreken zij allerlei dimensies van controle 
en surveillance waaronder drugstesting (verplichting voor stu-
denten en werknemers urinemonsters af te geven). De auteurs 
stellen dat de war on drugs als een bliksemafleider fungeert 
waarbij de inherente sociaal-economische en culturele tegenstel-
lingen in de Amerikaanse samenleving kunnen worden aangewe-
zen als een 'on-Amerikaans' lcwaad. 

In de bijdrage van EH.M. van Gemert worden de Arnerikaanse 
en Nederlandse gangs met elkaar gecontrastreerd. Hij geeft aan 
hoe Amerikaanse gangs ontstaan en welke rol etniciteit daark 
speelt. De gangs hebben in toenemende mate economische be-
langen (meestal gerelateerd aan drugshandel) die zij met geweld 
verdedigen. Om te overleven zijn jongeren vaak gedwongen zich 
bij een gang aan te sluiten. De auteur wijst er op dat zulke grim-
mige ontwikkelingen zich in Nederland niet voor doen. De gang 
is hier eerder een modeverschijnsel. Gangleden ontlenen hun 
identiteit aan groepssymbolen als muziek en kleding. 

De volgende twee bijdragen behandelen de vraag in hoeverre 
er sprake is van een 'amerikanisering'. J.A.W. Lensing gaat na wat 
de invloed van de Verenigde Staten is op de misdaadbestrijding 
in en door andere andere landen. Daarbij speelde de Drug Enfor-
cement Administration (DEA) een grote rol (uitschakelen drugs-
handelaren; onderscheppen partijen drugs). De methoden van 
de DEA, waaronder de pseudokoop en het `runnen' van infor-
manten, raakten eind jaren tachtig geaccepteerd door politie en 
justitie in Europa. Daarna bespreekt Lensing de specifieke in-
vloed op de (normering van) opsporingsmethoden (infiltratie) en 
op wetsvoorstellen (pluk-ze; kroongetuige). Amerika loopt 
voorop, concludeert de auteur. Maar ondanks die koppositie 
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hoeft er geen causaal verband te bestaan met ontwikkelingen in 
Nederland. ten hardloper volgt het parcours en niet degene die 
op kop ligt.' 

Is Amerilca het gidsland als het gaat om de procescultuur? Die 
vraag wordt - zij het met de nodige reserves - bevestigend beant-
woord door J.E Nijboer. Hij onderwerpt de Amerikaanse stijI van 
procederen en de processtructuur aan een nadere beschouwing 
teneinde na te gaan wat ons te wachten staat. 	bespreekt ach- 
tereenvolgens het adversacial system met zijn nadruk op 'winnen' 
en de legal industry, de groepen die wol spinnen bij het onop-
houdelijke procederen waaronder de forensische experts en de 
aasgier-advocatuur. Nijboer concludeert dat de professionele 
Icwaliteit is toegenomen maar dat de prijs hiervan zeer hoog is: 
buitensporige kosten en extreme eenzijdigheid van de 'spelers'. 

EC.J. van der Doelen sluit het themanummer af. 	plaatst 
kanttekeningen bij de veroordelende toon waarop over amerika-
nisering wordt gesproken, alsof het om een soon ontaarding zou 
gaan. De auteur acht het interessanter ons eigen systeem van 
rechtshandhaving te vergelijken met aspecten van de Ameri-
kaanse en Aziatische systemen van rechtshandhaving. Hierdoor 
Icrijgt men beter zicht op de grenzen en nadelen van het Neder-
landse systeem. Die rechtshandhaving is immers geen rustig be-
zit meer. Een herijking van het justitiele beleid is volgens de au-
teur geboden. 



Misdaad en straf in de 
Verenigde Staten anno 1995 
dr. M. van Rossem *  
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Meer dan een jaar lang hebben tientallen miljoenen mensen in 
de Verenigde Staten en de rest van de wereld van dag tot dag het 
proces tegen O.J. Simpson gevolgd. Het proces verliep eigenlijk 
precies zo als we dat van spannende Hollywoodfilms gewend 
zijn, met dit verschil dat het zich niet afspeelde in een fraai ge-
lambrizeerde ruimte met hoge ramen, maar in een armoedig ge-
meubileerd, overvol zaaltje. De verdachte was een celebrity 
sportheld, multimiljonair, filmster en televisiepersoonlijkheid. 
Een man bovendien die dit alles bereikt had na een schijnbaar 
kansloze start in een zwarte achterbuurt. 

De verdachte werd verdedigd door de beste strafpleiters van 
het land. Daarbij bleven de aanldagers nauwelijks achter. Zij ken-
den hun zaalc tot in de puntjes en gaven uitstekend partij. Steeds 
als de zaalc langdradig dreigde te worden, deden zich nieuwe, 
onverwachte ontwikkelingen voor. Het langdurige spektakel ein-
digde met fraai vuurwerk; de verdachte werd vrijgesproken. 

De hele gang van zaken leek haast wel reclame voor het Ameri-
kaanse strafrechtelijke systeem. Het bewijsmateriaal werd zorg-
vuldig en gedetailleerd gepresenteerd en de kruisverhoren van 
getuigen en deskundigen waren razend lcnap, al duurde het alle-
maal wel erg lang. 

Wie nu mocht denken, op grond van dit proces en zijn filmer-
varingen, dat het in Amerikaanse rechtszalen altijd zo toe gaat, 
heeft het volledig mis. Het proces tegen Simpson was in vrijwel 
alle denkbare opzichten uitzonderlijk. Niet uitzonderlijk waren 
slechts het feit dat de verdachte zwart was en de slordigheid, leu-
genachtigheid en het racisme van sommige politiefunctiona-
rissen. Dat dit proces zo ingrijpend afweek van de norm had 
maar een oorzaak: de mime financiele middelen van de ver-
dachte. 

• De auteur is universitair hoofddocent bij de afdeling cultuurgeschiedenis van de 

Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Utrecht 
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Wie geen geld heeft voor even dure als belcwame advocaten 
wordt in het Amerikaanse strafrechtelijke systeem heel anders 
behandeld. De verdachte lcrijgt dan een advocaat toegewezen 
door de overheid en die toegewezen advocaten zijn maar at te 
vaak overwerkt, onderbetaald en cynisch. In het ergste geval zijn 
ze dronken of nauwelijks van de zaak op de hoogte. 

Meestal komt het in Amerikaanse strafzaken helemaal niet tot 
een proces door de pralctijk van de plea bargain. De verdachte 
bekent dan een deel van de tenlastelegging en krijgt in ruil daar-
voor strafvermindering. 

Van een proces voor een jury komt het vrijwel nooit. luist om-
dat juryrechtspraak tijdrovend en gecompliceerd is, wordt zij in 
slechts een zeer klein deel van de strafzaken toegepast. Geheel 
anders dan de Simpsonzaak zou doen vermoeden, zijn de meeste 
deskundigen het er wel over eens dat het Arnerikaanse strafrech-
telijke systeem bijzonder slecht functioneert. 

lien gewelddadige samenleving 
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Van alle westerse, gendustrialiseerde samenlevingen is de Ame-
rikaanse veruit de meest gewelddadige. Het aantal moorden per 
honderdduizend inwoners is in de Verenigde Staten beduidend 
hoger dan in de vergelijkbare Westeuropese landen. Per jaar wor-
den er gemiddeld ruim 23.000 mensen vermoord. In de Ver-
enigde Staten zijn zo'n tweehonderd miljoen vuurwapens in om-
loop. Daarmee werden in 1992 meer dan 12.000 moorden en 
ongeveer 640.000 andere geweldsmisdrijven gepleegd. Ook in 
andere misdaadcategorieen scoren de Verenigde Staten aanzien-
lijk hoger dan vergelijkbare naties. 

Het is te doen gebruikelijk de gewelddadigheid van de Ameri-
kaanse samenleving te herleiden tot een zeer gewelddadig verle-
den. De mythe van het 'Wilde Westen' speelt daarbij een belang-
rijke rol. Het Amerikaanse verleden was echter veel minder 
gewelddadig dan vaalc wordt gedacht. In het koloniale Amerika 
speelde geweld geen prominente rot en in het 'Wilde Westen' wa-
ren moord, roof en verlcrachting zeldzamer dan in de huidige, 
grote Amerikaanse steden, wanneer we althans de behandeling 
van de Indianen rubriceren onder het hoofdje oorlog en niet on-
der criminaliteit. 

Hoewel het statistisch materiaal niet erg betrouwbaar is, be-
staat toch de indruk dat de criminaliteit in de Amerikaanse sa- 
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menleving al ruim een eeuw aanzienlijk groter is dan in West-
Europa. De oorzaak van dit verschil moet dan misschien gezocht 
worden in het bijzondere karalcter van de Verenigde Staten in de 
decennia van het industrialisatieproces. Dat proces verliep chao-
tisch en de Amerikaanse overheid was daarbij niet erg prominent 
aanwezig. De traditionele hierarchische verhoudingen bleven in 
deze jaren in West-Europa bovendien veel meer intact dan in de 
Verenigde Staten. De aanzienlijke gewelddadigheid in de zuide-
lijke staten van de Verenigde Staten had meer voor de hand lig-
gende oorzaken. Daar ging het om de systematische repressie 
van de als gevolg van de Burgeroorlog geemancipeerde zwarten. 

De hoofdoorzaak van de huidige, omvangrijke criminaliteit in 
de Verenigde Staten moet gezocht worden in de aanwezigheid 
van een underclass (ongeveer 15% van de bevolking), die voorna-
melijk wordt gevormd door gekleurde minderheden. De harde 
kern van die onderklasse bestaat uit de zwarte gettobewoners in 
de grote steden. De economische situatie in deze getto's is volko-
men uitzichtsloos. Veel gettobewoners zijn levenslang afhanke-
lijk van een uitkering en als er al werk voorhanden is dan bestaat 
dat uit simpele, slecht betaalde baantjes zonder enig carriereper-
spectief. Voor jonge, zwarte mannen is de misdaad, in het bijzon-
der de drugshandel, dan een aantrekkelijke optie, omdat zij zorgt 
voor geld, spanning en gevoel van eigenwaarde. Wie tot een 
bende behoort, hoort in ieder geval ergens bij. 

Het gevolg van dit alles is dat jonge, zwarte mannen in werke-
lijk verbijsterend hoge aantallen in aanraking komen met justitie. 
Van de zwarte mannen in de Verenigde Staten zit 23% in de ge-
vangenis, heeft in de gevangenis gezeten of is voorwaardelijk in 
vrijheid gesteld. In sommige grote steden is dat percentage nog 
veel hoger. In Washington DC bijvoorbeeld (de hoofdstad van de 
republiek!) bedraagt het voor de leeftijdscategorie 18-35 liefst 
42%. Van de zwarte mannen in Washington DC wordt 70% voor 
het vijfendertigste levensjaar een of meerdere malen gearres-
teerd. Van de gevangenispopulatie in de Verenigde Staten is 46% 
zwart, terwijlzwarten slechts 12% van de totale bevolking vor-
men. 

Zwarten hebben een zesmaal grotere kans vermoord te worden 
dan blanken. De politie zou daarom de zwarten eigenlijk meer 
bescherming moeten bieden dan de blanken. Daar is echter, zo-
als bekend, geen sprake van. Het optreden van de politie tegen 
zwarten en andere gekleurde minderheden is doortrolcken van 
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Het strafrechteHlice systeem 
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racisme en vaalc nodeloos gewelddadig. De behandeling die de 
zwarte verkeersovertreder Rodney King kreeg van een aantal 
agenten in Los Angeles was bepaald geen incident, zoals het op-
treden van Mark Fuhrman, de leugenachtige getuige in de Simp-
sonzaak, nog eens heeft aangetoond. Recent onderzoek heeft 
zelfs duidelijk gemaakt dat de misstanden bij diverse andere 
grootstedelijke politiemachten nog aanzienlijk ernstiger zijn. 

Het is in het geheel niet verbazingwekkend dat zo'n 80% van de 
Amerikaanse zwarten geloof hechtte aan het onwaarschijnlijke 
idee dat Simpson het slachtoffer was van een politie-
samenzwering. Voor de meeste gettobewoners is de politie geen 
behulpzame instantie, maar een vijandige bezettingsmacht. Hoe-
wel het feit dat de politie vaak racistisch en gewelddadig op-
treedt, nooit goed valt te praten, moet natuurlijk anderzijds ge-
constateerd worden dat de politie in de achterbuurten van de 
grote Amerikaanse steden voor een praktisch hopeloze opgave 
staat. Dat zich ten dele daardoor bij de politie een keiharde, con-
servatieve machocultuur heeft ontwiklceld valt tot op zekere 
hoogte te begrijpen. 

Oplossingen voor het probleem van de kansarme onderldasse 
zijn niet in zicht. Geen van beide politieke partijen heeft in de 
afgelopen decennia een poging gedaan een plan te ontwiklcelen 
dat de gettoproblematiek serieus aartpakt. De bijzonder hoge 
criminaliteit in de Verenigde Staten wordt overigens niet alleen 
veroorzaakt door de hopeloze toestand van de zwarte getto-
bewoners. De blanken in de Verenigde Staten zijn ook crimineler 
dan de blanken in West-Europa of Canada. 

Na de hervorming en humanisering van het Amerikaanse straf-
rechtelijke systeem in de jaren vijftig en zestig door het Hoog-
gerechtshof onder leiding van Earl Warren, volgde in de jaren 
zeventig en tachtig een scherpe, conservatieve reactie. De snel 
toenemende criminaliteit bracht de burgerij en dus ook de Ame-
rikaanse overheid tot de overtuiging dat een veel hardere aanpalc 
noodzalcelijk was. Er moest veel strenger gestraft worden. Misda-
digers die in de gevangenis zaten, konden immers daarbuiten 
geen misdaden bedrijven. Tot op de dag van vandaag kan elke 
Amerikaanse politicus het gemalckelijkst een goede beurt bij de 
kiezers malcen door een nog strengere aanpalc van de misdaad te 
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bepleiten. Een van de weinige successen die president Clinton 
vorig jaar wist te boeken, was de goedkeuring van zijn Crime Bill. 

Voor het Amerikaanse gevangeniswezen waren de gevolgen 
van de nieuwe, harde aanpak van de misdaad opmerkelijk: het 
werd de snelst groeiende industrietalc in de Verenigde Staten. In 
de staat Californie bij voorbeeld vervijfvoudigde de gevangenis-
bevolking tussen 1980 en 1991. In dat laatste jaar zaten er in Cali-
fornie meer dan honderdduizend mensen gevangen. De Ver-
enigde Staten hebben nu 426 gevangenisIdanten per 
honderdduizend inwoners, Zuid-Afrika 333, de Sovjetunie 268 en 
Nederland 40 (cijfers van 1990). En alsof het nog niet genoeg is, 
blijft het aantal gevangenen snel stijgen. 

Dat er in de Verenigde Staten zoveel gevangenen zijn ligt niet 
alleen aan de omvangrijke criminaliteit, maar ook aan de enorm 
lange staffen die worden gegeven en aan het zogenaamde man-
datory sentencing. Bij mandatory sentencing heeft de rechter 
niets te vertellen over de lengte van de straf en over het eventuele 
moment van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Doordat veel gevangenen de gevangenis nooit meer zullen ver-
laten, zitten de Amerikanen met het merkwaardige probleem van 
een snel verouderende gevangenispopulatie. Erg rationeel is dit 
draconische strafregime niet, omdat bejaarden over het alge-
meen geen sterke neiging tot criminaliteit meer vertonen. 

In veel Amerikaanse gevangenissen heersen treurige toestan-
den. Bendeleden terroriseren hun medegevangenen, wapens en 
verdovende middelen zijn ruim voorhanden en in sommige ge-
vangenissen zijn de moordcijfers hoger dan in de meest despe-
rate achterbuurten. Omvangrijke, bloedige gevangenisopstanden 
zijn dan ook een regelmatig terugkerend fenomeen. 

Onderdeel van de conservatieve reactie op de stijgende crimi-
nalteit was de rentroductie van de doodstraf. In de jaren zestig 
waren executies in de Verenigde Staten zeldzaam geworden. In 
1972 leek een uitspraak van het Hooggerechtshof zelfs een defini-
tief einde te malcen aan de doodstraf. Die situatie heeft niet lang 
geduurd. Sommige staten maakten nieuwe regels ten aanzien 
van de toepassing van de doodstraf en die werden door een 
steeds conservatiever wordend Hooggerechtshof gesanctioneerd. 
In 1977 werd Gary Gilmore in Utah door een executiepeloton te-
rechtgesteld. Sinds die tijd zijn een kleine tweehonderd dood-
vonnissen voltrokken, voornamelijk in een aantal zuidelijke sta-
ten. 
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De uitvoering van de doodstraf is in de Verenigde Staten een 
arbitraire onderneming, van een consequent landelijk beleid is 
geen sprake. Daarvan zijn weer vooral de zwarten het slachtoffer. 
Een zwarte die in een van de zuidelijke staten een blanke ver-
moordt, loopt een goede kans op de doodstraf. Voor een blanke 
die een zwarte vermoordt is dat vrijwel nooit het geval. Het was 
juist dit arbitraire karalcter van de doodstraf dat het Hoog-
gerechtshof ooit deed besluiten deze straf op sterk water te zet-
ten. 

Op dit moment zitten bijna drieduizend ter dood veroordeel-
den in death row op de voltrelddng van hun vonnis te wachten. 
Voor de overgrote meerderheid kan het lang gaan duren voor het 
zover is. Tussen het vonnis en de voltrekking liggen, als gevolg 
van de uiterst complexe (en kostbare) beroepsprocedures, vaalc 
meer dan tien jaar. Elk voltrokken doodvonnis kost de Ameri-
kaanse samenleving tientallen miljoenen dollars. Levenslang is 
veel goedkoper. 

Drugs 

14 

Fen belangrijke oorzaak van de overvolle gevangenissen is de 
omvangrijke oorlog die de Amerikaanse overheid voert tegen het 
gebruik van verdovende middelen. Zestig procent van de mis-
daad in de Verenigde Staten heeft direct te malcen met de ver-
koop en het gebruik van verdovende middelen. De verslaafde 
crimineel pleegt vifftien maal zoveel berovingen en twintig maal 
zoveel inbraken als de niet rverslaafde. Van de gevangenis-
populatie heeft 70% verslavingsproblemen. In haar oorlog tegen 
de verdovende middelen maakt de Amerikaanse overheid nau-
welijks verschil tussen soft drugs en hard drugs, al zijn er wel 
grote verschillen op dit punt tussen de plaatselijke overheden. 
Als het even tegenzit kan iemand die marijuana verkoopt levens-
lang lcrijgen, zonder mogelijkheid van voorwaardelijke invrij-
heidsielling. 

In de afgelopen tien jaar heeft de Amerikaanse overheid meer 
dan honderd miljard dollar besteed aan de strijd tegen de verdo-
vende middelen. Deze kostbare onderneming heeft weinig effect 
gehad. Verdovende middelen zijn overal in de Verenigde Staten 
ruim verkrijgbaar. Zo ruim zelfs dat de prijzen in de afgelopen 
jaren flunk zijn gedaald. Alleen het gebruik van cocdne in de 
middenklasse is aanzienlijk verminderd in vergelijking met tien 
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jaar geleden. Het heeft er echter alle schijn van dat dit meer te 
malcen heeft met de verandering van de tijdgeest dan met de oor-
log tegen verdovende middelen. 

De hysterische campagne tegen verdovende middelen is des te 
merlcwaardiger als we beseffen dat het verbod op het gebruik van 
die middelen van relatief recente datum is. Pas aan het begin van 
deze eeuw werd er wetgeving aangenomen tegen het gebruik van 
cocaine, morfine en verwante produkten. In de vorige eeuw was 
het gebruik van deze stoffen niet verboden. ben was men juist 
van mening dat het drinken van alcohol een bedreiging van de 
maatschappelijke orde was. Die overtuiging leidde tot de Prohi-
bition, het totale verbod op de produktie, distributie en con-
sumptie van alcohol tussen 1920 en 1933. 

De huidige prohibitie van verdovende middelen is even inef-
fectief als de prohibitie van alcohol in de jaren twintig en heeft 
ook dezelfde ongewenste neveneffecten, namelijk corruptie en 
misdadigheid. De legalisering van verdovende middelen is in de 
Verenigde Staten echter volkomen onbespreekbaar. Zelfs sugges-
ties soft drugs te legaliseren brengen de gezagsdragers, zelf 
meestal actieve alcoholconsumenten, het schuim van veront-
waardiging op de lippen. We kunnen hier niet anders dan gelaten 
concluderen dat elk tijdperk zijn eigen strafrechtelijke waan 
schijnt te hebben. 

Het Amerikaanse strafrechtelijke systeem is eigenlijk helemaal 
geen systeem, vandaar dat er geen spralce is van een coherente 
en consequente aanpak van het misdaadprobleem. Het overgrote 
deel van de misdaad is een aangelegenheid van de statelijke 
overheden. De federale overheid speelt in de misdaadbestrijding 
een ondergeschikte rol. 

In veel Amerikaanse staten is de uitvoering van de strafwet cor-
rupt en inefficient en wordt zij aanhoudend geplaagd door geld-
gebrek. Voor een crimineel is de pakkans in de Verenigde Staten 
niet groot. Het land is van enorme omvang en bestaat de facto uit 
vijftig verschillende strafrechtelijke overheden terwijl de politie-
macht, in verhouding tot de omvangrijke misdadigheid niet 
groot is. Uit een onderzoek in de staat New York bleek dat er van 
de duizend misdaden vijfhonderd gerapporteerd worden. Van 
die vijfhonderd leiden er vijfenzestig tot een arrestatie, zesender- 
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fig tot een veroordeling en drie tot een gevangenisstraf. Gegeven 
deze cijfers is het maar de vraag of het zeer harde strafrechtelijke 
regime op termijn werkelijk een afschrilcwekkende werking zal 
hebben. Zelfs als het effect zou hebben, wat sommige deskundi-
gen beweren, blijft de direct volgende tweede vraag of de enorme 
kosten van dit strenge regime (de peperdure gevangenissen) in 
reele verhouding staan tot de tot op heden niet indrulcweklcende 
effecten. 

De Amerikanen zouden er veel verstandiger aan doen een deel 
van het gedrag dat nu als misdadig wordt omschreven te decri-
minaliseren. In de Verenigde Staten is namelijk veel meer gedrag 
gecriminaliseerd dan in andere westerse landen. Gezien het hui-
dige Amerikaanse politieke klimaat is een dergelijke overwinning 
van het gezonde verstand voorlopig echter niet te verwachten. 
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In een recente Gallop Poll enquete werd criminaliteit als het be-
langrijkste probleem gezien waarvoor de Verenigde Staten zich 
gesteld zien. 1  Is die toegenomen bezorgdheid een afgeleide van 
feitelijke ontwikkelingen zoals hogere criminaliteitscijfers of een 
groter risico om slachtoffer te worden? Het antwoord op die 
vraag hangt niet alleen af van woonplaats, leeftijd, sociale klasse 
en andere demografische variabelen, maar ook van de vraag hoe 
criminaliteit wordt gemeten. 

Om zowel de criminaliteitscijfers als de ontwild(elingen van de 
afgelopen twintig jaar te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van 
een tweetal statistische bronnen: de National Crime Victimiza-
tion Survey (NCVS) van het Bureau of Justice Statistics (BJS) 2  en 
het Uniform Crime Report van de FBI.' Zowel de aard van de de-
licten die gemeten worden en de manier van meten zijn niet ver-
gelijkbaar. De NCVS behelst zowel aan de politie gerapporteerde 
als niet aan de politie gerapporteerde delicten, en daarnaast wor-
den de delicten enigszins verschillend gedefinieerd. Bovendien 
verzamelt de NCVS geen informatie met betrekking tot moord, 
het ultieme geweldsdelict. 

Criminaliteit meten 

De National Crime Victim Survey 

Bestudering van slachtofferschap vanaf 1973, het eerste metings-
jaar, laat de volgende tendenzen zien (BJS, 1993a, p. 7). Tot aan 
het begin van de jaren tachtig nam de criminaliteit constant toe, 
maar vanaf het piekjaar 1982 tot aan 1992 gal de criminaliteit, 
met kleine schommelingen, een gestage daling te zien (zie gra- 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. 
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Grafiek 1: Aantal slachtoffers 1973-1992 
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• Household crimes: diefstal, inbraak en diefstal uil huizen 

**Personal theft: diefstal van persoonlijke bezittingen buitenshuis (zakkenrollen ed.) 

***Violent crimes: verkrachting, roof en mishandeling 

Bran: WS, 1993a, p.7 

fiek 1). Deze dafing is vooral te danken aan een scherpe afname 
in vermogensdelicten (diefstal en inbraak). Tegenover deze gun-
stige tendens staat echter een toename van het aantal gewelds-
misdrijven. Geweldsdelicten (verkrachting, beroving en mishan-
deling) zijn vanaf 1973 langzaam maar gestaag toegenomen: het 
jaar 1992 liet een toename van 24% zien ten opzichte van 1973.1n 
1973 bestond 15% van alle misdrijven uit geweldsdelicten; in 
1992 was dat 20%. 

1 In januari 1994 vond 37% cnminaliteit het helangrijkste maatschappelijke probleem, 

gevolgd door gezondheidszorg (20%), (13.15. 1994, tabel 2.1, p. 154). Van 1980 tot en 

met 1992 lag het percentage dot criminaliteit als belangdjkste probleem aanstipte 

beduidend lager; het schommelde steeds rond de 4%! ((US. Sourcebook, tabel 2.1). 

Vergelijkbare resultaten werden verkregen uit eon Harris Poll-onderzoek over 1994 

(BJS. 1994, label 2.1. p. 155). 

2 De NCVS is een steekproefonderzoek onder representatieve Arnerikaanse huishou-

dens. In 1992 werden 84.000 huishoudens en ongeveer 166.000 personen boven de 12 

zowel face- to - face als telefonisch geinterviewd. Zie BJS. 1993. p. 36 voor meer details 

met betrekking tot de steekproeftrekking. 

3 De UCR registreert ernstige deticten (zowel geweldsdelicten alt vermogensdelicten) 

die door handhavingsinstanties vrijwillig werden gemeld On de statistieken van 1994 

zijn van 10.576 instanties gegevens opgenomen). Het rapport registreert slechts 

criminaliteit die bekend is bij de pohtie en bevat verder gegevens met betrekking tot 

arrestaties en andere bestuudijke gegevens. 



Misdaadtrends in VS 19 

Wat betreft de frequentie van verkrachting is er tussen 1973 en 
1992 ondanks enige schommelingen een duidelijke afname te 
constateren (van 1800 naar 800 per 100.000 vrouwen ouder dan 
12 jaar). De cijfers met betrekking tot beroving liggen in 1992 jets 
lager dan in 1973 (hoewel beroving zonder letsel iets afnam, en 
beroving met letsel jets toenam). Lichte mishandeling nam met 
11% toe, terwijl zware mishandeling met 9% afnam ten opzichte 
van 1973. 

Welke mensen worden het slachtoffer van geweldsdelicten? 
Terwijl geweld tegen blanken sinds de piek van 1982 is gedaald, 
steeg het slachtofferschap van geweldsmisdrijven tegen zwarten. 
Het jaar 1992 liet het hoogste geindexeerde cijfer zien van zwarte 
slachtoffers van geweldsmisdrijven ooit gemeten in het NCVS-
onderzoek (BJS, 1993, p. 22). Bijna een op de negen jonge zwarte 
mannen (van 12 tot 19 jaar) is het slachtoffer van geweld (113 per 
1000). Van hun blanke tegenhangers is een op de elf (90 per 1000) 
slachtoffer van geweld. 

Andere groepen lopen het volgende risico slachtoffer te wor-
den van geweld: volwassen zwarte mannen (35 tot 64 jaar): 35 
per 1000; volwassen blanke mannen: 18 per 1000; volwassen 
blanke vrouwen: 15 per 1000; volwassen zwarte vrouwen: 13 per 
1000; bejaarde (65 jaar of ouder) zwarte mannen: 12 per 1000; 
bejaarde zwarte vrouwen: 10 per 1000; bejaarde blanke mannen: 
6 per 1000; bejaarde blanke vrouwen: 3 per 1000. 

Slachtoffer-onderzoeken laten telkens weer anderssoortige 
criminaliteitspatronen zien dan officiele statistieken. Deze statis-
tieken leunen zwaar op bij de politie bekend geworden misdrij-
ven. De mate waarin slachtoffers de politie op de hoogte stellen, 
hangt onder andere af van de vraag of er sprake is van letsel en of 
het misdrijf werd volbracht. In 1992 werd 39% van de misdrijven 
die zijn opgenomen in het NCVS-onderzoek bij de politie gemeld 
(van geweldsmisdrijven werd 50% gemeld, van diefstal uit 
woningen/inbraak 41%, van diefstal van persoonlijke bezittingen 
buitenshuis 30%). Dit cijfer betekent een toename ten opzichte 
van 1973: de aangifte van geweldsmisdrijven en van diefstal uit 
woningen/inbraak namen ieder met 9% toe, terwijl aangifte van 
diefstal van persoonlijke bezittingen buitenshuis met 34% steeg 
(BJS, 1993, p. 32) (zie tabel 1). 



Juangale verkenningen, jig 21, or. 9, 1995 

Het Uniform Crime Report van de FBI 

De statistieken van de FBI laten een andere ontwikkeling zien. 
Bestudering van de criminaliteit over het tijdvak 1984-1993 laten 
een gestage toename zien van zowel het absolute aantal misdrij-
ven als het percentage (misdrijven per 100.000 inwoners). Gezien 
de Amerikaanse preoccupatie met geweldsmisdrijven zal ik mij 
hiertoe beperken. 

Het totale indexcijfer met betreldcing tot geweldscriminaliteit 
(moord en opzettelftke doodslag, zware mishandeling, zware ge-
vallen van verkrachting en beroving) per 100.000 inwoners be-
reikte een hoogtepunt in 1980, daalde daarna gedurende drie jaar 
en steeg venrolgens gestaag tot en met 1991. In dat jaar stelde de 
FBI het hoogste cijfer van de afgelopen 19 jaar vast: 758 gewelds-
misdrijven per 100.000 inwoners. Het niveau van 1993 (746 per 
100.000) betekent een toename van 38,4% ten opzichte van 1984 
(539 per 100.000 inwoners) en een stijging van 12,5% ten op-
zichte van 1989 (663 per 100.000). 

Niettemin is er vanaf 1974 tot heden weinig verandering opge-
treden in het moordcijfer (9,8 moorden per 100.000 in 1974 ver-
geleken met 9,5 in 1993). Dat cijfer was echter gedaald tot 7,9 per 
100.000 in 1984. 4  Het cijfer van 1993 (9,5 per 100.000) geeft een 
toename van 20,3% te zien ten opzichte van 1984.4 De grootste 
toename valt waar te nemen in de cijfers met betreklcing tot 
zware mishandeling: in 1993 een toename van 51,7% ten op-
zichte van 1984 en 14,8% ten opzichte van 1989. Roofoverval laat 
een vergelijkbaar patroon zien, maar de toename ervan is gerin-
ger: 24,5% ten opzichte van 1984 en 9,8% ten opzichte van 1989. 

Opmerkelijk genoeg geven de laatste drie jaar een tegenge-
stelde beweging te zien. De criminaliteitscijfers laten, zowel voor 
gewelds- als voor vermogensdelicten, een langzaam dalende lijn 
zien. Volgens de voorlopige cijfers van het Uniform Crime Repor-
ting Program die in mei 1995 door de FBI werden vrijgegevens, 
daalde het aantal geweldsmisdrijven in 1994 met 4% ten opzichte 
van 1993 (roofovenrallen daalden met 6%, moord en verlcrachting 
met geweld met 5%, zware mishandeling met 2%) (zie tabel 1). 
lien ander, hoewel zeer voorlopig verslag, dat een hoopvolle 

4 In 1993 werden 24.530 personen vermoord, eon recordaantal in de laatste 19 jaar. 

5 Alle informatie betreffende het UCR word direct verliregen via het FBI Programs 
Support Section. 
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label 1: Criminalhet index-trends 

Jaar Totale Gewelds- 	Moord 	Ver- 	Roof 	Zware 

criminali- delicten 	 krachting 	 mishan- 

teitsindex 	 met 	 deling 

geweld 

1991/1990 	+3 	+5 	+5 	+4 	+8 	+4 

1992/1991 	—3 	+1 	—4 	—2 	—2 	+3 

1993/1992 	—2 	0 	+3 	—4 	—2 	+1 

1994/1993 	—3 	—4 	—5 	—5 	—6 	—2 

Bron: Federal Bureau of investigation, U.S. Department of Justice, Washington D.C. 
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tendens laat zien, heeft betrekking op de moordcijfers in de tien 
grootste Amerikaanse steden gedurende de eerste zes maanden 
van 1995, vergeleken met de halflaarlijkse cijfers van 1994. Met 
uitzondering van twee steden 6, waar de moordcijfers met respec-
tievelijk 13,1% en 25,5% stegen, daalde het cijfer in de andere 
steden tussen de 1,1% tot 32,0% (Rechin, 1995, 8A). Dit zou kun-
nen betekenen dat de afname over de afgelopen drie jaar niet 
slechts toeval is, maar het begin van een nieuwe trend. 

Wat kan de reden zijn van deze afname in gewelds-
criminaliteit? Moody (1995, P.  37) stelt dat agressief politieel op-
treden7  en een toename in de omvang van de politiemacht in 
New york (van 26.000 in 1990 tot 38.310 in 1993) op zijn minst 
voor een deel verantwoordelijk is voor de afname van het aantal 
misdrijven. Anderen zetten vraagtekens bij de effectiviteit van 
deze methoden (zie Krisberg in dit nummer) en wijzen op min-
der repressieve maatregelen om de neergaande lijn te verklaren. 
Veel onderzoekers schrijven de daling 6  toe aan community police 

6 Aantallen verkregen van de lokale politieafdelingen. 
7 Zo namen chefs van stadsdistricten in de stad New York die in hun eigen gebied voor 

criminaliteit verantwoordelijk zijn, verstrekkende maatregelen zoals uitgebreide 
opsporingen binnen de sociale woningbouwcomplexen en brievenbussen - plaatsen 
waar wapens gebruikelijk verborgen warden - en het versperren van wegen am 
kopers van drugs te beletten toegang te verkrijgen tot een buurt. Na een toename van 
15% in moordcijfers in een bepaald district leidden deze maatregelen tot een afname 
van 22% in het gebruik van vuurwapens over een periode van twee maanden. 

8 De afname is voor een deel eenvoudigweg te danken aan demografische factoren. De 
toename in de vroege jaren tachtig was te wijten aan de baby boom-generatie die de 
'criminaliteits-leeftijd had bereikt 
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• practices waardoor het contact tussen de politic en de bewoners 
is verbeterd. Bij de politie zijn speciale anti-geweldseenheden 
opgezet die zich concentreren op buurten die door middel van 
computeranalyses zijn aangewezen als riskante gebieden. 
Nieuwe community programs- met veel nadruk op conflict-
oplossing, preventie van geweld en schoolverzuim - heeft de 
aandacht gericht op risicojongeren. Diverse community pro-
grams pogen andere instanties te betreklcen bij het aanpakken 
van onveilige situaties zoals leegstaande panden en onverlichte 
straten (Frankel, 1995, p. 8a). 

Strafpatronen 

Ontwilckelingen in strafoplegging zijn vaak niet het resultaat 
van een feitelijke toename of afname van misdrijven. Het beeld 
dat in Amerika bestaat van de toename in geweldsmisdrijven 
heeft in de afgelopen tien jaar vaak geleid tot wijzigingen in zo-
wel de zwaarte als de lengte van de straffen (waarbij eerder ge-
vangenisstraffen dan voorwaardelijke straffen worden gegeven, 
oak voor personen die voor het eerst in aanraldng komen met 
justitie). 

De meest recente door het Amerikaanse departement van Jus-
tine vrijgegeven statistieken (BIS, 1995b, 1995c) tonen aan dat in 
1992 over heel het land ongeveer 900.000 personen werden ver-
oordeeld door staatsrechtbanken. 92% van deze veroordelingen 
volgde op een schuldbekentenis van de verdachte (guilty plea). 
In slechts 8% van de gevallen kwam de zaak voor een rechter of 
een jury. Van alle veroordeelden werd 70% tot een of andere 
vorm van hechtenis veroordeeld. Daarvan resulteerde 44% in 
gevangenisstraf, 26% in een verblijf in een huis van bewaring, 
terwifl 30% voorwaardelijk werd veroordeeld zonder gevangenis-
straf. Bovendien kreeg 18% van de veroordeelde personen een 
boete opgelegd, lcreeg 6% een bijkomende dienstverleningsstraf 
en werd 7% verplicht tot het ondergaan van een behandeling. 

Veroordelingen door federale rechtbanken (42.000 of 4% van 
de gecombineerde staats- en federale case load) laten eenzelfde 
patroon zien. Bijna 90% van de veroordelingen was het resultaat 
van een guilty plea en 75% van die veroordelingen resulteerde in 
gevangenneming. 

De veroordelingen in staatsrechtbanken en in federale recht-
banIcen geven echter verschillen te zien wat betreft het type de- 
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lict. Van hen die werden veroordeeld door een federate rechtbank 
had een hoger percentage betrekking op drugsmisdrijven. In fe-
derate rechtbanken betrof 44% van de veroordelingen drugs-
misdrijven en slechts 7% geweldsmisdrijven. In staatsrecht-
banken betrof 31,3% van de veroordelingen drugsmisdrijven en 
18,4% betrof geweldsmisdrijven (BJS, 1995b). Het percentage 
personen dat in staatsrechtbanken wegens geweldsmisdrijven 
werd veroordeeld is dus tweeeneenhalf keer zo groot als het aan-
tal in federate rechtbanken. 

De lengte van de gevangenisstraf verschilt in het staats- en fe-
derate systeem van rechtspleging niet erg veel. De gemiddelde 
gevangenisstraf die in een staatsrechtbank wordt opgelegd is zes 
jaar. In de federate rechtbariken is dat vijf jaar. 

Strafhervormingen 

Er zijn verschillende typen van strafhervorming die een grote 
invloed hebben gehad op de strafpralctijk in de Verenigde Staten. 
In november 1987 werden de federate strafrichtlijnen 9  van lcracht 
die onder de Sentencing Reform Act van 1984 waren gelntrodu-
ceerd. Een tweede type hervorming deed zijn intrede met de in-
troductie van verplichte minimum-straf-wetten, zowel op staats-
als op federaal niveau. Een derde populaire strafhervorming 
heeft betrekking op de Three Strikes and You're Out-wetten en de 
Habitual Offender-wetten. 

De federate strafrichtlijnen hebben een tweeledige invloed op 
strafpralctijk gehad. Aan de ene kant hebben zij geleid tot een 
toegenomen kans op insluiting voor bepaalde misdaad-
categorieen. Terwijl in 1986 52,5 procent van de overtreders tot 
gevangenisstraf werd veroordeeld (veer de introductie van de 
richtlijnen), nam dat aantal in 1990 toe tot 73,6 procent. Het aan-
tal plegers van drugsdelicten dat door federate rechtbanken werd 
veroordeeld, nam tussen 1980 (4.749) en 1993 (18.576) met meer 
dan het drievoudige toe. De cijfers tussen 1986 (10.764) en 1993 
geven haast een verdubbeling te zien. 71,5% van de groep die in 
1986 voor drugsdelicten werd veroordeeld, kreeg gevangenisstraL 
Under invloed van de U.S. Sentencing Commission-richtlijnen 
nam dit aantal in 1993 toe tot jets meer dan 92,2 procent. Het 

9 De strafrichtlijnen hechten bijzondere waarde aan de ernst van het delict en aan de 

criminele geschiedenis van de verdachte. 
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percentage voorwaardelijk veroordeelde drugsdelinquenten (met 
oplegging van reclasseringstoezicht) nam een omgekeerde wen-
ding: in 1986 werd 25,5% voorwaardelijk veroordeeld, in 1993 
slechts 6%1 0  

Ook de lengte van de opgelegde straffen is door de federale 
strafrichtlijnen veranderd. Voor sommige delicten nam de ge-
middelde straflengte af: voor geweldsmisdrijven van 132 maan-
den in 1986 tot 86,7 maanden in 1990, voor vermogensdelicten 
van 34,3 maanden in 1986 tot 16,4 maanden in 1990. Drugs-
delicten geven echter het tegengestelde patroon te zien. De ge-
middelde lengte van de gevangenisstraf nam van 62,2 maanden 
in 1986 toe tot 77,4 maanden in 1990 (BIS, 1992b, p. 4)1 1  

Sinds 1984 zijn er over het gehele staats- en federale systeem 
meer dan honderd wetten met betreklcing tot verplichte 
minimum-straffen 12  geIntroduceerd voor geweldsdelicten, delic-
ten begaan met vuurwapens en drugsdelicten1 3  Sindsdien wordt 
voor deze delicten veelal een (langere) gevangenisstraf opgelegd 
en komt vervroegde vrijlating minder snel voor. 

De derde categorie hervormingen heeft betrekking op langere 
gevangenisstraffen voor de groep van habitual offenders. In twee 
derde van alle staten hebben de Habitual Offender wetten - 
waardoor de straf na het tweede of derde gepleegde misdrijf in 
zwaarte toeneemt - een grote ingang gevonden." De Three 
Strikes and You're Out leidde zowel in het federale systeem als in 

10 BJS, 1994, pp. 510-511, label 5.33: 'Defendants charged with violation of drug laws in 

the U.S. District Courts', en Label 5.49, pp. 531: Sentences imposed under the U.S. 

Sentencing Commission guidelinesl 

11 Andere statistieken zijn to vinden in het Sourcebook of criminal justice statistics Hiedn 

neemt de gemiddelde gevangenisstraf toe van 64 maanden in 1986 tot 89.4 maanden 

in 1993 (BB. 1994, label 5.33, pp. 510-511: 'Defendants charged with violation of drug 

laws in the U.S. District Courts', en label 5.50, p. 532: 'Length of sentences to 

imprisonment for U.S. Sentencing Commission guideline cases.) 

12 Er staan meer dan 60 statutes in de Federal Criminal Code hoewel 94% van elle 

verpfichte gevangenisstraffen opgelegd werden voor overtredingen van wapen- en 

drugswenen gespecificeerd in 4 statutes (BUS. 1992b). 
13 Er bestaat eon minimum gevangenisstraf van vijf jaar zonder de mogelijkheid van 

parole voor de volgende drugsdelicten: bezit van 1 gram LSD, 5 gram crack cocaine, 

100 gram heroine, 10 gram PCP. Zware misdadigers - die op zijn minst een keer voor 

eon zwaar misdrijf zijn veroordeeld -.die in het bezit zijn van eon wapen worden 

veroordeeld tot een verplicht minimum van 15 jaar. Is men betrokken bij een duurzame 

criminele organisatie dan Mica men ten minste 20 jaar (CNN. 1995). 

14 De strat onafhankelijk van het gepleegde delict, kan varieren van 15 tot 99 jaar 
opsluiting (CNN, 1995). 
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veertien staten tot langdurige gevangenisstraffen, inclusief le-
venslange veroordelingen na de derde gepleegde misdaad. ,5  

Sectoren bij de strafrechtstoepassing 

Gevangenissen 
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Ondanks kleine afnames van het aantal geregistreerde misdrijven 
over de laatste paar jaar blijft de gevangenispopulatie door-
groeien tot record-aantallen. De gevangenispopulatie ,6  in de Ver-
enigde Staten werd tussen 1980 en 1993 tweeeneenhalf keer zo 
groot. De grootste toename vond plaats onder de parole-
populatie (degenen die onder toezicht staan na vervroegde vrij-
lating), die met 205% groeide (van 220.438 in 1980 tot 671.470 in 
1993). De probation-populatie (voorwaardelijk gestraften die on-
der toezicht staan; vervanging van gevangenisstraf) nam met 
154% toe (van 1.118.097 tot 2.843.445). De populatie in de huizen 
van bewaring nam met 150% toe (van 182.288 tot 455.500), ter-
wij1 de gevangenispopulatie toenam met 184% toenam (van 
319.598 tot 909.185). Het komt erop neer dat in totaal 2,6 procent 
van de Amerikaanse bevolking, ongeveer 4.9 miljoen mensen, 
onder enige vorm van toezicht of detentie valt. Three derde van 
dit totale aantal bestaat uit probation en parole (WS, 1995d) (zie 
tabel 2). 

Op 31 december 1994 passeerde de totale gevangenispopulatie 
voor het eerst het aantal van een miljoen personen (1.053.738). 
1994 gaf de een na grootste toename te zien in het aantal gedeti-
neerden (83.294, slechts 1.470 personen minder dan de toename 
in 1989). De gevangenispopulatie blijft toenemen en de capaci-
teit van zowel de staats- als federale gevangenissen schiet tekort. 
Voor de staatsgevangenissen geldt een overbezetting van tussen 
de 17 en 29 procent, voor de federale gevangenissen 25 procent. 
Het merendeel van de gedetineerden (958.704) zit vast in staats- 

15 Georgia introduceerde de Two strikes and you're out die resulteert in een veroordeling 

tot levenslang bij de tweede veroordeling voor een van de zeven ernstige gewelds-
delicten. 

16 Populaties in huizen van bewaring kunnen in aantal overtrokken zijn aangezien 

sommige delinquenten meerdere statussen hebben. Bij voorbeeld: zij die worden 

veroordeeld tot shock probation. Oat is een korte hechtenis in een huis van bewaring 

die wordt gevolgd door een langere periode onder community supervision. 
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Tabel 2: Aantal volwassenen onder toezicht en in hechtenis, 1980-1993 

	

Totale Voorwaarde- 	Hula van Gevangenis Vervroegd 

	

geschatte lijk veroor- 	bewaring* 	 vrijgelaten 

populatle 	deeld 	 (Parole) 

onder (Probation) 

toezicht en in 

hechtenis 

1980" 	 1,840,400 	1,118,097 	182,288 	319,598 	220,438 

1985 	 3,011,500 	1,968,712 	254,986 	487,583 	300.203 

1990 	 4,348,000 	2,670,234 	403,019 	743,382 	531,407 

1993 	 4,879,600 	2,843,445 	455,500 	509.185 	671.470 

1980-93 	 165% 	154% 	150% 	184% 	205% 

• De populatie van het huis van bewaring is heterogeen samengesteld: deze bevat 

degenen die tot minder dan een jaar hechtenis zijn veroordeeld, voorlopig gehech-

ten, en degenen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraf maar als gevolg van overbe-

vollcing daar niet terecht kunnen 

•• Aantallen van het hula van bewaring geschat 

Bron: BIS, 1995d 

gevangenissen. Twee staten, Californie (125.605) en Texas 
(118.195) nemen samen een op de vijf gedetineerden voor hun 
rekening (BIS, 1995a). De Verenigde Staten beschikken nu over 
1.291 staats- en zeventig federale gevangenissen. 

Het ge'indexeerde detentiecijfer van gevangenen die meer dan 
een jaar opgelegd kregen, bereikte een record-aantal van 387 per 
100.000 inwoners over het gehele land. Dat is vier keer zo veel als 
het cijfer van 1970 toen 97 mensen per 100.000 inwoners gedeti-
neerd waren. Sinds dat jaar zijn er louter toenatnes geregisteerd 
(zie grafiek 2). De staten met het hoogste detentiecijfer zijn Texas 
(636 gevangenen per 100.000), Louisiana (530) en Oklahoma 
(508). Staten met een relatief laag gelndexeerd detentiecijfer zijn 
West Virginia (106), Minnesota (100) en Noord Dakota (78) (BJS, 
1995a). 

De populatie van de staatsgevangenissen bestaat hoofdzakelijk 
St plegers van geweldsdelicten. Deze groep wordt in 1993 eerder 
veroordeeld tot gevangenisstraf dan in 1980. In deze dertien-
jarige periode is het aantal personen dat een straf uitzit voor 
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Grafiek 2: Staats- en federale gevangenispopulatle 1960-1994 
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geweldsdelicten toegenomen met bijna 221.300 (van 173.300 in 
1980 tot 394.600 in 1993) (BJS, 1995a; BJS, 1995e, p. 53) en maakte 
daarmee 41% uit van de gehele toename van de gevangenis-
populatie. De eenrn-  a grootste groep in staatsgevangenissen 
wordt gevormd door degenen die zijn veroordeeld voor drugs-
delicten (234.600 gevangenen in 1993). Het aantal gedetineerden 
dat een straf uitzit wegens een drugsdelict nam toe van 8 procent 
in 1980 tot 26 procent in 1993 (staats- en federale gevangenis-
sen). Van de federale gevangenispopulatie in 1993 bestaat 60 pro-
cent uit plegers van drugsdelicten, tegenover slechts 25 procent 
in 1980 (BJS, 1995a). 

De detentiecijfers voor vrouwen stegen tussen 1980 en 1993 
sneller dan die voor mannen. Het detentiecijfer van zwarte vrou-
wen nam over die periode toe met 343%, blanke vrouwen met 
327%, zwarte mannen 217% en blanke mannen 163%. Het 
detentiecijfer voor zwarten was zeven keer zo hoog als _voor blan-
ken (1.471 zwarten per 100.000 zwarte inwoners vergeleken met 
207 blanken per 100.000 blanke inwoners) (BJS, 1995a). 

Ondanks de excessief lange straffen in de Verenigde Staten is 
de gemiddelde straftijd voor geweldsdelicten relatief kort. Een 
persoon die is veroordeeld voor moord verdwijnt gemiddeld acht 
jaar achter de tralies, een verkrachter vijf jaar en een veroordeling 
voor roof resulteert in een gevangenisverblijf van gemiddeld drie 
jaar en drie maanden (Gavzer, 1995, p. 4). Het BJS bericht dat tus- 
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sen 1985 en 1992 de helft van de staats-gevangenispopulatie op 
zijn minst 48 maanden uitzat. 

Ms het land geen explosief groeiende misdaadcijfers kent en 
als, zoals de BJS stelt, de straflengte en de uitgezeten strafduur 
voor gedetineerden in recente jaren relatief stabiel is gebleven 17 , 
wat verldaart dan de dramatische toename van de gevangenis-
populatie? Ben simpel antwoord: de mening dat misdadigers, en 
zeker de recidivisten, voorgoed opgesloten horen te worden. 
Deze opvatting is geformaliseerd in wetten zoals de Habitual 
Offender Statutes, Three Strikes and You're Out, 'life without pa-
role' en de federale 'truth in sentencing'-regeling. Dergelijke wet-
ten zijn verantwoordelijk voor langere straffen (ook daadwerke-
lijk langer verblijf in de gevangenis), grotere gevangenispopu-
lades en meer gevangenissen. 

Door de bouw van nieuwe gevangenissen is het aantal staats-
en federale gevangenissen sinds 1980 verdubbeld tot meer dan 
1300. Uitgaven voor gevangenissen vertegenwoordigen het snelst 
groeiende deel van de begrotingen van afzonderlijke staten. 18  
Het uitbreiden van de gevangeniscapaciteit verloopt dan ook niet 
zonder politieke problemen. De rigoreuze plannen leiden tot ho-
gere belastingen en/of bezuinigingen op andere beleids-
gebieden. Indien het doel van opsluiting 'straffen' is dan zijn er 
minder dure, meer humane en waarschijnlijk net zo effectieve 
manieren om dat doel te bereiken: boot camps, intensieve proba-

tion, huisarrest, electronisch toezicht en dienstverlening. 
Een bijkomend probleem is dat de gevangenispopulatie ver-

grijst. Over het gehele land neemt het aandeel oudere gevange-
nen toe. In bepaalde inrichtingen leidt dat tot de bouw van geria-
trische vleugels. Daarnaast nemen de kosten voor gezondheids-
zorg van oudere gevangenen toe. Op dit moment zitten er meer 
dan 50.000 personen ouder dan 50 jaar gevangen in staats- en 
federale gevangenissen, een toename van meer dan 400% sinds 

17 Tussen 1985 en 1992 zat de helft van alle staatsgevangenen op zijn minst 48 maanden 

uit (131S, 19950). 
18 In 1993 gal Texas 1,5 miljard uit aan 75.000 mitre bedden. Gedurende datzelfde jaar 

verdubbelde Florida hoar staatsuitgaven. Er zijn plannen in de maak voor acht nieuwe 

gevangenissen. In de afgelopen lien jaar opende California 16 nieuwe inrichtingen en 
venvacht er nog 25 extra to moeten bouwen ern de gevangenen die zijn veroordeeld 

onder de Three strikes and you're out-wetgeving te kunnen huisvesten. In 1995 .  

venmacht men dal Amerikanen 24 miljard zullen uitgeven om de staats- en federale 

gevangenissen draaiende to houden, meer don zes keer zoveel els twintig jaw geleden 

(CNN, 1995). 
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1980. Uitgaven voor medische hulp aan oudere gevangenen zijn 
drie keer hoger dan die aan jongere, en kosten de belasting-
betalers in de staten gemiddeld tussen de 50.000 en 70.000 dollar 
per gevangene per jaar (CNN, 1995). 

Conclusie 

Als de National Crime Victimization Survey de huidige trend in 
criminaliteitscijfers goed weerspiegelt, dan kunnen Amerikanen 
een daling van vermogensdelicten tegemoet zien, en een lichte 
toename of stabilisering van geweldsdelicten. Indien de officiele 
statistieken de trend van de laatste jaren beter representeren dan 
kunnen Amerikanen over de hele linie dalingen tegemoet zien, 
zelfs met betrekking tot geweldsdelicten. Hoe dan ook, de statis-
tieken ondersteunen geenszins de haast obsessieve angst van 
Amerikanen voor een golf van geweldscriminaliteit. 

De feitelijke ontwikkelingen nopen tot een ander inzicht: een 
politiek die op angst is gebaseerd, zorgt voor een snel groeiende, 
in toenemende mate problematische en praktisch onbetaalbare 
gevangenispopulatie. In tegenstelling tot een reactieve en korte 
termijn-benadering waarbij meer politie wordt aangesteld, lan-
gere straffen worden uitgedeeld en meer gevangenissen worden 
gebouwd, zou een meer proactieve en lange termijn-benadering 
van het probleem minder kostbaar en effectiever zijn. Kevin 
Meyers, directeur van Tennessee South Central Prison, formu-
leerde het kernachtig: 'Laten wij meer energie steken in de pre-
ventie van criminaliteit door meer aandacht te besteden aan kin-
deren die gevaar lopen. Dat is onze beste hoop' (Gavzer, 1995, p. 
7). 
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Angst voor criminaliteit is haast tastbaar. Amerikanen beschou-
wen criminaliteit dan ook als het grootste probleem waarmee de 
politiek op het ogenblik worstelt. In reactie op de angsten van 
burgers haasten politici zich om enorme sommen gelds in meer 
politie en gevangenissen te steken. Het is mijn bedoeling dit 
soort beleid tegen het licht te houden van statistische gegevens 
en de resultaten van criminologisch onderzoek. Het is van cm-
ciaal belang ons criminaliteitsbeleid te onderbouwen met feiten 
en niet met irrationele angsten of oorlogszucht. 

Overheidsbeleid krijgt zijn vorm op het aambeeld van de angst. 
Het openbare debat staat in het teken van uitvoerige verslagge-
ving van gruwelijke misdrijven (het ombrengen van touristen in 
Florida, de ontvoering en moord op Polly Maas in Californie, de 
moord op de vader van de basketball-ster Michael Jordan). Dis-
cussies over criminaliteitsbeleid, of ze nou in Washington DC of 
in de hoofdsteden van de afzondelijke staten worden gevoerd, 
zijn echter nauwelijks gebaseerd op feiten en een weldoordachte 
analyse. Politici en media lijken in de greep te verkeren van een 
soort morele paniek die reminiscenties oproept met het tijdperk 
van McCarthy. Destijds waren we er van overtuigd dat er zich 
achter elke deur een communistische spion ophield, nu zijn we 
bang voor de 'roofdierachtige crimineel' die net ontslagen is uit 
de gevangenis. 

Veel van de beleidsvoorstellen die zijn aangenomen, zijn ver-
schrikkelijk duur. De subsidies voor scholen en gezondheidszorg, 
hoger onderwijs en economische ontwikkeling zullen hierdoor 
drastisch worden teruggedraaid. Zo zal bij voorbeeld het Three 
Strikes and You'r Out-beleid dat onlangs in Californie wettelijk 
werd vastgelegd (de meest vergaande versie van Three Strikes tot 
dusver) de gevangenispopulatie van de staat doen verdubbelen. 

• De auteur is bijna tien jaar president van de Amerikaanse National Council on Crime 
and Delinquency in San Francisco. Dit artikel is een vertaling van 'Distorted by fear; 
the make believe war on crime' dat eerder verscheen in Social justice, 21e jrg., nr. 3, 

1994, pp. 38-50. 
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Dat zal de belastingbetalers er toe nopen een uitbreiding van 
gevangeniscapaciteit te financieren die qua omvang net zo groot 
zal zijn als het totale subsidiebedrag dat Californie voor al haar 
openbare universiteiten en colleges uittrekt. Weinig gekozen be-
stuurders stemden tegen deze wet hoewel ze bekend waren met 
de fiscale implicaties ervan. 

Op federaal niveau heeft het Congres een justitiebegroting van 
dertig miljard dollar aangenomen die moet warden gefinancierd 
door bezuinigingen op het federale ambtenarenapparaat. Het is 
opmerkelijk dat Clinton dezelfde bezuinigingen voorstelde am 
het federale begrotingstekort te reduceren. Bovendien weigerde 
ditzelfde Congres een \reel ldeiner palcket van werkgelegenheids-
bevorderende maatregelen aan te nemen omdat men bezorgd 
was over inflatie. 

Veel erger dan de fiscale implicaties van de nieuwe oorlog te-
gen de misdaad zijn de gevolgen voor de samenleving. De voor-
gestelde strafmaatregelen zullen meer dan anderhalf miljoen 
extra gevangenen aan het landelijke gevangenissysteem toevoe-
gen. Meer dan de helft van deze groep zal bestaan uit jonge Afro-
amerikaanse mannen - het equivalent van twintig football-
stadions. We kunnen slechts gissen naar de afschuwelijke 
gevolgen van dit beleid voor de armste gezinnen in de samenle-
ving. Andere voorstellen, ontworpen am lcinderen vanaf dertien 
jaar in de gevangenis te kunnen zetten, dreigen een terugkeer in 
te luiden naar de kindermishandelingspraktijken die we kennen 
uit de negentiende eeuw. 

Welke criminallteltsgolf? 

Een televisiedocumentaire van ABC stelde de uitdagende vraag: 
'Maken wij onszelf doodsbang?' Deze documentaire stond in fel 
contrast met de obsessieve gerichtheid van de media op crimina-
liteit in een periode dat criminaliteitscijfers juist dalen. Verhalen 
over geweld, selcsdelicten en drugs zijn de gebruikelijke hoofdon-
derwerpen in shows van lokale televisiestations. Verhalen over 
criminaliteit beheersen de voorpagina's van de lcranten. Bijna 
iedere avond nemen virtual-reality tv-shows met namen als 
'America's most wanted', 'Cops', and 'Rescue 911' ons mee op de 
voorbank van een politie-auto om getuige te zijn van criminele 
gebeurtenissen. Er warden ons dramatische verhalen verteld 
over verschrildcelijke misdrijven en, als elektronische voyeurs, 
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worden we dagelillcs geconfronteerd met het tragische lijden van 
familieleden wier dierbaren bruut werden vermoord. 

Ondanks de paniek die deze media-aanvallen oproepen en 
ondanks de niet zelden oververhitte anti-criminaliteitsretoriek 
van politici, is er weinig bewijs te vinden voor de stelling dat het 
land in de greep van een criminaliteitsepidemie verkeert. De Na-
tional Crime Survey, uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie 
van Justitie, laat zien dat de criminaliteitscijfers in de laatste 
twintig jaar juist zijn gedaald (zie grafiek 1 in het artikel van Aro-
nowitz in dit nummer). Geweldscriminaliteit beyond zich in 1992 
nagenoeg op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. In 1992 be-
yond het cijfer van vermogensdelicten zich op het laagste niveau 
sinds 1973 toen de survey voor het eerst gehouden werd. Cijfers 
voor geweldsmisdrijven zoals verkrachting, beroving en mishan-
deling waren lager dan de cijfers die tien jaar geleden werden 
gerapporteerd. 

Alhoewel de Verenigde Staten, vergeleken met de meeste geIn-
dustrialiseerde landen, een erg hoog aantal gevallen van moord 
kent, gal het moordcijfer in de laatste twintig jaar weinig schom-
melingen te zien. In 1973 was het moordcijfer 9.4 per 100.000; in 
1993 was het 9.3 per 100.000. 

De media lijken in het bijzonder geobsedeerd door geweld ge-
pleegd door jongeren. We hebben de boodschap allemaal ge-
hoord: jongeren van tegenwoordig zijn veel gewelddadiger en 
koelbloediger dan ooit tevoren. Zeer jonge adolescenten zouden 
de grootste bedreiging voor Amerika vormen. De feiten spreken 
deze mythes echter tegen. Jongeren nemen slechts een klein en 
in omvang afnemend deel van de zware criminaliteit in de VS 
voor hun rekening. Gedurende de laatste lien jaar waarin arresta-
ties voor geweldsdelicten nagenoeg stabiel bleven, nam het aan-
deel van jongeren in deze arrestaties met 0.3% toe. Van een 
criminaliteitsgolf is dus geen sprake (Jones en Krisberg, 1994). 

Aangezien jongeren vaak in groepen gearresteerd worden ge-
ven de statistieken met betrekking tot jeugdig geweld een infla-
toir beeld. Een voorbeeld: tien jongeren worden gearresteerd in 
verband met een drive-by shooting. Zelfs wanneer negen van 
deze tien jongeren vervolgens worden vrijgelaten, registreert de 
politie tien jongeren die zijn gearresteerd voor moord. 

Over de afgelopen lien jaar maakten jongeren een kleiner deel 
van alle arrestaties uit. Terwip 18% van de arrestaties in 1982 jon-
geren betrof, is deze verhouding in 1992 16%. Jongeren worden 
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in de eerste plaats gearresteerd voor vermogensdelicten; slechts 
5.6% wordt gearresteerd wegens geweldsdelicten. Volwassenen 
lopen 4.5 keer meer kans om gearresteerd te worden voor een 
geweldsmisdrijf dan tieners. 

Wel is het aantal kinderen dat vermoord wordt of dat zelf-
moord pleegt gestegen. Onderzoek laat zien dat de verkrijgbaar-
heid van handwapens en zwaardere wapens achter deze tragi-
sche ontwilckeling schuilgaat (Allen-Hagen en Sickmund, 1993). 
Het aantal jongeren dat betrokken is bij geweldsconflicten neemt 
niet toe; echter, het toegenomen aantal wapens in handen van 
jongeren leidt ertoe dat de dodelijke afloop van conflicten toe-
neemt (Block en Block, 1993). Het is ook belangrijk om vast te 
stellen dat kinderen eerder het slachtoffer van geweld zullen zijn 
dan de plegers ervan. Geschat wordt dat ieder jaar wel vijfdui-
zend kinderen sterven als gevolg van mishandeling en verwaarlo-
zing door ouders en voogden. Kinderen hebben groter gevaar te 
duchten van volwassenen dan van tieners (Health in the United 
States, 1989). 

Is overdreven mIldheld het probleem? 
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Het verhaal van een Amerikaanse tiener die in Singapore voor 
meerdere gevallen van vandalisme werd gearresteerd, heeft voor 
wereldwijde aandacht gezorgd. De 18-jarige werd gemarteld en 
gedwongen schuld te bekennen. Hi] kreeg vervolgens een afran-
seling met het rietje door een expert in Oosterse vechtsporten. 
Deze straf veroorzaakt permanente littekens en leidt niet zelden 
tot bewusteloosheid. Afranseling met het rietje wordt door de 
internationale mensenrechtenorganisaties wereldwijd veroor-
deeld als marteling. 

Dit geval en de veronderstelde !age criminaliteitscijfers in Sin-
gapore hebben de discussie over de overdreven mildheid van het 
Amerikaanse justitiele systeem laten opleven, met name in ver-
band met de jeugdcriminaliteit. Hier, wederom, laten de feiten 
een ander verhaal zien dan de mythes. Het geMdexeerde 
gevangeniscijfer in de VS is hoger dan in welk Europees land ook. 
Slechts China sluit nog een groter deel van haar burgers op, Bo-
vendien zijn de straffen die door Amerikaanse rechtbanken wor-
den uitgedeeld veel strenger dan die in andere geindustriali-
seerde landen. 
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De veronderstelde mildheid van jeugdrechtbanken is meer my-
the dan realiteit. Zo laat bij voorbeeld een vergelijking van twee 
studies van het ministerie van Justitie zien dat kansen om veroor-
deeld te worden voor een geweldsdelict bij jeugdrechtbanIcen 
hoger liggen (Jones en Krisberg, 1994). In Californie zitten jonge-
ren die naar de Youth Authority worden gestuurd langer vast voor 
geweldsdelicten dan volwassenen die voor dezelfde delicten tot 
gevangenisstraf veroordeeld zijn (California Youth Authority, 
1993). Bovendien hebben studies aangetoond dat veel jongeren 
die in rechtbanken voor volwassenen werden berecht, lichtere 
straffen kregen opgelegd (Fagan, Schiff, e.a., 1991). 

Een andere variatie op de mythe van de extreme mildheid van 
het strafrechtelijke systeem betreft de beschuldiging dat gevan-
genen die vervroegd worden vrijgelaten verantwoordelijk zijn 
voor het leeuwedeel van de criminaliteit. De feiten laten echter 
iets anders zien. De voorstanders van de 'get tough'-lijn vinden 
dat gevangenen op zijn minst 80% van hun totale straflengte uit 
dienen te zitten - een voorstel dat de gevangenispopulatie op 
zijn minst zou verdubbelen. De feiten die dit beleid zogenaamd 
zouden ondersteunen zijn verzonnen. 

Vervroegd vrijgelaten personen maalcten in 1991 ongeveer 2% 
uit van alle Californiers die voor een geweldsdelict werden gear-
resteerd. Een oudere studie van het Bureau of Justice Statistics 
liet zien dat personen die uit gevangenissen in elf staten werden 
vrijgelaten verantwoordelijk waren voor 3 tot 5% van alle arresta-
ties voor misdrijven in die staten. Bovendien laten studies naar 
programma's voor vervroegde invrijheidsstelling (ten einde de 
gevangenispopulatie te verminderen) steeds weer zien dat 
- vervroegd vrijgelaten gevangenen net zoveel of minder recidi-
veerden dan gevangenen die hun gehele straftijd uitzaten; 
- slechts een klein deel van de nieuwe delicten iets met geweld 
te maken had; 
- en dat de bijdrage van deze vervroegd in vrijheid gestelde ge-
vangenen aan de misdaadcijfers ongeveer 1% bedroeg (NCCD 
Board of Directors, 1993). 

De schijnoorlog 

De feitelijke vertekeningen en de vergrootte angst hebben poli-
tieke leiders er toe gebracht zich te concentreren op een reeks 
ideeen die de denkbeeldige criminaliteitsgolf zouden moeten 
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keren. Het eerste idee betreft het op straat brengen van grote 
aantallen extra politie-agenten. Een ander populair idee is om 
alle first offenders in boot camp gevangenissen te plaatsen waar 
de nadryik ligt op militaire discipline en rigoreuze lichamelijke 
training. Ook wordt voorgesteld jongeren vanaf 13 jaar te laten 
berechten door rechtbanken voor volwassenen. Ten stotte is het 
publiek gentrigeerd geraakt door de benadering van 'Three stri-
kes and you're out' - een beleid om recidiverende misdadigers tot 
levenslang te veroordelen. Laten we hieronder enige onderzoelcs-
resultaten in ogenschouw nemen om te zien of deze voorstellen 
het criminaliteitsprobleem kunnen oplossen. 

lionderdduizend nieuwe politie-agen ten 

38 

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde President Clinton de 
federate subsidiering voor honderdduizend nieuwe politie-
agenten te zullen ondersteunen. Deze uitbreiding van de natio-
nate politiemacht zou tot stand worden gebracht door middel 
van recrutering van recentelijk afgestudeerden, politiekadetten 
en voormalige leden van het leger. Bovendien, zo legde President 
Clinton uit, zouden deze nieuwe politiefunctionarissen ingezet 
worden voor een nieuw concept van rechtshandhaving bekend 
onder de naam community policing (Rosenbaum en Liguro, 
1994). 

Niemand !can met zekerheid zeggen hoe de berekening van 
honderdduizend nieuwe politie-agenten in zijn werk ging. Re-
centelijk verklaarde de burgemeester van New York Richard 
Giuliani dater eigenlijk behoefte bestaat aan vijfhonderdduizend 
nieuwe agenten. De waarheid is dat sommige steden hun be-
hoefte aan meer politie hebben geschat, maar dater geen be-
trouwbare maat is die een specifiek aantal rechtvaardigt. In feite 
stelt de onderzoeksliteratuur vraagtekens bij de mogeliftcheid van 
een grote politiemacht om de criminaliteit te verminderen. Een 
bekend politie-experiment dat in het midden van de jaren zeven-
tig in Kansas City werd uitgevoerd, stelde geen verschil in afname 
van criminaliteit vast, of de politie nu zeer uitgebreid patrouil-
leerde, gewoon patrouilleerde of alleen reageerde op hulp-
verzoeken (Kelling, Pate e.a., 1974). Een recenter onderzoek van 
de tactische drughandhavingsteams in New York vond noch een 
afname in drugdelicten noch in andere delicten. 
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De beschikbare gegevens laten geen verband zien tussen het 
aantal politie-agenten en het criminaliteitspeil. De meeste 
politiedeskundigen staan op het standpunt dat de lcwaliteit van 
de recrutering, opleiding en leiding over politie-agenten veel be-
langrijker zijn dan de aantallen. • 

Community policing is een beleid waarbij de politie zich samen 
met de bewoners toelegt op problemen. De nadruk ligt niet meer 
zozeer op aantallen arrestaties, uitgeschreven bonnen of de tijd 
waarbinnen gereageerd wordt op hulpverzoeken. In plaats daar-
van wordt de community police officer geacht zich bezig te hou-
den met onderliggende buurtproblemen die tot criminaliteit lei-
den. Community policing doet denken aan de traditie van de 
wijkagent die getrouw zijn ronde doet. Echter, het nieuwe type 
wijkagent is getraind in organisatie-technieken en is veel gevoeli-
ger voor culturele verscheidenheid in de buurt. 

Hoewel community policing werd opgehemeld als de oplossing 
voor toekomst, zijn de resultaten van het onderzoek naar de ef-
fectiviteit ervan tot op heden twijfelachtig. Een groot onderzoek 
dat door de Police Foundation werd uitgevoerd toonde aan dat 
wet de angst voor criminaliteit afnam, maar niet de criminaliteit. 
Buurtbewoners voelden zich veiliger ook at bleven de criminali-
teitscijfers op het zelfde peil (Pate, Wycoff e.a., 1986). 

Voorstanders van community policing stellen dat de werkelijke 
invloed pas clan kan worden waargenomen wanneer alle politie-
korpsen zich zouden bekennen tot deze nieuwe filosofie. Tot 
dusverre blijft community policing slechts beperkt tot een klein 
aantal districten. Daar komt bij dat er onder politievakbonden en 
het middenkader van politiemanagers een sterke weerstand be-
staat tegen community policing. Veel politiefunctionarissen heb-
ben een aflceer van het `sociale werk'. Een vakbondsleider stelde: 
`zorg er voor dat je niet je geweer hoeft in te ruilen voor een verf-
lcwase. Het staat dan ook absoluut niet vast dat community pol-
icing een grote ingang zal verkrijgen. Bovendien is het onduide-
lijk of de snelle invoering'van honderdduizend nieuwe politie-
agenten de community policing zal bevorderen danwel 
tegenwerken. 

Boot camps 

In de populaire film An officer and a gentleman verandert een 
harde sergeant een slapjanus in een model-officier. Deze mythe 
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en de nostalgisch gevoelens die veel gekozen bestuurders koeste-
ren ten aanzien van hun eigen oude-jongens-lcrentenbrood-
enraringen in militaire dienst, leidde tot een nationale beweging 
om boot camp gevangenissen op te zetten. Onder het 
gevangenispersoneel was er nauwelfilcs steun voor dit idee. Maar 
al snel begonnen politici financieringen goed te keuren voor 
nieuwe strafkampementen. De media vonden het idee geweldig 
(MacKenzie, 1993). 

Het idee van militaire discipline als onderdeel van de straf is al 
zo oud als de Elmira Reformatory van de jaren negentig van de 
vorige eeuw. Gevangenisbewaarders streefden naar militaire dis-
cipline om de ledigheid van het gevangenisleven tegen te gaan. 
Dit idee werd aan het begin van de twintigste eeuw verlaten van-
wege bezorgdheid over de buitensporige wreedheid van het 
gevangenispersoneel. 

In de jaren zeventig van deze eeuw Icwam een variant van het 
boot camp model weer op in de vorm van shock probation. flit 
waren programma's die hechtenis van 30 tot 90 dagen lieten vol-
gen door toezicht. Deze 'shock hechtenis'-programma's werden 
gezien als alternatief voor langere gevangenisstraffen. In de jaren 
tachtig werden boot camp gevangenissen geopend in Georgia, 
Oklahoma en New York. Tegen het einde van de jaren tachtig wa-
ren er ten minste 43 boot camps die werden gedreven door 26 
strafinrichtingen in afzonderlijke staten. Uit een NCCD onder-
zoek uit 1992 bleken er tien huizen van bewaring te zijn die boot 
camps hadden en nog eens 13 directies die van plan waren dit 
soon programma's in hun huis van bewaring te gaan draaien 
(Austin, Jones e.a., 1993). 

Onderzoek naar deze latere lichting boot camps zijn nogal ont-
moedigend. Er bestaat geen hard bewijs voor de stelling dat boot 
camps in vergelfilcing met traditionale straffen voor lagere 
recidivecijfers zorgen. Bovendien leken deze programma's grote 
aantallen delinquenten te omvatten die niet noodzakelijkerwijs 
opgesloten hoefden te worden. Het zou dus kunnen zijn dat boot 
camps een alternatief zijn geworden voor voorwaardelijke ver-
oordeling of zeer korte gevangenisstraffen. Een voorbeeld is het 
Icampement van de Sheriff van Los Angeles dat na achttien 
maanden de deuren sloot omdat het tweemaal zoveel kostte als 
het huis van bewaring, recidive niet deed afnemen en de tijd van 
internering feitelijk deed toenemen. 
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Iongeren behandelen als volwassenen 
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Onderzoekers stelden dat er een aantal verbeteringen moet 
worden aangebracht teneinde boot camps een kosten-effectief 
onderdeel van het justitie-apparaat te laten worden. Ten eerste 
moeten deze programma's nauwgezet gericht worden op perso-
nen die langer in de gevangenis zouden zijn opgesloten dan het 
verwachte verblijf in het boot camp. Er moet een zorgvuldige 
voorbereiding zijn en er moet consensus bestaan over de vraag 
welke delinquenten het meest voor boot camp programma's in 
aanmerking komen. Ten tweede heeft de ervaring geleerd dat 
militaire discipline alleen onvoldoende is om criminele carrieres 
te beInvloeden. Boot camps moeten ook over behandelings-
programma's voor drugs en alcohol beschikken, alsmede over de 
mogelijkheid tot het volgen van onderwijs en beroepsscholing. 
Ms vuistregel geldt dat de betere programma's voor 30% bestaan 
uit discipline en voor 70% uit resocialisatie-activiteiten. Ten 
slotte moeten boot camps duidelijke nazorg-elementen in zich 
dragen die de delinquent kunnen helpen bij herintreding in de 
samenleving en het ontwikkelen van een verantwoorde levens-
wijze. We hebben geleerd dat negentig dagen niet genoeg zijn om 
het leven van een jong persoon met een verscheidenheid aan 
problemen en met beperkte onderwijs- en arbeidsmogelijk-
heden, een andere wending te geven. 

Hoewel het mogelijk is om effectievere boot camps te ontwer-
pen, schiet de huidige stand van zalcen tekort. Dit is zorgwek-
kend, te meer daar federale bestuurders grote bedragen when 
pompen in nieuwe strafkampementen. Naar ieders mening zijn 
de meeste bestaande boot camps klein van opzet; twintig procent 
van de plaatsen is onbezet. Ms bestaande boot camps niet ten 
volle worden benut, kan men zich afvragen of nieuw federaal 
geld het proces van 'net widening' (boot camps als kostbare alter-
natieven voor voorwaardelijke veroordeling) niet zal continue-
ren, zonder grotere aannemelijIcheid van succes. Er is daarom 
behoefte aan een goed doordachte, strategische planning voor-
dat er miljarden verkwist worden aan slecht opgezette boot 
camps. 

Een van de meest populaire gezegdes die men in de schijnoorlog 
tegen de criminaliteit wel hoort is: 'do the adult crime, do adult 
time'. Media-aandacht voor gruwelijke delicten die door zeer 
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jeugdigen gepleegd zijn, hebben geleid tot de roep om deze kin-
deren in rechtbanken voor volwassenen te berechten. Deze prak-
tijk wordt gebruikelijk waiver genoemd. De wettelijke praktijk 
hiervan verschilt aanzienlijk van staat tot staat, maar de duide-
lijke nationale trend is om het gebruik ervan uit te breiden. Er 
worden ruimere criteria gehanteerd wanneer het gaat om de leef-
tijd van de jongeren, de delicten die in aanmerlcing komen voor 
waiver en de procedures om jongeren naar volwassenen-
rechtbanken over te plaatsen. 

Tussen 1987 en 1991 nam het aantal jongeren-zaken dat werd 
overgeplaatst naar de rechtbank voor volwassenen met 36% toe. 
Ondanlcs het bestaande maatschappelijke beeld dat dit allemaal 
geweldsdelinquenten betrof, had twee derde van deze waiver- 
zaken betrelcking op vermogensdelicten of drugsdelicten. Sterker 
nog, de snelst groeiende waiver-categoric betrof drugsdelicten - 
een toename van 152% gedurende dezelfde periode. In Florida 
waar meer waiver-zaken voorkomen dan in alle andere staten 
tezamen, had slechts 23% van deze zaken betrekking op gewelds-
delicten (Frazier, 1991). 

Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren vaker lagere straffen , 
lcrijgen in volwassenen-rechtbanken dan jongeren die voor ver-
gelijkbare zaken in een jeugdrechtbank worden veroordeeld. Bo-
vendien wordt waiver vaak toegepast op een willekeurige en on-
voorspelbare manier. Zo loopt bij voorbeeld het aantal waivers in 
verschillende districten binnen een staat flunk uiteen zonder dat 
deze verschillen in relatie staan tot het geweldsniveau binnen 
deze districten. Aantallen waivers kunnen radicaal veranderen 
als de filosofie van vervolging en berechting zich wijzigt. Boven-
dien ontstaat er steeds meer bewijs dat beslissingen tot waivers 
op een raciaal ongelijke manier worden genomen (Krisberg, 
1991). 

Vanuit het perspectief van maatschappelijke veiligheid, bestaat 
er geen bewijs voor dat waiver tot een afname leidt van jeugd-
criminaliteit. Onderzoek in New York, Florida, Idaho, Wyoming 
en Montana verschaft geen steun voor de veronderstelling dat 
waiver-bepalingen de criminaliteit reduceren. Ten minste een 
onderzoek laat zien dat jongeren die naar gevangenissen voor 
volwassenen worden gestuurd meet recidiveren dan vergelijk-
bare jongeren die in jeugdinrichtingen worden geplaatst (Jones 
en ICrisberg, 1994). 
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Al met al, ondanks aanhoudende eisen om kinderen te behan-
delen als waren het volwassenen (daarbij alles ontkennend wat 
wij over de psychologische ontwilckeling van adolescenten heb-
ben geleerd), heeft deze 'oplossing' voor jongerengeweld weinig 
meer voortgebracht dan enerzijds een overbevolking van 
jeugddetentie-inrichtingen en huizen van bewaring en ander-
zijds langdurige veldslagen in de rechtbanken. Onderzoek laat 
zien dat jongeren onder de 15 het conflictmodel in de recht-
spraak niet pens kunnen begrijpen. Het berechten van kinderen 
in een volwassenen-rechtbank lijkt op het berechten van een 
persoon in een voor hem of haar vreemde taal, zonder assistentie 
van eeti tolk (Grisso, 1980). Verder is het duidelijk dat wetsbepa-
lingen om voor langere periodes kinderen in volwassenen-
intichtingen op te sluiten slechts het net van het gevangenis-
sYsteem wijder maken en de behandelingsmogelijIcheden van 
‘rnstige en chronische jeugddelinquenten inperken. 

Three strikes and you're out 

Na de tragische moord op zijn dochter startte een Californische 
zakenman uit Fresno een campagne om kiezers een radicale get 
tough-strafhervorming voor te leggen. Deze maatregel, bekend 
onder de baseball frase 'Three strikes and you're out', schrijft 
straffen van 25 jaar tot levenslang voor, op te leggen aan perso-
nen die na hun zestiende jaar worden veroordeeld voor drie of 
meer misdrijven. Ten minste een van die misdrijven moest erger 
zijn dan inbraak. De voorstanders van Three Strikes stelden te-
recht dat de voorgestelde maatregel de strengste strafregel was 
die ooit tot wet werd verheven. Terwip kiezers in de staat Was-
hington voor een vergelijkbare wet stemden die voor een veel 
beperktere reeks overtredingen van toepassing was, ging het Ca-
lifornische initiatief veel verder. Naast de Three Strikes-regeling 
verdubbelde het Californische voorstel de straffen voor iedere 
tweede misdaad en voerde de minimum hoeveelheid gevange-
nisstraf met 60% op. 

Het Three Strikes-initiatief lcreeg niet veel publieke steun tot-
dat Californiers op de hoogte werden gebracht van de tragische 
ontvoering van en moord op Polly Klaas. Plotseling werd Three 
Strikes een symbolisch antwoord op de boosheid en treurnis die 
Californiers en andere Amerikanen voelden. Politici en media-
persoonlijkheden haasten zich in het koor te voegen dat om het 
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nieuwe wetsvoorstel riep. Bang am gebrandmerkt te warden als 
soft on crime accepteerden de Californische bestuurders het 
wetsvoorstel voordat de kiezers de kans hadden de gevolgen van 
deze nieuwe wet te overdenken. 

De invloed van Three Strikes zal verbazingweldcend zijn. Zelfs 
de meest voorzichtige schattingen gaan er van uit dat het nieuwe 
beleid de gevangenispopulatie van de staat binnen vier tot vijf 
jaar tijd ruimschoots zal verdubbelen. Tot het jaar 2000 betekent 
dat dat per jaar vier miljard dollar aan aanvullende uitgaven no-
dig zijn om de nieuwe gevangenissen te laten functioneren en, 
uiteindelijk, meer dan 26 miljard dollar voor de bouw van nieuwe 
gevangenissen. Om dat waar te maken moet Calfornia of zware 
nieuwe belastingen doorvoeren of de overheidssteun voor alle 
publieke scholen en universiteiten afschaffen. Misschien kunnen 
de verlaten universiteitsterreinen van UCLA en Berkeley dan om-
gebouwd warden tot gevangenissen! 

Politici riepen luid dat ze iedere prijs zouden betalen om de 
epidemie van gewelddadige misdaad tegen te gaan. Maar zijn er 
wel redenen aan te nemen dat Three Strikes inderdaad de mis-
daad zal verminderen? Onderzoek in Florida, dat een vergelijk-
bare, zij het minder punitieve versie van Three Strikes invoerde, 
is leerzaam. De Habitual Offender-verordening die in 1987 in 
Florida werd aangenomen, eist van 'clrie-keer-recidivisted straf-
fen van den tot twintig jaar. 

Gezien de wijdverspreide pralctijk van plea bargainingkreeg 
slechts 20% van de veroordeelden die voor deze regeling in aan-
merking lcwam, daadwerkelijk deze zwaardere straffen. In de dis-
tricten werd de Habitual Offender-verordening op zeer ongelijke 
wijze toegepast. Het bleek dat Afro-Amerikanen veel meer kans 
liepen de verhoogde straffen opgelegd te lcrijgen, zelfs wanneer 
zij dezelfde criminele achtergrond hadden ads blanke delinquen-
ten (Austin, 1993). 

Zelfs met deze 20% langer gestraften werden de gevangenissen 
van Florida overspoeld met mensen die bestempeld waren ads 
gewoonte-delinquenten. Ms gevolg van de extra lange gevange-
nisstraffen nam de capaciteitsbehoefte snel toe. Bestuurders in 
Florida schatten dat er 382 miljoen dollar nodig is om de groei in 
het aantal gevangenen bij te kunnen blijven. Aangezien de fond-
sen ontbralcen om snel meer gevangenissen te bouwen, lieten de 
bestuurders gedetineerden vervroegd vrij die niet onder de Habi-
tual Offender-verordening waren veroordeeld. Ironisch genoeg 
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betekende dit dat geweldsdelinquenten een kleiner deel van hun 
straffen uitzaten teneinde cellen vrij te maken voor minder ge-
vaarlijke habitual offenders. 

Nam dè criminaliteit in Florida af als gevolg van haar versie van 
Three Strikes? Neen, juist het tegenovergestelde gebeurde: het 
aantal geweldsdelicten groeide met 28% en andere ernstige mis-
drijven namen toe met 11%. In 1993 schoof de wetgevende 
macht in Florida haar versie van de Three Strikes terzijde ten fa-
veure van meer gerichte strenge straffen voor gewelds-
delinquenten. 

Het idee van Three Strikes vindt men terug in de federale 
justitie-begroting maar ook in de begrotingen van allerlei staten. 
Om niet overtroffen te worden door Californie verhief Georgia 
een beleid van 'Two strikes and you're out' tot wet en kondigde 
Virginia een beleid van 'Three strikes and you're dead' af: ver-
plichte straffen tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijla-
ting. 

De 'Three Strikes-boom' werd met miljoenen dollars gesteund 
door de National Rifle Association (NRA) en andere delen van de 
gun lobby. Zoals we hebben gezien dragen voorwaardelijk vrijge-
latenen slechts voor een klein deel bij aan het totale probleem 
van geweldscriminaliteit. Maar de Three Strikes campagne komt 
de NRA goed te pas omdat deze de aandacht afleidt van de ge-
plande voostellen tot strengere regulering van wapenbezit. In 
verschillende staten hebben vakbonden van gevangenis-
personeel en het industriele complex van gevangenissen de 
woordvoerders van slachtoffers financieel ondersteund teneinde 
de harde nieuwe wetgeving te bevorderen. Het economische ei-
genbelang van grotere gevangenissystemen kan niet duidelijker 
worden geillustreerd. 

Er bestaat weinig feitelijke bewijs dat de Three Strikes-
maatregelen de criminaliteit reduceren. Geen enkele geloofwaar-
dige strafrechtelijke organisatie heeft dit beleid ondersteund. Het 
is duidelijk dat Three Strikes verdere uitbreiding van het Ameri-
kaanse gevangenissysteem vereist, een systeem dat gedurende de 
jaren tachtig al meer dan twee keer zo omvangrijk is geworden. 
Verder staat het vast dat door het brede bereik van de meeste 
Three Strikes-wetten veel meer gewoonte-criminelen achter de 
tralies zullen komen dan werkelijk gevaarlijke criminelen. Voor 
de geriatrische gevangenissen waar tienduizenden ouderen hun 
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levens zullen moeten beeindigen, zullen we exorbitante bedrijfs-
kosten tegemoet zien. 

In zijn State of the Union-toespraalc van 1994 riep President Clin-
ton Amerikanen op zowel intelligent als streng tegen misdaad op 
te treden. Een goede stap in deze richting is het reconceptualise-
ren van geweldscriminaliteit als zowel een volksgezondheids- 
probleem als een handhavingsprobleem. Zoals met andere 
gezondheidsproblemen zou deze paradigmaverandering onze 
aandacht op preventieve strategieen kunnen richten. Per defini-
tie is het justitiele systeem repressief en de meeste professionals 
binnen het strafrecht erkennen dat zij ten hoogste een zeer be-
perkte invloed op het criminaliteitsprobleem hebben. 

Een volksgezondheidsperspectief zou ertoe moeten leiden dat 
nieuwe programma's eerst uitvoerig onderzocht en geevalueerd 
worden voordat ze in brede kring worden toegepast. Zou iemand 
zich heden ten dage nog de introductie van een nieuw farmaceu-
tisch produkt kunnen voorstellen zonder de uitgebreide testen 
die er aan vooraf gaan? 

Het volksgezondheidsperspectief zou er voor zorgen dat zware 
misdadigers worden gezien als slachtoffer en dader. Het verband 
tussen lichamelijk misbruik, ouderlijke verwaarlozing en 
geweldscriminaliteit is niet te ontkennen. Ongeluklcig genoeg 
wordt het criminaliteitsthema bijna volledig bezien binnen het 
kader van morele veroordeling - niet veel anders dan hoe wij nog 
niet zo heel lang geleden aankeken tegen ziekten als tuberculose, 
alcoholisme en syphilis, of aids. Deze puur moralistische bena-
dering vormt een beletsel voor onderzoeken en experimenten 
die de werking van het justitiele systeem werkelijk zou kunnen 
verbeteren. Het volksgezondheidsperspectief leidt onvermijdelijk 
naar het onderzoeken van de omgevingsfactoren die van invloed 
zijn op het criminaliteitsprobleem. Dat betekent grotere aan-
dacht voor de schadelijke invloed van de vrije wapenhandel en 
voor de vercommercialisering van geweld door de media. We 
moeten tot een beter begrip zien te komen van de vraag hoe ge-
weld in bepaalde gemeenschappen een integraal deel wordt van 
de definitie van mannelijkheid, en juist weer niet in andere, en 
hoe deze gevaarlijke socialisatiepatronen veranderd kunnen wor-
den. 
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Een intelligent en effectief criminaliteitsbeleid dient zich te 
richten op sociale en economische lcrachten die gerelateerd zijn 
aan hoge criminaliteitscijfers. We moeten ook doof zijn voor de 
sirenezang van quick fixes zoals boot camps of Three Strikes. 
Reeel gesproken kunnen criminaliteitscijfers in de Verenigde Sta-
ten niet teruggebracht warden zonder een aanhoudende paging 
am het leven van de meeste risicojongeren te verbeteren (Ham-
burg, 1991). Onderzoek ondersteunt duidelijk de doeltreffend-
heid van vroegtijdige interventieprogramma's zoals Head Start, 
verbeterde gezondheidszorg voor ldnderen, betere voedings-
programma's voor kinderen, en gezin-ondersteunende 
programma's (Schorr, 1991). Intelligent criminaliteitsbeleid dient 
ook de school-uitval terug te dringen en dient de arbeids-
vooruitzichten voor jongeren met lage opleiding te verbeteren. 

Ten slotte moeten wij ons er van bewust zijn dat het oplossen 
van individuele problemen plaats moet vinden binnen plannen 
ter revitalisering van buurten en gemeenschappen. Een belang-
wekkend onderdeel van een succesvolle benadering van publieke 
gezondheid is dat bewoners in samenspel met ambtelijke dien-
sten de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. 

Of wij intelligent over criminaliteit zullen gaan nadenken en of 
wij de schijn-oorlog tegen criminaliteit zullen verruilen voor 
meer geloofwaardig beleid is moeilijk te voorspellen. De media 
en de politiek hebben vooralsnog geen van beide een rationeel 
en goed doordacht debat over criminaliteitspreventie en 
-controle gevoerd. Misschien moeten Amerikanen wel voor een 
tijd gebukt gaan onder het gewicht van dure, ineffectieve en on- 
rechtvaardige beleidsmaatregelen. We hopen dat die periode kort 
zal zijn, opdat het maatschappelijk netwerk niet voorgoed aan 
flarden gescheurd zal warden. De periode McCarthy was vele 
jaren lang een plaag voor onze samenleving. We krijgen nu pas 
zicht de enorme schade die opgeblazen angsten kunnen teweeg-
brengen. 
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In de VS woedt vanaf ongeveer 1970 de huidige war on drugs. 
President Nixon was de eerste president die hierin voorging door 
officieel drug abuse tot nationale noodtoestand en public enemy 
te verklaren (Del Olmo, 1991). Dit historische feit wordt aardig 
geillustreerd door een in het Washingtonse Constitution Hall, 
tussen andere vaderlandslievende souvenirs verkrijgbare prent-
briefkaart, waarop President Nixon tijdens een plechtige bijeen-
komst aan Elvis Presley een brevet uitreikt ter benoeming tot 
'Special Agent in the Struggle against Drugs'. Deze kaarten zijn 
nog steeds te koop, lang nadat algemeen bekend is geworden dat 
dit beoogde rolmodel voor de Amerikaanse jeugd een van de 
allergrootste chemicalienslikkers was in de, in dit opzicht toch 
niet zo kinderachtige, Amerikaanse popcultuur. 

De introductie van de war on drugs was echter meer dan alleen 
een publiciteitscampagne. Het legitimeerde ook een verlegging 
van prioriteiten in de besteding van publieke middelen, wets-
handhaving in plaats van armoedebestrijding en welfare zoals 
onder de voormalige Democratische regeringen van Kennedy en 
Johnson. 

Bij Nixons verklaring van de war on drugs kon worden terugge-
grepen op beelden, realiteiten en attitudes met betreldcing tot het 
drugsprobleem die zich al sinds het eind van de vorige eeuw 
hadden gevestigd. Drugsgebruik en handel stonden al lang voor 
Nixon bekend als uitingen van moreel verderf en gewetenloos 
crimineel winstbejag. Voor een goed begrip van de Amerikaanse 
war on drugs is enig inzicht in de historische continuIteit van 
deze typische American disease (Musto, 1987) cruciaal. Mlereerst 
gaan we in op deze historische ontwildcelingen. 

Vervolgens bespreken we de dimensies van controle zoals die 
binnen de war on drugs wordt uitgeoefend. Daarbij zijn vrijwel 

• De auteurs zijn respectievelijk onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en parttime hoogleraar sociologie 

aan de Universiteit van Texas te San Antonio, tevens universitair docent aan de 
medische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep psychiatrie. 
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alle denkbare niveaus van sociale organisatie betroldcen. Het 
Amerikaanse streng-prohibitionistische drugsbeleid strekt zich 
uit van het macro-niveau van supra-nationale instellingen en 
bilaterale buitenlandse betrelddngen tot het meest dagelijkse 
micro-niveau van scholen en gezinnen. Op al deze niveaus ver-
sant de war on drugs belangrijke moraal-stellende en discipline-
rende functies. 

De historisthe contintatelt 

In de Verenigde Staten bestond in de vorige eeuw, net als in an-
dere delen van de westerse wereld, het naieve en 'onschuldige' 
gebruik van (en verslaving aan) exotische drugs (opium, cocaine 
en cannabis) voornamelijk in het kader van de vollcsgeneeskunst. 
Rond de eeuwwisseling vond met de opkomst van de professio-
nele medische stand en de sociaal-economische veranderingen 
die samenhingen met de industriele revolutie een snelle proble-
matisering pleats van het tot dan toe moreel betreklcelijk indiffe-
rente druggebruik. 

De eerste repressieve federale drugsmaatregel staat bekend als 
de Harrison Act van 1914. Deze wettelijk fiscale maatregel was 
vooral bedoeld om de bevoegdheid van de medische stand om 
opiaten en cocaine voor te schrijven aan banden te leggen. In de 
pralctijk werd hiermee de enige legale en respectabele weg voor 
de distributie van deze middelen zo goed als afgesloten. Een 
meerderheid van de Supreme Court ging mee met de 'reformisti-
schei notie dat de federale overheid het recht en de plicht had 'to 
protect the public from such an insidious evil. Simple mainte-
nance was outlawed, and the federal government could take ac-
tion nationwide to arrest and convict health professionals who 
practiced it' (Musto, 1991, p. 58). Dat gebeurde dan ook. Tussen 
1915 en 1935 werden op grond van deze bepaling vijfduizend 
artsen veroordeeld tot eon boete of gevangenisstraf (De Kort, p. 
157). Vanaf de jaren twintig werd elke medische bemoeienis met 
het gebruik van exotische drugs sterk gestigmatiseerd. Dit alles 

I Dit begrip heeft hier een dubbele betekenis. Het ging om politici die bereid waren om 

de autonomie van de deelstaat tegenover de federale overheid in to perken. 

Tegelijkertijd waren het venegenwoordigers van de 'progressive movement' propagan-

disten van 'a set of reforms usually taking the form of federal laws with the 

ostensible purpose of improving the nation's morals or resisting the selfish actions of 

the rich and powerful' (Musto, 1991. p. 46). 



De Amedkaanse 'war on drugs' 51 

heeft ertoe geleid dat in de Verenigde Staten, veel eerder dan in 
Europa, de consumptiemarkt voor drugs een sterk marginaal en 
deviant karakter heeft gekregen. 

De marginalisering van medische bemoeienis met drugs in de 
Verenigde Staten resulteerde uiteindelijk in een zeer omstreden 
en gepolitiseerde positie van de medische professie in het Amen-

. kaanse dnigsregime. De Amerikaanse criminalisering van me-
disch georienteerde harm reduction staat in scherp contrast met 
de grote ruimte die er bestaat voor medisch handelen in de 
drugsregimes van bij voorbeeld Nederland en Engeland. 

Associatie met (etnische) minderheden 

In de Verenigde Staten werd veel sneller dan in Europa het ge-
bruik van exotische drugs geassocieerd met etnische minderhe-
den. De negentiende eeuwse verslaving aan opiaten in de Vere-
nigde Staten werd nog vooral als een meer of minder deplorable 
medische conditie gezien, die niet was verbonden met speci-
fieke, in laag aanzien staande groepen in de maatschappij. 
Opiatenverslaving was betrelckelijk wijd verspreid en vrijwel al-
tijd was het de consequentie van gangbaar medisch handelen. 
Het opiumgebruik door Chinezen vormde hierop echter een uit-
zondering. Dit had een recreatief en daardoor in principe een 
moreel sterker dubieus karakter. Tegelijkertijd was het echter een 
ondeugd van een etnische minderheidsgroep die betrekkelijk los 
stond van de Amerikaanse samenleving. Hei betrof vooral ge-
meenschappen van Chinese contractarbeiders die zolang er werk 
genoeg was en zolang het opiumgebruik zich onzichtbaar binnen 
de eigen gemeenschap afspeelde, weinig aanstoot gaven. 

Aan het eind van de negentiende eeuw Imam aan deze toleran-
tie of onverschilligheid snel een einde. Volgens historische analy-
ses wordt dit verklaard door de economische crisis en toene-
mende werkloosheid in de laatste decennia van de vorige eeuw, 
waardoor (goedkope) Chinese arbeid een bedreiging op de ar-
beidsmarkt vormde voor arbeiders uit de gevestigde (Europese) 
bevolkingsgroepen. 'De Chinese praktijk van het opiumschuiven 
zou gaan fungeren als kristallisatie-punt voor deze meer alge-
mene anti-Chinese stemming' (Gerritsen, 1993). In deze periode 
ontwikkelde zich het beeld van opiumgebruik als een aan bui-
tenlanders toe te schrijven morel kwaad. Deze beeldvorming 
werd bevorderd door verhalen dat ook blanke Amerikanen in het 
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net van het Chinese opiumgebruik werden gelokt. 'The thought 
that this foreign habit was reaching and ruining the decent white 
population galvanized the growing anti-opium movement into 
action' (Trebach, 1993, pp. 58-59). 

Vanaf het eind van de vorige eeuw heeft onafgebroken de notie 
centraal gestaan dat illegale drugs al of niet met vooropgezette 
vijandige bedoelingen, door 'het buitenland' in de Amerikaanse 
samenleving worden geimporteerd. Deze definiering van het 
Icwaad als een alien evil herhaalde zich in de jaren dertig van 
deze eeuw met betreklcing tot marihuana. In dit geval waren het 
vooral de Mexicaanse landarbeiders die vanaf de jaren twintig in 
grote getale over de Amerikaanse grens werk zochten en het in 
Midden-Arnerika inheemse gebruik van marihuana met zich 
meebrachten. Ook deze bevolkingsgroep kwam naar aanleiding 
van hun exotische druggebruik in diskrediet toen het econo-
misch getij keerde. ' ... the Mexicans became an unwelcome 
group, encouraged in all ways to return to Mexico. Entwined with 
the troubles they were said to cause local citizens was the Mexi-
cans' custom of growing marihuana for their own use. Hence, 
marihuana was linked to violence, dissolute living and Mexican 
aliens' (Musto, 1991 p. 66). 

In de tweede helft van deze eeuw is het tenslotte wellicht niet 
anders gegaan met cocaine. In de jaren zestig en zeventig ont-
stonden als gevolg van massale (illegale) migratie omvangrijke 
Latijns-Arnerikaanse getto's. Vanaf het begin van het vorige de-
cennium werd het tot dan toe als relatief onschuldig (want eerder 
geassocieerd met de middle class dan met de lower class) be-
schouwde gebruik van cocaine aangewezen als de laatste en de 
veruit meest verwoestende drugsplaag die de Verenigde Staten 
ooit gekend had. De definitie van het drugsprobleem als alien 
evil is in dit geval niet zozeer verbonden aan het gebruik van co-
caine in de etnische minderheidscultuur alswel aan de produlctie 
in Latijns-Arnerika en aan de door Latijns-Amerikaanse groepen 
in de Verenigde Staten gecontroleerde (groot)hande1. 2  

De kenschets van het drugsprobleem als een vijandige invasie 
legitimeen het afwijzen van 'normale' en gematigde sociale reac- 

2 De betekenis van de sociale constructie van het dmgsprobleem els invasie oil 'het 

buitenlandr worth wellicht duidelijker in vergeNking met in Nederland geldende 

construches van drugsverslaving, waann de buitenlandse herkomst van illegale 

middelen geen grate ml speelt. Weinigen zullen denken dal het 'eigenlijk .  de schuld is 

van Columbia als Nededandse coke-junkies er met de autoradio vandoor gaan. 
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ties als oplossing voor een 'normaal' sociaal en volksgezond-
heidsprobleem. Oorlog kan worden gevoerd tegen een extern 
lcwaad en is veel moeilijker te rechtvaardigen als het probleem 
moet worden toegeschreven aan een zingevingscrisis in de eigen 
(blanke) middenldasse of aan de gevolgen van een sociaal-
economische structuur die een omvangrijke en desperate maat-
schappelijke onderldasse oplevert. Volgens de logica van deze 
voorstelling van zaken kunnen dniggebruikers en minderheden 
waarin gebruik en handel is geconcentreerd worden aangemerkt 
als the enemy within en als verraders van fundamentele Ameri-
kaanse waarden. 

Het is bepaald ironisch dat dezelfde logica soms lijkt te zijn 
overgenomen door etnische minderheidsgroepen zelf. Radicale 
zwarte nationalistische bewegingen die in de jaren zeventig ont-
stonden verklaarden het druggebruik in hun gemeenschap als 
het gevolg van een tegen de zwarten gerichte blanke samenzwe-
ring. De huidige zwarte afscheidingsbeweging onder aanvoering 
van Farrakhan heeft uiting gegeven aan de zelfde denkbeelden. 
Minder separatistische zwarte kerkleiders en politieke leiders 
conformeren zich vaak op curieuze wijze aan de voor de war on 
drugs zo kenmerkende principiele afwijzing van programma's 
voor harm reduction. 

Vooral de zwarte getto's in de grote steden worden getroffen 
door drugsgerelateerde criminaliteit, aids en gewelddadigheid. 
Methadonverstrekking en spuitenomruil worden in en door de 
eigen gemeenschap echter vaak gezien als manipulatieve en zelfs 
als 'genocidale' middelen waarmee de dominante (blanke) sa-
menleving het politieke verzet van de minderheidsgroepen wil 
ontkrachten (Kaplan, 1983). In 1989 werd in New-York, met een 
populatie van naar schatting tweehonderdduizend intraveneuze 
druggebruikers waarvan wordt geschat dat meer dan de helft is 
besmet met het HIV-virus, op last van het stadsbestuur een expe-
rimentele post voor spuitomruil gesloten. De (para)-medische 
uitvoerders van het programma werden gearresteerd en korte tijd 
vastgezet. Dit harm reduction experiment bediende vooral 
zwarte druggebruikers en was uiteraard mede bedoeld ter be-
scherming van partners en kinderen van verslaafden in een ge-
meenschap waar meer dan 60% van de drugsverslaafden met 
HIV besmet is (Grund, 1993). Dit project werd beeindigd op last 
van Dinkins, de zwarte burgemeester van New York die ver- 
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klaarde dat: 'It is our policy to end drug abuse and not to provide 
the paraphernalia for it' (Drucker, 1990). 

Veel hulpverlening aan drugsverslaafden staat ten dienste van 
justitiele controle en is primair gericht op de preventie van ille-
gaal druggebruik en criminaliteit. Het is daarom te begrijpen dat 
verslaafden uit etnische minderheden het gevoel hebben dat zij 
via deze drugshulpverlening onderwerp zijn van (raciale) 
machtsuitoefening: 'Methadone scares me. It's a government plot 
to control people. Once they hook you on it, they never let you 
go. You can't leave town. They've got records' (Rosenbaum, 1981, 
p. 117). 

Prohibitie als uitdrukking van puriteinse waarden 

Historisch loopt er een ongebroken lijn van de Amerikaanse 
drooglegging (1920 - 1933) naar de vooroorlogse instelling en de 
uitbouw van de drugsprohibitie en tenslotte naar de huidige, in 
zijn voile omvang geescaleerde drugsoorlog. De sterke opkomst 
van de Amerikaanse anti-alcoholbeweging in de eerste decennia 
van deze eeuw wordt algemeen begrepen als een symbolische 
strijd van de 'kleine burgerij' over sociaal-economische belangen 
en morele waarden. Deze 'statusstrijd' werd gevoerd in een pe-
riode van ingrijpende veranderingen in de Amerikaanse econo-
mie en de bevollcingssamenstelling. De rurale, christelijk-
reformatorisch bepaalde leefstijI (i.c. de erfenis van de 
'puriteinse' tradities van de founding fathers) werd sterk aange-
tast door groeiende pluraliserende, urbane en 'modernistische' 
invloeden (Gusfield, 1963; Gerritsen, 1993). Vooral de ASL (Anti-
Saloon-League) wierp zich op als hartstochtelijk bestrijder van 
een traditioneel clustervan zonden: drankgebruik, prostitutie en 
gokken. Morele en politieke belangen vonden hun uitdruklcing 
en erkenning in de wetgeving tegen alcoholgebruik en handel. 
Daarnaast werden zowel federaal als op staatsniveau instellingen 
gecreeerd ter implementatie van de alcohol-prohibitie. 

De belangrijkste federale instelling was het Bureau of Prohibi-
tion. Deze instelling werd na de afschaffing van de drooglegging 
onder de naam van Federal Bureau for Narcotics (FBN) getrans-
formeerd van alcoholbestrijdings- tot drugsbestrijdingsinstelling. 
Afschaffing van de alcohol-prohibitie was uiteraard een gevoelige 
nederlaag voor de 'morele traditionalisten'. Drugs-prohibitie 
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bood de mogelijkheid om dezelfde kruisvaart met veel meer kans 
op succes'te kunnen voortzetten. 

Een centrale rol was hierbij weggelegd voor Harry Anslinger, 
voormalig directeur van een fiscale dienst voor de handhaving 
van de alcoholprohibitie. Deze functionaris heeft tot het begin 
van de jaren zestig leiding gegeven aan de centrale instelling voor 
drugsbestrijding. Hij heeft daarbij als geen ander een stempel 
gedrulct op het federale beleidsdiscours met betrekking tot drug-
gebruik en drugshandel. Hij had een groot aandeel in de demo-
nisering van cannabis in de jaren dertig als een middel dat vrede-
lievende personen aanzet tot virulente moordzucht 
(Himmelstein, 1983). Federale- en staatsautoriteiten spraken 
destijds over marihuana als een killer drug 'Those addicted to 
marihuana, after an early feeling of exihilaration soon lose all 
restraints, all inhibitions. They become bestial demoniacs, filled 
with the mad lust to kill ... ' (Hamowy, 1991, p. 20). 

De typisch puriteinse notie dat drugs het beest (de duivel) hi 
de mens loslaten staat ook in het huidige tijdperk van de crack-
verslaving voorop in de ideeenwereld van de drugsbestrijders. 
Over de crack houses zijn griezelverhalen in omloop die vrijwel 
altijd betrekking hebben op een totaal verlies van seksuele mora-
liteit en zelfs van fundamentele menselijkheid. Inciardi beschrijft 
een bezoek aan een crack house waarbij een ongeveer 14-jarig 
meisje verschillende vormen van seks had met vijf mannen op rij 
(Inciardi, 1993, p. 177). In een rapport van de Californian Narco- 
tic Officers' Association wordt verhaald van een 'pregnant mother 
who gave birth in her living room while free-basing cocaine. She 
let the twins die on the floor while she continued to free base' 
(Gorman, 1994, pp. 4-7). Deze gebeurtenissen kunnen natuurlijk 
in principe heel goed `waar' zijn, het gaat echter om de ideolo-
gisch geproduceerde notie dat druggebmikers ten gevolge van 
het gebruik hun menselijkheid verliezen. 

De ideologische essentie van de war on drugs ligt welliclit in de 
mobiliserende en solidariserende functies die het in de heden-
daagse verscheurde en gespleten Amerikaanse samenleving kan 
vervullen. De war on drugs is mogelijk de meest geloOfwaardige 
uitdrukking van een strijd tussen de machten van goed en 
lcwaad. Hierbij spelen fundamentele 'puriteinse' rioties een rol, 
die tot welhaast maniakale gedachten leiden. Bennet, de Ameri-
kaanse Drugs Czar onder president Bush stelde in een toespraak 
tot geestelijken Satan himse/fverantwoordelijk voor de nationale 
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epidemie van drugsmisbruik, die hij aanduidde als de 'face of evil 
in our time ..., calling for ... a moral revival and the death of mo-
dernism' (Rabine, 1991). De war on drugs is een appel aan de 
Amerikaanse samenleving om het lcwaad uit te bannen door de 
typisch puriteinse deugden van zelf-controle en gehoorzaamheid 
aan de (morele) autoriteit van de staat en traditionele 
gemeenschaps-instellingen, zoals gezin en kerk. In de ambigul-
teit van waarden van het postmoderne Amerilca vormt de oorlog 
tegen drugs wellicht een van de laatste gebieden waarop belang-
rijke sociaal-politieke instellingen enige consensus kunnen be-
reiken met grote delen van de bevollcing over vragen naar indivi-
duele moraliteit en collectieve verantwoordelijkheid. Vrij zijn van 
drugs betekent het simpele, maar tegelijkertijd ultieme teken van 
Amerikaanse moraliteit. Danlczij eigentijdse technologie kan mo-
rele status bovendien eenvoudig en onomstotelijk op basis van 
een urine-monster warden vastgesteld. Enige onderzoekers heb-
b en dat op rake wijze getypeerd: ' ... drug use becomes a terrain 
in which the representatives of 'Middle America' can wrestle with 
those forces to which they are opposed, attempting all the while 
to claim the right to speak 'for America' ... At the core of this 
struggle we see a search for morally pure urine specimens, a 
search not unlike that for the Holy Grail, both centering on a 
search for powerfully valued signs of the ultimate good' 
(O'Malley en Mugford, 1991). 

Moraliteit en patriottisme zijn in het geding omdat de war on 
drugs voor alles een 'heilige' strijd is. De drug warriors geven 
overtredingen van het drugsverbod de betekenis van morele ban-
deloosheid en rebellie tegen het gezag van de overheid. Versla-
ving aan illegale drugs is volgens deze optiek een combinatie van 
een noodlottig verlopende ziekte en een welbewuste, dus ver-
wijtbare keuze voor het Icwaad. Om deze reden wordt in de war 
on drugs ook geen onderscheid gemaakt in gradaties van risico's 
die samenhangen met soorten van drugs en wijzen van gebruik. 
Er kan daarom ook geen druppel reformisme bij de wijn van de 
prohibitie worden gedaan. Elk compromis in de sfeer van decri-
minalisering en normalisering van minder rislcante middelen of 
van gereguleerd gebruik geldt als verwerpelijk omdat het afbreulc 
doet aan de boodschap dat drugs slecht zijn en dat ze door 
slechte mensen worden gebruikt. In zekere zin worden juist de-
genen die recreatief en kennelijk zonder schade drugs gebruiken 
gezien als de grootste bedreiging van de morele- en de rechts- 
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orde. Juist omdat ze niet lijden onder de gevolgen van hun drug-
gebruik vormen dergelijke gebruikers een bespotting van het ge-
zag en vormen zij gevaarlijke besmettingshaarden van 
druggebruik. Het principieel afwijzen van harm reduction moet 
in deze context worden begrepen. Conform de opvattingen van 
de drug warriors behoren drugsverslaafden te lijden en te verloe-
deren bij wijze van `natuurlijke' straf voor het lcwaad waaraan ze 
zich hebben overgegeven. 'Legalists view the drug user as a social 
and political enemy, treatment programs therefore seem to re-
present a way of giving aid and comfort to the enemy, never a 
popular category of wartime expenditure' (Zimring en Hawkins, 
1991, p. 116). 

Dimensies van controle 

De Amerikaanse drugsooriog manifesteert zich voor alles als een 
voortdurend escalerende strijd over macht en controle. Deze 
speelt zich af op vrijwel alle denkbare niveau's van sociale organi-
satie. Internationale diplomatieke en militaire betrelddngen gaan 
voor een belangrijk deel over de uitbreiding van Amerikaanse 
macht over de produktie en distributie van illegale middelen bui-
ten de staatsgrenzen. Lokale (minderheids)gemeenschappen 
staan terwille van de preventieve en repressieve beperking van 
drugsgebruik en handel onder intensieve politie-surveillance of 
zijn vrijwel geIsoleerd als no-go area's. Functionele relaties tussen 
school en leerlingen en tussen werkgevers en werknemers wor-
den in toenemende mate bepaald door controle op druggebruik. 
En tenslotte wordt de war on drugs ook in gezinnen en prive-
woningen gevoerd, waar ouders worden gemaand om in de 
slaapkamers van hun kinderen te speuren naar tekenen van ont-
sporing en lcinderen worden aangemoedigd om het drugsgebruik 
van hun ouders te rapporteren. We zullen hieronder op deze 
punten nader ingaan. 

Buitenlandse belangen 

Het Amerikaanse drugsbeleid heeft vanouds niet alleen een 
sterke nadruk gelegd op binnenlandse controle. Het heeft tradi-
tioneel ook gediend als een terrein waarop het Arnerikaanse mo-
rele leiderschap van 'de vrije wereld' kon worden bevestigd. In 
het begin van deze eeuw werden danlaij Amerikaanse volharding 
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tegenstribbelende Europese landen betrokken bij de Internatio-
nale overeenkomsten voor de controle van niet-westerse drugs. 
Internationale drugswergeving diende als instrument om de 
nieuwe morele vitaliteit te doen gelden van de opkomende Ame-
rilcaanse natie tegenover het vermoeide Europa dat zich uitputte 
in een lange en zinloze oorlog. Het was bepaald geen toeval dat 
de vroege war on drugs in de Internationale arena werd geleid 
door Bishop Brent, een protestante kerkleider en missionaris. 

Sinds deze oertijd van de internationale prohibitie heeft de war 
on drugs altijd een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden en 
het verdedigen van Amerikaanse internationaal-politieke belan-
gen. Sinds het wegvallen van de communistische dreiging vormt 
de internationale war on drugs in toenemende mate een belang-
rijke factor voor het Amerikaanse buitenlandse beleid. Zo legiti-
meert het drugsprobleem een (para)militaire Amerikaanse pre-
sentie in veel Latijns-Amerikaanse landen waar onder de 
bevolking vaak uitgesproken anti-Amerikaanse sentimenten 
heersen. Het vernietigen van landbouw-arealen door de Ameri-
kaanse DEA is een langbestaande praktijk. Eind jaren zestig werd 
aldus een (voorlopig) einde gemaakt aan de export van Mexi-
caanse marihuana naar de VS. Dit heeft geresulteerd in het ver-
plaatsen van deze economische activiteit naar de VS zelf, zonder 
enig aantoonbaar effect op de beschikbaarheid van marihuana 
op de Amerikaanse markt..In Columbia heeft de drugsoorlog ge-
leid tot Amerikaanse steun aan ongeregelde legers van landeige-
naren in hun strijd tegen volksbewegingen die meer egalitaire 
sociaal-economische machtsverhoudingen nastreven (Ambos, 
1993). 

Surveillance van burgers 

58 

Oorlog rond de distributie van drugs is echter allereerst een bur-
geroorlog, die wordt gevoerd in de Amerikaanse steden. De war 
on drugs worth vooral uitgevochten op de stoep van de sociale 
onderklasse in de verpauperde (etnische) getto's. Er vallen wille-
keurige (al of niet bij drugshandel betrokken) slachtoffers als ge-
volg van veldslagen tussen ofwel drugsbendes onderling, ofwel 
bij de confrontatie tussen de gewapende staatsmacht en de 
drugsdealers (Goldstein, 1985). Ongebreideld geweld is inmid-
dels een vanzelfsprekend element van de binnenlandse drugs-
markt geworden; wellicht zo vanzelfsprekend dat wordt vergeten 



De Amerikaanse `war on drugs' 59 

dat dit geweld niet een 'natuurlijk' kenmerk is van de consump-
tiemarkt, maar de uitkomst is van een jarenlange escalatie van de 
strijd tussen drugdealers en drugsbestrijders. 

Enkele jaren geleden gaf een functionaris van een van de Ame-
rikaanse gespecialiseerde politiele drugsbestrijdings-instellingen 
hiervan een beeld in een lezing over nieuwe ontwikkelingen in de 
georganiseerde drugsmisdaad. Hij vertoonde onder meer dia's 
van een zogeheten safe-house voor crack dealers. Een dergelijk 
distributie-centrum bestaat uit een met beton en stalen 
toegangsdeuren versterkt pand, van waaruit de handel in crack 
wordt bedreven. Vrijwel onveranderlijk zijn dergelijke vestingen 
gelokaliseerd in de voor de politie slecht toegankelijke zwarte of 
Latijns-Amerikaanse minderheidsgetto's. Door intimidatie en het 
verdelen van gunsten handhaaft de drugshandel vanuit deze ver-
sterkte bastions een machtspositie in de woonbuurt. Normale 
(civiele) politiele rechtshandhaving is hier niet tegen opgewas-
sen. Vandaar dat er op gezette tijden met militaire middelen (on-
der meer met gepantserde voertuigen) tegen wordt opgetreden. 
Er ontstaan aldus veldslagen midden in de woonwijk, veelal met 
slachtoffers onder de oorlogvoerende partijen, maar zoals niet 
ongebruikelijk in een oorlog, ook onder de burgerij. 

De in de getto's gevoerde oorlog wordt gevoerd met de betrek-
kelijk paradoxale bedoeling om het geweld van de drugsbendes 
te verminderen. Zo werd in 1986 in het zwarte deel van Washing-
ton DC de operatie Clean Sweep ingezet; nadat dit stadsdeel offi-
cieel werd aangemerkt als een oorlogsgebied, een zogenaamde 
'High intensity drug trafficking area' en nadat de politiemacht 
(had been) upgunned to high-capacity semi-automatics in res-
ponse to a perceived gunning-up on the part of the drug dealers'. 
Grotere en snellere vuurwapens bleken helaas niet te leiden tot 
minder geweldsslachtoffers. In de jaren 1986 tot 1989 werd in 
Washington DC een record gevestigd van bijna vijftigduizend 
arrestaties voor drugsdelicten terwij1 in dezelfde periode het rela-
tieve aantal moord- en doodslagen in de stad meer dan verdub-
belde (Cheatwood, 1995). 

De war on drugs blijft echter niet beperkt tot het publieke do-
mein van straten en stadsbuurten. Net  zoals op de landsgrenzen 
in het kader van het Interdictie-programma' wordt ook op de 
grens van het publieke en het private territorium gesurveilleerd 
ter voorkoming en opsporing van drugsdelicten. Regelmatig ge-
beurt dit met behulp van helikopters die laag vliegend over hui- 
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zen en tuinen speuren naar verboden gewassen. Ook schijnt er 
warmte-registrerende apparatuur te worden ingezet, om aldus 
huisteelt van marihuana te kunnen opsporen. 

Inmiddels heeft zich (zoals in elke oorlog) een hele folklore 
ontwilckeld van horror-stories waaruit blijkt hoever de macht 
reikt van de Amerikaanse overheid over de prive-wereld van haar 
burgers in het kader van de drugsbestrijding. Bewegingen voor 
burgerrechten of voor de hervorming van het drugsbeleid heb-
ben veel van deze gruwelverhalen verzameld en gedocumen-
teerd. We geven een willekeurig voorbeeld. 

- In de Amerikaanse staat Hawai woont het echtpaar Lopes met 
een 28-jarige enigszins gestoorde won, die er een aantal hennep-
planten in de win op na houdt De aanplant wordt ontdekt door 
een politie-helikopter De won wordt gearresteerd en lam gevange-
nisstraf ontlopen door te kiezen voor gedwongen behandeling. 
Vier jaar na deze afloop verdiept het O.M. zich opnieuw in de 
zaak. Krach tens een inmiddels verruimde wetgeving wordt alsnog 
een forfeiture-procedure' aangespannen om het huis te ontrzemen 
aan het inmiddels 60-jarige echtpaar Op het moment van publi-
katie loopt deze procedure nog en is het echtpaar Lopes in finan-
ciele problemen vanwege de hoge uitgaven voor rechtsbitstand 
(Schneider en Flaherty, 1991). 

De oorlog tegen de drugs is niet alleen naar het huis en het erf 
van de burgers gebracht, maar wordt ook op de scholen gevoerd. 
'Drugs educatie' heeft in het onderwijs een hoge prioriteit gekre-
gen. Tot op zekere hoogte worden scholen zelfs gedefinieerd aan 
de hand van ecologische begrippen die door de war on drugs 
worden geproduceerd. Rond veel scholen wordt het territorium 
afgebalcend met kloek uitgevoerde naamborden met de telcst: 
Drug Free Zone. In de scholen worden de 10 tot 12 jarigen met 
'drugs educatie programma's' geconfronteerd, die in veel geval-
len moeilijk anders kunnen worden getypeerd dan als propa-
ganda gericht op het verwekken van angst (Haen en Marshall, 
1994). 

Illustratief voor deze aanpak is het landelijk prominente DARE 
(Drug Abuse Resistance Education) project. In het schooljaar 
1992-1993 hebben ruim twaalf miljoen leerlingen dit programma 
doorlopen. Het educatieprogramma maakt deel uit van het les-
rooster. Het culmineert in een feestelijke 'wijdingsprocedure' die 
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in veel opzichten overeenkomsten vertoont met de uit de voor-
malige DDR bekende Jugendweihe. De kinderen leggen in een 
auditorium ten overstaan van de verzamelde schoolgemeen-
schap, (politie)autoriteiten en ouders een plechtige gelofte af en 
tekenen een certificaat waarbij ze beloven om nooit drugs te zul-
len gebruiken (Hean en Marshall pp. 224-225). De drugseducatie 
wordt verzorgd door speciaal getrainde functionarissen van de 
(plaatselijke) politie. Parallel met de educatie voor de kinderen 
verzorgt de politie ook een programma voor de ouders. 'Teaching 
students respect for the law and law enforcement' wordt vermeld 
als een van de expliciete doelstellingen van de drugseducatie 
(Bureau of Justice Statistics, 1992). Van programma's voor rechts-
handhavers om het prive-leven van burgers te respecteren wordt 
geen melding gemaalct. 

De Amerikaanse 'drugseducatie' gaat er vanuit dat ouders of-
wel de vanzelfsprekende en natuurlijke bondgenoten zijn in de 
strijd voor een drugsvrije Amerikaanse jeugd, ofwel dat het de 
vijanden zijn van hun eigen kinderen. Er bestaat een overvloed 
aan boeken, brochures, cursussen, media-campagnes en ouder-
organisaties zoals de National Federation of Parents for Drug-
Free Youth, waarbij ouders worden geInstrueerd hoe ze terwille 
van drugspreventie effectief de gangen van hun kinderen kunnen 
nagaan. Technische hulpmiddelen verlenen hierbij goede dien-
sten. Zo wordt in periodieken voor ouders en opvoeders geadver-
teerd met een spuitbus die in de slaapkamer van de jongere spo-
ren van druggebruik zichtbaar kan maken. 

Volgens dezelfde ideologie van jeugdbescherming behoren 
sommige ouders echter tot het kamp van de vijand. In dit geval is 
de staat gelegitimeerd om met kracht binnen te treden in het 
normalerwijze geheiligde instituut van het gezin. Ouders van wie 
bekend wordt dat ze drugs gebruiken kan om die reden de 
ouderlijke macht worden ontnomen. Onderscheidingen tussen 
hard drugs of soft drugs en tussen recreatief gebruik of verslaafd 
gebruik zijn hierbij in principe niet van belang. Zwangere vrou-
wen die drugs gebruiken kunnen door middel van civiele proce-
dures gedwongen worden opgenomen of onder toezicht worden 
gesteld. Het komt er dus op neer dat in de context van de war on 
drugs de staat het nageslacht van haar burgers kan 'onteigenen' 
en gelegitimeerd is tot ingrijpen in de meest fundamentele parti-
culiere betrekkingen van haar burgers. Het volgende voorbeeld 
illustreert dit. 
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- Een 11 jarige deelneemster aan een DARE-project vertelt dat 
haar ouders wel eens rare sigaretjes roken. De politie doer daarop 
een huiszoeking en vindt inderdaad war marihuana. Moeder ver-
liest haar baan en vader wordt veroordeeld tot een jaar voorwaar-
delijk. Her hoofd van het plaatselijke DARE project in Sea rsport 
(Maine) verklaart dat 'Drug users have no morals and no values, 

• and they provide no training for their children. Arrest is the best 
thing that could happen to parents like that' (King, 1992). 

Drug testing lcan worden beschouwd als het sluitstuk van (staats)- 
controle over het prive-gedrag van de burgers onder het regime 
van de war on drugs. In dit geval hoeven er in principe zelfs geen 
belangen van (minderjarige) derden in het geding te zijn. Scho-
len, universiteiten en bedrijven kunnen hun studenten en mede-
werkers verplichten zich te onderwerpen aan random drug tes-
ting Dit houdt in dater op de werkplek een plasje dient te 
worden geproduceerd dat vervolgens wordt onderzocht op spo-
ren van illegale middelen. Vrijwel altijd wordt getest op alle ille-
gale middelen, inclusief cannabis. Random drug testing wordt 
met lcracht bevorderd door de federale overheid en door de 
meeste Amerikaanse staten. In veel gevallen is er een voorkeurs-
beleid waarbij opdrachten eerder gegund aan bedrijven die een 
dergelijk toezicht op hun werlcnemers uitoefenen. Vooral bij de 
grote bedrijven is de test op druggebruik inmiddels op grote 
schaal ingevoerd. Dit is het geval bij ongeveer de helft van de be-
drijven met meer dan duizend werknemers (Bureau of Justice 
Statistics, 1992). 

Aan random drug testing zijn drie gangbare (officiele) doelstel-
lingen verbonden: het bevorderen van de veiligheid en de ar-
beidsproduktiviteit en het vroegtijdig registreren van een even-
tuele 'hulpbehoefte' van de student of werlcnemer. Omdat de 
palc1cans bij random drug testing vele malen groter is dan bij 
strafrechtelijke controle op druggebruik wordt in de praktijk ech-
ter de mogelijkheid geopend tot een vergaande controle op de 
levenswijze van student of medewerker. Ms gevolg van betrap-
pen op druggebruik kunnen studenten en werlcnemers op tal van 
wijzen worden gemarginaliseerd. Vaak zal betrapping ernstiger 
consequenties hebben en zonder meer leiden tot een grote ver-
mindering van carriere-kansen en mogelijk zelfs tot het verlies 
van de baan. De student of werlcnemer die tegen de lamp loopt 
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zal als gevolg van het 'hulpverleningsaanbod-dat hij-niet-kan 
weigeren' tot op grote hoogte zijn autonomie verliezen. 

Drug testing is de ultieme methode om Amerikaanse staatsbur-
gers te dwingen tot moreel conformisme. Net  als bij de 
`drugseducatie'-programma's worden er door de opstellers en 
uitvoerders van drug testing doelstellingen geformuleerd die een 
met het oog op arbeidsrisico's functionele toepassing van drug 
testingverre te boven gaan. Dupont, destijds de directeur van het 
gezaghebbende onderzoeks- en beleidsvormingsinstituut NIDA 
(National Institute of Drug Addiction) geeft te kennen dat drug 
testing ten dienste staat van `de waarden' van het bedrijf, het ge-
zin en de natie als geheel. Volgens O'Malley en Mugford kan deze 
uiting van de Amerikaanse war on drugs dan ook worden begre-
pen als ... a deeply moral activity, designed to impose via civil 
law and the employment contract, a particular view of what it is 
to be American -sober, reliable, conforming to the Middle Ameri-
can view of drugs, supporting a pro-family, pro-nation view of 
the world' (O'Malley en Mugford, 1991). 

Het lijdt weinig twijfel dat Nixon als eerste nationale politieke 
leider in de naoorlogse periode het drugsprobleem heeft geex-
ploiteerd als een effectief middel voor de verwerving van poli-
tieke macht. Deze republikeinse politicus typeerde het conserva-
tieve Middle America als de zogenaamde silent majority van 
hardwerkende tax paying and law abiding citizens en wierp zich 
vervolgens op als spreekbuis van deze 'miskende ruggegraat' van 
de Amerikaanse samenleving. De bestrijding van de misdaad 
fungeerde als centraal thema bij deze politieke macht genere-
rende constructie. Hierbij werd sterk geappelleerd aan gevoelens 
van angst voor onveiligheid in het publieke domein en de bedrei-
ging van traditionele morele waarden in het prive-domein. Juist 
door de ontwiklceling van het illegale druggebruik in het begin 
van de jaren zeventig kon de bedreiging van de middle American 
burger op straat en in zijn gezin geloofwaardigheid worden ver-
leend (Trebach, 1993). In deze periode nam enerzijds het de-
viante verslaafde gebruik van heroine, veelal in etnische 
minderheidsgroepen aan de rand van de samenleving, sterk toe; 
terwill anderzijds de (blanke) middle class jeugd op betrekkelijk 
grote schaal cannabis ging gebruiken, tot op grote hoogte bij 
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wijze van uitdrukking van de 'anti-burgerlijke tegencultuue. De 
door Nixon gaintroduceerde war on drugs was dus een krachtig 
middel voor de politieke mobilisering van het Amerikaanse elec-
toraat. In een Map konden twee diep liggende bronnen van ver-
ontrusting - de kans om op straat door een jonge (zwarte) ver-
slaafde 'geript' te worden en de kans van 'morele ontsporing' van 
de eigen kinderen - worden gekanaliseerd als thema's voor poli-
tieke strijd. 

De war on drugs wordt voornamelijk gevoerd in het eigen land, 
tegen de eigen burgers. Deze oorlog heeft tot op zekere hoogte 
geleid tot een soon uitzonderingstoestand waarbij rechten en 
vrijheden in ernstige mate worden bedreigd. Terwille van de ver-
onderstelde nationale zaak verliezen 'heilige' Amerikaanse waar-
den en instituties hun geldigheid. Individualisme en individuele 
rechten hebben altijd de traditionele pilaren onder de Ameri-
kaanse democratie gevormd. De wettelijke basis onder dit Ides-
sieke Amerikaanse individualisme is door de war on drugs ern-
stig uitgehold. 

In de context van de strafwet zijn uitlokking en de invasie van 
het meest particuliere domein gangbaar en acceptabel gewor-
den. Burgemeester Barry van Washington werd enkele jaren gele-
den gearresteerd nadat er in een hotelkamer met een verborgen 
camera een opname was gemaakt van cocarnegebruilc dat was 
uitgelokt door een met de politie samenwerkende prostituee. 
Civielrechtelijke praktijken hebben individuele rechten en vrijhe-
den nog veel verder uitgehold omdat juist hierbij de rechtsbe-
scherming grondwettelijk veel minder sterk is verankerd dan bij 
het strafrecht. De ruime mogelijicheden voor verbeurdverklaring 
garanderen oorlogsbuit voor de staat, of zelfs voor de desbetref-
fende politie-organisatie. Langs civielrechtelijke weg verdwijnen 
meer en meer gebruikers in dwangverpleging, maar zoals we 
deels al hebben gezien kunnen gebruikers ook hun baan, hun 
kinderen of hun rijbewijs worden ontnomen. 

Dit alles betekent dat de war on drugs ingrijpt in het hart van 
het Arnerikaanse drama, waarbij de grenzen van individualisme 
en betrokkenheid bij de gemeenschap in het geding zijn. Ameri-
kaans individualisme is wel beschreven als een moreel gebod tot 
onafhankelijkheid en zelfbestemming. Volgens Bellah e.a. (1986) 
resulteert dit in een typisch Amerikaanse scepsis ten opzichte 
van de meer abstracte waarden van staat en overheid. Juist door 
de opdracht zichzelf te verwerkelijken zijn veel Amerilcanen tege- 
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lijkertijd echter fervente oprichters en aanhangers van maat-
schappelijke bewegingen. In de Amerikaanse samenleving be-
staat een sterke traditie tot het voeren van publieke kruistochten. 
Het drugsprobleem biedt een unieke gelegenheid om de typische 
Amerikaanse paradox tussen het private en het publieke op te 
lossen. Drugsverslaving is een krachtig symbool voor autonomie-
verlies dat tegelijkertijd een verleiding en een bedreiging is. Be-
troldcenheid bij de war on drugs is een oplossing voor twee 
dilemma's die samenhangen met het Amerikaanse individua-
lisme. Ten eerste kan daarmee 'het lcwaad' in de van bindingen 
'bevrijde' persoon zelf warden bestreden. En ten tweede bete-
kent de deelname aan de war on drugs een mogelijIcheid tot uit-
drukking van een betrokkenheid bij een publieke en gemeen-
schappelijke zaak. Afgezien van de war on drugs zijn er in 
Amerika niet veel nationaal geloofwaardige thema's die zich hier-
voor lenen. Deelname aan de war on drugs is een van de reme-
dies tegen de eenzaamheid en vervreemding die het Ameri-
kaanse individualisme met zich meebrengt. 

De naar het lijkt nog steeds toenemende betekenis van de war 
on drugs in het Amerikaanse collectieve bewustzijn heeft onge-
twijfeld veel te maken met de ondergang van het wereld-
communisme. In het postmoderne Amerika vertegenwoordigt 
het drugsprobleem, nog overtuigender dan ten tijde van het 
communisme mogelijk was, een zekere verschuiving van de lo-
cus van 'het lcwaad' naar the enemy within. Het hoeft am deze 
reden oak niet te verbazen dat de ideologie van de war on drugs 
de politiek-ideologische verschillen van de regeringen vanaf 
Nixon verre te boven gaat. Na een aanvankelijke (kleine) wijzi-
ging in retoriek is oak de regering Clinton weer vrijwel volledig 
terecht gekomen op de noodlottige koers van conflict-escalatie 
onder de war on drugs. Fundamentele sociaal-economische en 
culturele tegenstellingen in de Amerikaanse samenleving liggen 
ten grondslag aan het Amerikaanse drugsprobleem. De war on 
drugs dient tot op grate hoogte als een bliksemafleider waarbij 
deze inherente tegenstellingen kunnen warden aangewezen als 
een extern ('on-Amerikaans') kwaad. De American Disease is niet 
zozeer het drugsprobleem zelf, maar het feit dat oorlog is geko-
zen als oplossingmethode. 
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In Amerika vormen gangs een probleem. De jeugd maalct zich los 
van de respectabele samenleving, trekt zich in groepen terug op 
een eigen territorium in de verpauperde wijken en stort zich in 
de misdaad. Vooral drugshandel en levensdelicten eisen daarbij 
de aandacht op. De gangleden zijn de schuldigen, maar tegelij-
kertijd ook de slachtoffers. Het is een probleem dat zich hoofdza-
kelijk afspeelt in de laagste regionen van de samenleving. Gang-
leden behoren meestal tot minderheden, die niet vaalc de weg 
naar de stembus maken. 

Vroeger werd het beeld bepaald door fighting gangs, die in een 
decor als dat van The West Side Story opereerden. Een paar ont-
wikkelingen hebben belangrijke veranderingen ingeluid en ertoe 
bijgedragen dat gangs in hedendaags Amerika als een ernstig 
probleem worden gezien. Allereerst is dat de grote verspreiding 
van gangs. Uit een survey bleek dat een grote meerderheid van 
de Amerikaanse steden problemen heeft met gangs (Curry ea., 
1994). Niet alleen de straten waar de jongens wonen, maar ook 
andere delen van de openbare ruimte wordt door gangs ge- 
claimd. Vooral op scholen leidt dat tot onrust en blijken de leer-
lingen zich niet veilig te voelen. Het is tekenend voor de situatie 
in de Verenigde Staten dat het gangleven in detentie, zo mogelijk 
in verhevigde mate, wordt voortgezet (Moore, 1978). lustitie blijkt 
niet bij machte de gangs te beteugelen. Integendeel, gangs blij-
ken zich aaneen te sluiten tot nations of supergangs en in gevan-
genissen leidt dat tot dreigende situaties (Moore, 1985, p. 8; Sper-
gel, 1990, p. 201-202; Shakur, 1993). 

Drugshandel, niet het laatst de handel in crack, heeft ertoe ge-
leid dat gangs in toenemende mate economische belangen heb-
ben en die ook verdedigen (Spergel, 1990, p. 211; Fagan, 1990; 

• De euteur is els wetenschappelijk ondeaoeker verbonden ean de vakgroep strafrecht 
en criminologie van de Erasmus universiteit to Rotterdam. 
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Taylor, 1990). Geweld wordt daarbij niet geschuwd. Aan gangs
•  gerelateerde criminaliteit is vaak geweldscriminaliteit (Curry e.a., 

1994, pp. 7-8). Vooral de levensdelicten worden aangehaald om 
de ernst van de zaak te onderstrepen. Naast de groei is ook 
sprake van een veranderde modus operandi. Kenden de fighting 
gangs uit de jaren vijftig en zestig nog klassieke krachtmetingen 
met hoofdzakelijk messen als wapen, tegenwoordig vallen 
slachtoffers bij drive-by shootings met automatische wapens 
(Spergel, 1990, pp. 190 en 211; Shakur, 1993). 'It is possible to ar-
gue that the gang is being transformed. The turf gang is being 
replaced by criminal organization, especially with the expansion 
of the street-level drug market' (Spergel, 1990, p. 211). 

Het gangtraject, zoals dat in de wetenschappelijke literatuur 
zowel als in de autobiografieen van enkele gangleden naar voren 
komt, kent in veel gevallen een sombere afloop. Het geweld eist 
veel slachtoffers en als gevolg is het sterftecijfer vooral onder 
jonge zwarte mannen bijzonder hoog. Voorts blijken de meeste 
gangleden vroeg of laat in de gevangenis te komen. `De gevange-
nis leek voor mij al even onvermijdelijk als verstandskiezen: als je 
maar lang genoeg leefde gebeurde 't vanzelf' (Shakur, 1993, p. 
122). 

In dit artikel wordt aan de hand van de literatuur een schets 
van Amerikaanse gangs gegeven en wordt een definitie voor het 
fenomeen aangereikt. Daarna komen verschillende verklaringen 
aan bod voor het ontstaan van gangs en wordt op enkele etnisch-
culturele verschillen ingegaan. Het tweede deel van deze bijdrage 
heeft betrekking op gangs in Nederland. Hoe hebben ze hun in-
trede gedaan en wat zijn, naast de overeenkomsten, de verschil-
len met de Amerikaanse gangs? 

Amerikaanse gangs 

69 

Het woord 'gang' wordt in de jaren twintig en dertig in de Vere-
nigde Staten gebruikt om organisaties aan te duiden die zich met 
misdaad bezig hielden. De leden van die organisaties heetten 
'gangsters'. Later wordt mob gebruikt, dat weer plaats maakte 
voor syndicate. Thrasher, wiens ldassieke werk uit 1928 de eerste 
gang-studie mag heten, noemt deze mafia-achtige organisaties, 
maar hij richt de aandacht ook op groepen jonge immigranten 
die een reservoir van relcruten vormen voor de georganiseerde 
misdaad en in zijn werk 'gangs' worden genoemd. Hij maakt 
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• daarmee een analytisch onderscheid tussen de georganiseerde 
misdaad van de mob en de delinquentie van de adolescenten in 
de gang. 'Gang' wordt sindsdien gebruikt om jeugdbendes aan te 
duiden. 

Uit de hedendaagse Amerikaanse literatuur wordt duidelijk dat 
het fenomeen een grote diversiteit kent. Dit betreft bij voorbeeld 
de etnische achtergrond van de gangleden. Bepaalde etniciteiten 
zijn in gangs veel sterker vertegenwoordigd dan andere. Metin- 
gen tonen aan dat gangs in de Verenigde Staten voor 47,8% 
Afrikaans-Amerikaans, 42,7% Hispanic, 5,2% Aziatisch en voor 
4,4% blank zijn (Curry e.a., 1994, p. 9). 

Gangs blijken ook van elkaar te verschillen ten aanzien van 
druggebruik en -handel (Spergel, 1990, p. 198). Ander onder-
scheid kan worden gemaakt naar de aard van de organisatie 
(Spergel, 1990, pp. 199-205; Jankowski, 1991, pp. 63-78) of naar 
belangrijkste illegale bezigheden (Taylor, 1990).Gezien deze ver-
schillen lijkt het raadzaam na te gaan waarin gangs op elkaar lij-
ken en het begrip gang te definieren. 

Een gang is een groep, maar niet iedere groep is een gang. In de 
Atnerilcaanse steden worden bij voorbeeld ook de woorden crew 
en ringgebruikt om individuen aan te duiden die zich gezamen-
lijk op het criminele pad begeven. Deze groepen verschillen ech-
ter van de gang omdat de samenwerking van de acteurs bepaalde 
criminele activiteiten niet overstijgt (Williams, 1990; Jankowski, 
1991, p. 29). De gang heeft veel meer invloed op zijn leden. Het is 
een groep met een identiteit. Het eigene daarvan hangt onder 
andere samen met het territorium, de etniciteit van de leden en 
de specifieke activiteiten (drugshandel, protectie, vechten). Ui-
terlijke symbolen als ldeding (colors), gebaren en graffiti kunnen 
op subtiele wijze het lidmaatschap aan de buitenwereld kenbaar 
malcen. Door hun identiteit verschillen gangs onderling, maar zij 
geven deze identiteit ook door aan hun leden. Die vergaren daar-
mee de roem zowel Ms de afschuw die aan hun gang wordt toe-
geschreven. lien gang is dus een collectief dat meer is dan de som 
van zijn delen (de leden) en op hun beurt hebben de leden Ms 
gevolg van hun lidmaatschap ook iets toegevoegd aan hun eigen 
identiteit (Cohen, 1990). 

Belangrijke kenmerken van de gang zijn de collectieve identi-
teit, de wisselwerking met de buitenwereld met daaraan wordt 
toegevoegd de criminele activiteiten. De neutrale definitie van 
Klein en Mattson bezit deze elementen: '... Community recogni- 



Gangs in Amerika en Nederland 71 

tion as a group or collectivity, recognition by the group itself as a 
distinct group of adolescents and young adults, and enough ille-
gal activities to get a consistent negative response from law en-
forcement and/or neighborhood residents' (Klein en Maxson, 
1989, p. 205). 

The 'Hood' 

In de Amerikaanse literatuur wordt een aantal verklaringen gege-
ven voor het ontstaan van gangs waarin de nadruk op omgevings-
factoren ligt. Aanvankelijk lcrijgt de fysieke structuur de meeste 
aandacht. Deze publikaties sluiten aan bij theorieen over de 
groeiprocessen van grote steden zoals de Chicago School die 
heeft beschreven (Shaw en McKay, 1942). In grote lijnen leek het 
juist dat armoedige buurten gangs voortbrengen, maar inmid-
dels is duidelijk te zien dat gangs niet alleen in zulke omgevingen 
gedijen. Ten aanzien van de oostkust mogen het ghetto's zijn 
waar men gangs vindt, maar de buurten van de westkust laten 
zich niet steeds als armoedig omschrijven. Achter deze façade 
gaat echter een overcrowding in the house schuil (Jankowski, 
1991, p. 9). 

De meeste verklaringen voor het ontstaan van gangs gaan uit 
van de sociale structuur. Het gaat dan om buurten met een lage 
sociaal-economische status, waar de bewoners weinig (economi-
sche) hulpbronnen tot hun beschikking hebben en sprake is van 
een geringe sociale cohesie. Dat neemt niet weg dat erop gewe-
zen wordt dat in een buurtgemeenschap een sociale orde bestaat 
die gangs een plaats geeft. In het verleden ging men ervan uit dat 
gangs onverschillig staan ten opzichte van hun omgeving (Thras-
her, 1928; Miller, 1958; Bloch en Niederhoffer, 1958) of dat ze zich 
als parasieten gedragen (Yablonski, 1962). Volgens studies die 
passen in de traditie van de Chicago School (Whyte, 1943; Sutt-
les, 1968) komt de gang voort uit de sociale orde van de buurt-
gemeenschap en maakt er deel van uit. Hoewel de relatie harmo-
nieus genoemd kan worden, moet de functie niet worden 
overschat. 1  In recenter werk wordt de relatie tussen gang en 
buurtgemeenschap veel explicieter weergegeven. 

Volgens Jankowski (1991) is de gang niet een geisoleerde groep, 
maar maakt hij als formeel element deel uit van de buurt- 

1 Voor een uitgebreidere bespreking, zie Van Gernert 1995a, p. 78-82. 
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gemeenschap. De gang doet een bewuste poging om de gemeen-
schap van dienst te zijn. De reden is dat de gemeenschap wel 
zonder de gang kan, maar de gang 'can niet zonder de steun van 
de gemeenschap. De gang heeft een plek nodig waar de leden 
veilig zijn voor de politie. flit betekent dat de gemeenschap geen 
informatie over gangleden verstrekt aan de politie. 

Voorts is de gang van de gemeenschap afhankelijk voor de re-
crutering van nieuwe leden en voor informatie van buiten. Bo-
vendien krijgen de leden erkenning in de buurtgemeenschap, en 
dat geeft hen een plaats in de wereld van de volwassenen. De 
buurt werkt echter alleen mee als ze er ook baat bij heeft. De 
gang neemt daarom taken op zich die de gemeenschap naar hem 
toeschuift. Een militia-rot ligt voor de hand en past de gang het 
best. Het geweld in de buurten is immers toegenomen terwip de 
politie haar invloed verliest. 

Als de banden tussen de gang en de buurt worden verbroken, 
gebeurt dat niet door de gang. Het is de buurtgemeenschap die 
daartoe overgaat omdat de gang zijn taken (protectie) verwaar-
loost of omdat leden van de gang ongecontroleerd geweld ge-
bruiken. flit laatste was het geval bij de oorlogen tussen Bloods 
en Crips in Los Angeles, waar de lulcrake drive-by shootings veel 
slachtoffers eisten en enorme angst veroorzaalcten (zie ook Bing 
1992). 

Respect en reputatie 

Op individueel niveau is te zien dat gangleden beperkte moge-
lipcheden hebben in een omgeving die mucho macho is en bol 
staat van competitie en haat. 2  De school wordt vaak niet afge-
maakt en de meeste jongens hebben het niet in zich om een 
grote basketballer te worden en zo het ghetto te verlaten. Door 
zich teweer te stellen kunnen zij hun leven een wending geven. 
Ms gevolg zijn respect en reputatie magische woorden in de 
Amerikaanse straten. Een rep en ganglidmaatschap zijn vaak aan 
elkaar verbonden. Ms lid van een gang is een jongen niet langer 
een kleurloze passant die in de buurt niet tell, maar iemand waar 
men rekening mee moet houden. De gang geeft hem een identi- 

2 In de autobiografie van Nathan McCall (1994). momenteel journalist bij de Washington 

Post, wordt duidelijk dat, naast de elkaar concurrerende gangs, oak racisme in hoge 

mate bijdraagt aan het wantrouwen dal men jegens anderen voelL 
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teit en tegelijkertijd ook een podium. 'The gang provides the au-
dience for much of the acting out which occurs (...) It's the most 
immediate system of rewards and punishments to which mem-
bers are responsive much of the time' (Spergel, 1990, p. 227). In 
een bedreigende omgeving is het belangrijk dat een jongen niet 
alleen staat. 'Don't fuck with me, my homeboys will back me up'. 

Het ganglidmaatschap werkt naar twee kanten. Hoe beruchter 
de gang, des te meer respect krijgt ook een lid van zo'n gang. 
Maar van de andere kant wordt verwacht dat een jongen zich 
voortdurend voor de gang inspant en dat hij zich bezig houdt 
met gangbanging. Hij zorgt voor inkomsten, brengt graffiti aan of 
wreekt met geweld een aanval op de eigen gang. Verzuim of falen 
wordt hem zwaar aangerekend. Is bekend geworden dat een jon-
gen bij een gevecht op de vlucht is geslagen en dat hij anderen in 
een gevaarlijke situatie aan hun lot overliet, dan betekent dat zo-
wel gevaar als schande. Hij heeft zijn eigen reputatie te grabbel 
gegooid, maar ook die van zijn gang en daarmee die van de an-
dere leden die lid blijken te zijn van een gang met angsthazen. 
Degene die de codes verbreekt wordt op niet mis te verstane 
wijze op zijn gedrag aangesproken. Ms zodanig heeft hij immers 
verzaakt (Horowitz, 1983, p. 93). 

Respect wordt geassocieerd met mannelijk gedrag en wordt 
bovenal verkregen door `winnen'. Hoe dat gebeurt, vinden de 
gangleden minder interessant. De badass en de crazy niggah zijn 
niet uit op een morele status in de samenleving van gevestigden. 
'As I got older, fairness, honor, and all that other virtuous bullshit 
went right out the window. The object was to win and to do se-
rious damage' (McCall, 1994, pp. 55-56). Reputatie en respect zijn 
belangrijke doelen voor de ghetto-jeugd. Duidelijk is dat de jon-
gen die in staat is roekeloos geweld te gebruiken sneller kan stij-
gen dan degene die daarvoor terugschrikt. 

Een interview met een veertienjarig bendelid kan dat illustre-
ren. "Moet je horen, ik ben zo klein "Sidewinder houdt zijn 
hand op om zijn lengte aan te geven, "En als ik dan iemand om-
leg, word ik groter. Want als je 't lef hebt om iemand koud te ma-
ken, dan heb je de moed om te vernietigen. Daar word je groot 
van" (Bing, 1992, p. 56). De gangleden dwingen hiermee af dat ze 
in de volwassen wereld serieus genomen worden. De attractie die 
ervan uitgaat lijkt bij kinderspel ten ene male te ontbreken (Katz, 
1988). 'Op een verknipte manier vond ik het leulc om Monster 
Kody te zijn. Het enige dat voor mij telde was de opwelling van 
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macht als ik voor God speelde, kon beschikken over leven of 
dood. Bij mijn weten was er niets dat te vergelijken was met het 
rijden in eon auto in het gezelschap van drie andere homeboys 
van wie ik wist dat ze even dodelijk en moedig waren als ilczelf' 
(Shakur, 1993, p. 166). 

Cultuur 

3 Hier Ran verwezen worden near het debat over armoedecultuur. Lewis (1965) 

omschrijft armoedecultuur els eon levenswijze die niet slechts het gevolg is van 

armoedige omstandigheden, maar ook eon culturele dimensie heeft en eon volgende 
generaties Ran warden doorgegeven. In doze visie is armoede dus niet alleen eon 

structureel, maar oak eon cultured produkt. Eon andere belangrijke bijdrage aan dit 

debat komt van Wilson (1987) en heeft op de zwarte onderklasse betrekking. 
Resprekingen zijn to vinden in Roelandt (1991) en Sansone (1992, p. 4-9). 
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In andere verldaringen voor het ontstaan van gangs wordt een 
grote plaats ingeruimd voor cultuur. Daartoe behoren de oude 
subcultuurstudies waarin het aanleren van normen en waarden 
die op gespannen voet staan met de respectabele samenleving 
centraal worden gesteld (Cohen, 1955; Cloward en Ohlin, 1960; 
Miller, 1958). 

Cultuur wordt ook gerelateerd aan de identiteit van eon etni-
sche minderheid. Waar zo'n groepering in het algemeen vaak 
met maatschappelijke achterstand wordt geassocieerd, wordt de 
lage afkomst door de gang juist getransformeerd tot dominantie 
in de wijk. 'The fascination is with being, by birth, the natural 
heir to an elite status' (Katz, 1988, p. 124). In veel gangs wordt 
daarom het etnische element benadrukt. 

De vraag of het ontstaan van een gang vanuit de ene cultuur 
meer voor de hand ligt dan vanuit de andere, is moeilijk te beant-
woorden. Het mag dan zo zijn dat gangs in de Verenigde Staten 
meestal een Afrikaans-Amerikaanse of hispanic signatuur heb-
ben, dit zijn [evens de groeperingen die zich aan de onderkant 
van de samenleving bevinden. Het kan daarmee net zo goed een 
indicatie zijn voor de sociaal-economische als voor de culturele 
achtergrond van de gangleden. 3 Toch is over de lcwestie wel lets 
meer te zeggen, vooral waar het de vorm van de verschillende 
etnische gangs aangaat. 

Amerika kent vele etniciteiten binnen de landsgrenzen. De 
zwarten vormen de grootste minderheid en bepalen ongeveer de 
helft van de gangpopulatie. Waar in de gangliteratuur over zwarte 
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cultuur wordt gesproken, wordt in eerste instantie verwezen naar 
het gebruik van symbolen en leefstijlen. De laatste decennia 
heeft de creativiteit van zwarte jeugd uit de ghetto's op gebied 
van mode, muziek, dans en sport produkten opgeleverd die 
voortdurend gekopieerd worden en overal ter wereld kunnen 
worden aangetroffen. Het gaat om stijgingskanalen die het indi-
vidu de mogelijkheid bieden een hogere status te verwerven. Ook 
het ganglidmaatschap kan als een variant van the American 
dream fungeren. Uit de literatuur blijkt dat in de zwarte gangs 
ieder voor zich respect moet afdwingen en zo zijn reputatie stap 
voor stap opbouwt. Aan de top staan de OG's, de original gang-
sters (Shalcur, 1993). Als gevolg hiervan hebben zwarte gangs 
veelal een verticale hierarchische structuur (Jankowski, 1991, pp. 
68-70). 

Een grote en nog steeds groeiende etnische groepering wordt 
gevormd door de Mexicanen. De tweede en volgende generaties 
van deze migranten noemt men Chicanos. Na de zwarten zijn zij 
het sterkst vertegenwoordigd in de gangs. Ook nu nog bereiken 
velen de Verenigde Staten door illegaal de Rio Grande over te ste-
ken. Deze wetbacks vinden vaak hun weg naar dichtbijzijnde me-
tropolen van Californie. 4  

In de Chicano gangs zijn de specifieke culturele elementen te 
herkennen. Zij zijn sterk op de familie georienteerd en waar 
zwarte gangs respect en reputatie nastreven, kennen Chicanos in 
honor een centrale waarde. Deze eer wordt niet verworven of af-
gedwongen, maar als lid van de gemeenschap valt je die ten deel 
bij geboorte. Aan ieder de taak om ervoor te zorgen dat zijn eigen 
eer, maar ook die van de groep niet bezoedeld wordt. Het gevolg 
is een hechte band met de buurtgemeenschap (Jankowski 1991, 
p. 46). 

Chicano gangs hebben vaak meerdere leden uit een familie. 
Backing up the barrio is de belangrijkste plicht van de gangleden. 
Dat wordt ook geillustreerd door het feit dat jongens de term bar-
rio, behalve voor de buurt, ook gebruiken als ze de gang bedoe-
len (Vigil en Long 1990, p. 65). Omdat eer is gekoppeld aan man-
nelijke dominantie is men erg gevoelig voor hierarchische 
structuren. Ondanks het feit dat dit nadelig is vo.or de effectiviteit 
van de gang als bedrijf (drugshandel), hebben Chicano gangs in 

4 De gangliteratuur over deze Chicanos is vrij uitgebreid (onder andere Moore, 1978, 
1985; Horowitz, 1983; Vigil, 1988; Vigil en Long, 1990). 
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Los Angeles een egalitair karalcter en bezitten ze meestal een ho-
rizontale structuur (Jankowski 1991, pp. 70-71). 

De verklaringen voor het ontstaan en de verschillende vormen 
van het Amerikaanse gangfenomeen zijn onder de aandacht ge-
bracht. Nu wordt de situatie in Nederland besproken. 

Nederlandse gangs 
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be sociale context in Nederland is geheel anders dan in de Vere-
nigde Staten. Verpauperde ghetto's bestaan hier niet, ook al duikt 
het woord tegenwoordig met enige regelmaat op in de vader-
landse pers. be oude wijken in de Nederlandse grote steden heb-
ben een heterogenere samenstelling en de overheid heeft er 
steeds nadrukkelijk zijn tentalcels uitgespreid, terwij1 die zich uit 
de Amerikaanse wijken lijkt te hebben teruggetrolcken. De ar-
moede is hier niet zo groot. De Nederlandse verzorgingsstaat 
heeft een vangnet dat in de meeste gevallen voorkomt dat men 
zo diep valt als in de Verenigde Staten het geval kan zijn. Een 
laatste verschil is dat de rassenscheiding in Amerika zijn eigen 
historisch gegroeide karakteristieken heeft en veel dieper in het 
dagelijks leven ingrijpt dan in Nederland het geval is. De structu-
rele factoren, zowel fysieke als sociale, lijken dus niet zo zwaar te 
kunnen wegen als aan de overkant van de oceaan. 

Toch heeft ook Nederland gangs. De kranten maken er melding 
van. Zo opereert in Rotterdam de told Blood Terror' (Rotterdams 
Dagblad, 31-5-1994). Er zijn daar ook groepen gesignaleerd die 
zich tot Nederlandse varianten van Crips of Bloods rekenen. Een 
Crips-bende noemde zich 'South-side first' (Het Zuiden, 27-10 - 
1994). Van een Groningse bende is de naam niet bekend (Volks-
krant, 23-6-1994) en in Utrecht terroriseren leden van 'New lack 
City' de straten van de wijk Kanaleneiland (Volkskrant, 1-7-1994). 
In de Amsterdamse 'Boles posse' zijn jeugdige dealers verzameld 
(Nieuwe Revu,11-5-1994). In een brochure van een Haagse 
welzijnsorganisatie wordt dit nieuwe verschijnsel op vaderlandse 
bodem nader beschreven (HOE 1994). 

Volgens de eerder gebruikte definitie staat of valt de gang met 
de criminele activiteiten van de leden. De vraag blijft dus of het 
om werkelijke gangs gaat of om minder ernstige modieuze ko-
pieen van de Amerikaanse bendes. Degene die zijn oor bij politie 
en jongerenwerkers te luisteren legt, krfigt de indruk dat in som-
mige gevallen zeker criminelen aan het werk zijn. In Rotterdam 
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was een gang actief, die zijn leden ertoe aanzette om overvallen 
te plegen. Een winkelboulevard in Rotterdam-Zuid kreeg als ge-
volg met tientallen van deze delicten te malcen alvorens de politie 
met aanhoudingen succesvol was. Volgens deze bronnen is het 
zeker menens, al moet opgemerkt worden dat zij zich steeds op 
enkele gevallen baseren en dus geen uitspraken kunnen doen 
over de omvang van het fenomeen. 

In het verleden is er door Nederlandse wetenschappers weinig 
aandacht besteed aan gangs of aan jeugdbendes. De Commissie 
Montfrans, die in maart 1994 aan de minister van Justitie rappor-
teerde, stelt in een plompverloren opmerking vast dat er in Ne-
derland `zogenaamde "gangs" zijn (Montfrans, 1994, p. 41). Al 
eerder werden enkele etnische jeugdbendes meer of minder uit-
voerig beschreven in etnografisthe studies (Werdmolder, 1986, 
Van Niekerk e.a., 1989, Sansone, 1990) en in een publikatie die 
zich baseerde op politiedossiers (Van de Bunt en Beijers, 1993). 
Op andere plaatsen is op meer theoretisch niveau een bijdrage 
geleverd (Schuyt, 1993) en werd het idee van Marokkaanse jeugd-
bendes bekritiseerd (Van Gemert, 1995a en 1995b). In Rotterdam 
is genventariseerd welk beeld in het gemeentelijk politiekorps 
bestaat van gangs uit de Maasstad (Zeefuik, 1995). 

Omdat er onvoldoende systematisch verzamelde gegevens be-
kend zijn, heeft het antwoord op de vraag hoe Nederlandse gangs 
ontstaan, vooralsnog een hypothetisch karakter. Wel is duidelijk 
dat daar waar gangs genoemd worden, steeds het Amerikaanse 
model herkenbaar is. Zowel in de kranten, in televisiepro-
gramma's als in de beter gedocumenteerde geschriften spreekt 
men van groepen die kenmerken van Amerikaanse gangs hebben 
overgenomen. Ondanks de bedenkelijke aspecten oefent de gang 
als modetrend dus aantrekkingskracht uit op de Nederlandse 
jeugd. 

Er is een aantal Amerikaanse films 5, waarin gangs een geweld-
dadige hoofdrol spelen en als gevolg van de grote belangstelling 
voor gangs zijn er ook journalistieke produkten verschenen 

5 De film Boyz 'n the Hood werd in Amerika bijna verboden toen bleek dat gangs elkaar 

tijdens de vertoning in de bioscopen te lijf gingen. Behalve deze film, zijn onder de in 

gangs geinteresseerde Nederlandse jeugd oak Colors, Menace II Society, New Jack 
City Ricochet en Breakin populaire rolprenten. 
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(Bing, 1992). In het kielzog daarvan zag ook de autobiografie van 
gangleider Monster Kody het licht (Shakur, 1993). Deze laatste 
twee boeken zijn in het Nederlands vertaald en zijn, naar ver-
luidt, in trek bij jongeren. Dat Amerikaanse gangs zich kunnen 
verheugen in een grote belangstelling onder de Nederlandse 
jeugd lijkt echter vooral met muziek samen te hangen. Musice-
rende gangleden hebben met Gangsta rap een produkt op cd, dat 
onder de jeugd gretig aftrek vindt, niet in de laatste plaats omdat 
dagelijks de videoclips te zien zijn op televisie (MTV). Het is op-
vallend dat het altijd om zwarte voorbeelden gaat, terwiff dat he-
lemaal niet vanzelfsprekend is, want - nogmaals - lang niet alle 
Amerikaanse gangs zijn zwart. Dit zegt iets over de manier 
waarop het voorbeeld uit de Verenigde Staten wordt aangereikt 
en, als gevolg daarvan, ook over degenen aan wie het zal appelle-
ren. 

In de mondiale jeugdcultuur speelt populaire muziek een be-
langrijke rol. Muziek brengt verpozing, maar levert in toene-
mende mate ook role models voor de jeugd. Waren de popsterren 
van weleer onbereikbare grootheden, hedendaagse rap muziek 
maakt duidelijk dat lage afkomst succes allerminst uitsluit en dat 
de afstand tussen de jeugd en hun idolen steeds kleiner lijkt te 
worden. De vertolkers van gangsta rap komen zelf uit de ghetto's. 
Hun muziek gaat niet over onvervulde liefdes, maar het is de 
weerslag van het harde leven in de Amerikaanse hoods en het 
heeft de vorm gelcregen van een macho-achtige krachtmeting. 
Daarin probeert men respect te lcrijgen door elkaar te overbluffen 
en het publiek te choqueren. 

Het musiceren, maar ook dansen en sporten wordt door de 
ghetto jeugd aangegrepen om zich te verheffen uit hun misere. 
Betzelfde geldt voor de gang, met een belangrijk verschil. Res-
pect wordt afgedwongen en het zijn de onverschroklcenen die 
snel een reputatie opbouwen. Hier is succes niet zozeer een 
lcwestie van talent, maar ligt binnen bereik van degene die het lef 
heeft zich dat succes toe te eigenen. Moderne reclameslogans 
sluiten daar naadloos bij aan: No nuts, no glory (Nuts), Just do it 
(Nike). 

Een onderzoek naar Creoolse jongeren in Amsterdam toont 
aan dat deze jeugd zich in de vrije tffd sterk richt op zwarte role 
models (Sansone, 1992). Dat waren aanvankelijk de Wakaman en 
de Rasta uit het Caraibisch gebied, maar geleidelijk keken zij 
steeds meer naar de zwarte sporthelden en de zwarte musici. Na 
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een periode van disco, waarin zwarte jongens zich konden on-
derscheiden door goed te dansen, verschoof de aandacht naar de 
muziek uit de ghetto's: electric boogie en hip hop. Dansen (break 
dance), het lichamelijke aspect, speelde een belangrijke rol. Deze 
lijn kan zonder veel moeite worden doorgetrolcken naar de gang-
sta rap van dit moment, eveneens een zwart produkt. 

Doordat in de media, die het fenomeen bij de jeugd introdu-
ceerden, de nadruk op het zwarte van gangs is komen te liggen, 
lijkt het voor de hand te liggen dat dit in Nederland vooral aan-
sluit bij de identiteit van Surinaamse en Antilliaanse (en Kaap-
verdische) jongens. Gangs waarin geen zwarte jongens zitten, 
lijken in het huidige modebeeld gekunsteld over te komen. Ver-
gelijkbare groepen (blanke) Nederlandse jongens zullen waar-
schijnlijk het kant en Mare model dat uit de Verenigde Staten is 
komen overwaaien niet zo ldakkeloos imiteren. Het past hen 
minder goed. In de genoemde Haagse brochure wordt dan ook 
opgemerkt dat gangleden meestal allochtone Nederlanders zijn. 
'Maar er zijn ook blanke leden (whiggers, blanken die neger Wil-
len zijn)' (HOF, 1994, p. 21). 

Gangs en de harde kern 

In onderzoek naar jeugdcriminaliteit is onderscheid gemaakt 
tussen de harde kern en meelopers (Beke en Kleiman, 1992). De 
eerste categorie houdt zich met serieuzere vormen van criminali-
teit bezig en doet dat over een langere periode dan de meelopers. 

In een recente publikatie stellen Ferwerda e.a. (1995, pp. 149- 
150) de vraag of Nederlandse gangleden tot de harde kern gere-
kend moeten worden of juist tot de meelopers. Volgens de schrij-
vers, die wat gangs betreft als enige bron een uitzending van 
NCRV's Hier en Nu opvoeren, lijken deze gangs qua organisatie 
en uiterlijk vertoon op Amerikaanse gangs, maar op enkele be-
langrijke punten geven ze ook verschillen te zien. Typerend voor 
Amerikaanse gangs noemen ze het gebruik van veel en hevig ge-
weld en het eigen territorium waarbinnen de gang de dienst uit-
maakt. Dit geeft gangs de mogelijkheid, zo wordt gesteld, om 
'zichtbare gangcriminaliteit' te plegen. 

De schrijvers stellen vast dat zich in Nederland een heel andere 
situatie voordoet: geen hevig geweld en geen territoria die vrij 
spel garanderen. Het gevolg is dat Nederlandse gangleden zich 
lcwetsbaar opstellen omdat ze door hun uitdossing en groepsge- 
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vvijze optreden voor de politie zeer herkenbaar zijn. De conclusie 
luidt dan ook dat Nederlandse gangs slechts uit meelopers be-
staan, want een doorgewinterde harde kern zou wel gek zijn zich 
zo aan te bieden. 

Deze gedachtengang hapert op meerdere plaatsen en draagt 
niet bij tot een goed begrip van gangs, Nederlandse noch Ameri-
kaanse. Geweld komt in Nederland veel minder voor, ook in de 
gang-context. Dat is juist. Met betrelcking tot het territorium kan 
worden opgemerkt dat Amerikaanse gangs alleen voor een Ian-
gere periode opereren als zij zich gesteund weten of in ieder ge-
val niet aangegeven worden door de buurtgemeenschap waarvan 
zij deel uitmaken (Jankowski, 1991). 

Wat het punt van de 'zichtbare gangcriminaliteit' betreft moet 
men zich realiseren dat criminele handelingen helemaal niet 
door de Amerikaanse gang als groep gepleegd hoeven te worden. 
In het verleden kende misschien een gangoorlog wel eens een 
massaal treffen van gangleden, maar dat laat onverlet dat gang-
leden hun criminele activiteiten veeleer individueel of in kleine 
verbanden ontplooien. Daarnaast mogen gangs hun eigen uiter-
lijk vertoon hebben, dit betekent nog lang niet dat individuen 
altijd als leden van hun gang herkenbaar zouden (willen) zijn. De 
colors worden niet altijd gedragen en ze zijn voor buitenstaan-
ders en vijanden lang niet altijd herkenbare syrnbolen; ze zouden 
gangleden tot schietschijf kunnen maken. Een jongen met een 
blauwe blouse hoeft niet per se een Crip te zijn, ook niet in South 
Central Los Angeles. Gangleden gaan er ook zeker niet toe over 
om bij een overval een visitelcaartje achter te laten. Het mag bij 
gangs om jongeren gaan, dat wil niet zeggen dat ze naief zijn. 

Nederlandse groepen die zich gangs noemen hangen rond en 
zijn herkenbaar aan hun ldeding. Maar ligt het in de rede om te 
veronderstellen dat zij, anders clan hun Amerikaanse collega's, 
wel zo dom zijn om 'zichtbare groepscriminaliteit' te plegen? 
Voor de gang die de Rotterdamse winkelboulevard tientallen ke-
ren beroofde, ging dat in ieder geval niet op. Misschien is het 
juist dat de 'harde kern' niet in gangs participeert, maar daarvoor 
dienen andere redenen te worden aangevoerd. 

De toekomst 

Op het moment is onvoldoende bekend wat de aard en omvang 
is van het gangverschijnsel in Nederland. Wel staat vast dat de 
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uiterlijke symbolen voor een belangrijk deel van Amerikaanse 
gangs zijn overgenomen. Hoewel in de Arnerikaanse context 
vooral de structurele factoren van belang worden geacht voor het 
ontstaan van gangs, lijkt het er op dat de Nederlandse gangs in 
eetste instantie een produkt van de mondiale jeugdcultuur zijn. 

Met de gang zijn in Nederland nieuwe vormen in de vrijetijds-
arena gentroduceerd. Maar naast de modieuze aantreklcings-
kracht appelleert de gang ook aan aspiraties van de kansarme 
jeugd. In Amerika is te zien dat de gang dienst doet als stijgings-
kanaal voor jongeren uit de onderste lagen van de samenleving. 
De voedingsbodem voor gangs in beide landen vertoont verschil-
len. De Nederlandse buurten kennen minder competitie en drei-
ging dan de ghetto's in de Amerikaanse metropolen. De jongeren 
hier hebben de gang vooralsnog niet zozeer nodig als bescher-
ming, maar gebruiken hem als een podium. Of deze situatie 
stand houdt, zal de toekomst leren. De maatschappelijke positie 
van de gangleden zal daarbij belangrijk zijn. 

Ms de gang na zijn modieuze introductie blijft bestaan en de 
verzarnelplaats wordt voor de berooide jeugd, bestaat de kans 
dat hij een functie krijgt in een subcultuur die zich losmaakt van 
de respectabele orde. Mede afhankelijk van de reactie van de be-
woners van de achterstandswijken, kan de gang zich over een 
langere periode met criminele activiteiten bezig houden. Dan is 
mode menens geworden en maakt de vraag hoe de gang zijn in-
trede deed, plaats voor andere vragen. Waartoe wordt de gang 
aangewend en (hoe) moet daartegen worden opgetreden? 
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In deze bijdrage wordt de vraag besproken of er spralce is van een 
amerikanisering in de internationale misdaadbestrijding. Het 
accent ligt daarbij op opsporingstechnieken en met name op 
Amerikaanse invloed op dergelijke technieken in Nederland. In-
zicht in de herkomst van nieuwe opsporingstechnieken in Ne-
derland is niet alleen van (rechts)historisch en (rechts)cultureel, 
maar wellicht ook van enig praktisch belang, als we een herha-
ling van de ontwikkelingen willen voorkomen zoals die zich de 
afgelopen twintig jaar op het terrein van opsporingsmethoden 
hebben voorgedaan. 

Met 'amerikanisering' wordt in beginsel bedoeld: beInvloeding 
door de Verenigde Staten. Die beInvloeding kan varieren van het 
optreden van Amerikaanse functionarissen in het buitenland tot 
het feit dat de Amerikaanse aanpak dikwijls als inspiratiebron 
fungeert voor veranderingen. Zoals zal blijken, is het vaststellen 
of er spralce is van beinvloeding, niet altijd onproblematisch. On-
der 'internationale misdaadbestrijding' wordt verstaan de aan-
pak van criminaliteit die zich in meer dan een land voordoet. Dat 
is bovenal de drugscriminaliteit. 

Eerst wordt aandacht besteed aan de invloed van de Verenigde 
Staten op de misdaadbestrijding in en door andere landen, waar-
bij het accent iigt op opsporingsmethoden. Daarna komt de in-
vloed aan de orde die vanuit de Verenigde Staten lijkt te zijn uit-
geoefend op ontwiklcelingen in (de normering van) opsporings-
methoden in Nederland. Aan het slot volgen dan enkele evalue-
rende opmerkingen. 

• De einem is universitair hoofddocent bij de vakgroep straf- en strafprocesrecht aan de 

Universiteit van Nijmegen. 
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De invloed van de Verenigde Staten op de internationale 
misdaadbestrijding is uitvoerig geanalyseerd door Nadelmann in 
zijn boek Cops across borders. Zijn conclusie is dat die invloed 
groot is. Sinds de tweede helft van de jaren zestig lcreeg de 
criminaliteitsbestrijding in de Verenigde Staten een steeds inter-
nationaler karakter, waarbij bewust langs verschillende wegen en 
op diverse terreinen door Amerikaanse functionarissen invloed 
op de misdaadbestrijding door andere landen werd uitgeoefend. 
'[C] riminal justice systems throughout much of the world are 
evolving toward a more harmonious network of relationships 
strongly influenced by U.S. pressures, models and examples', 
schrijft Nadelmann als hij het heeft over het streven van de Ver-
enigde Staten om de normen voor internationale rechtshulp te 
veranderen (p. 317). Deze ontwikkeling werd met name ingege-
ven door de war on drugs en de bestrijding van de georgani- 

• seerde criminaliteit binnen de Verenigde Staten. De georgani-
seerde criminaliteit werd in de VS. al  in de loop van de jaren 
zestig als zo problematisch ervaren dat bijzondere maatregelen 
nodig werden geacht. 

Voor de ontwikkeling op het terrein van de opsporings-
technieken is van belang dat verschillende Amerikaanse diensten 
met name na de TWeede Wereldoorlog hun werkterrein steeds 
meer zijn gaan uitbreiden tot buiten . het territorium van de Ver-
enigde Staten. De federale Drug Enforcement Administration 
(DEA) - bevoegd tot opsporing van strafbare feiten onder de fe-
derale drugswetgeving - ging vanaf het einde van de jaren zeven-
tig in steeds omvangrijkere mate in het buitenland opereren. Dat 
geldt niet alleen voor Zuid-Amerika, maar ook voor Europa. Sa-
menwerking met de DEA was (en is) erg aantrelckelijk voor bui-
tenlandse diensten omdat deze dienst van alle nationale dien-
sten over de meeste middelen beschikt. 

Het doel van de DEA in het buitenland was de uitschakeling 
van drugshandelaren en de onderschepping van partijen drugs 
bestemd voor de Amerikaanse markt. 'Underlying this motiva-
tion was the realization that the DEA's success abroad depended 
less upon its freedom of action in foreign territories than upon its 
capacity to generate effective vicarious drug enforcement capa- 
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bilities within foreign police agencies' (p. 193). Buitenlandse poli-
tiediensten waren kennelijk niet effectief genoeg. 

Het aantal ambtenaren van de DEA in het buitenland is in de 
loop der jaren gestaag gegroeid. In 1969 waren er nog maar 26 
agenten, in 1993 was dit aantal gestegen tot 293, terwij1 het totaal 
aantal personeelsleden was opgelopen van 34 in 1969 tot 416 in 
1993 en het aantal buitenlandse vestigingen in dezelfde periode 
groeide van 12 tot 73 (Nadelmann, appendix B). 

De activiteiten van de DEA-ambtenaren zijn niet beperkt ge-
bleven tot het vergaren van inlichtingen voor eigen onderzoelcin-
gen en het onderhouden van contacten met ambtenaren in an-
dere landen. Nadelmann spreekt van het liaison model. Zij 
werken in het algemeen op een wijze die te vergelijken is met die 
van prive-detectives (het private detective model). Naar het recht 
van de vreemde staat beschikken zij immers niet over de be-
voegdheden die zij in de Verenigde Staten hebben, ook al stelt 
het Amerikaanse recht niets in de weg aan eigenmachtige aan-
houdingen in den vreemde waartoe de DEA soms is overgegaan 
(vergelijk United States v. Verdugo-Urquidez 494 U.S. 259, 1990). 
Maar de DEA werkte ook op een wijze die doet denken aan een 
multinationale ondememing (transnational organization mo-
del). In dat model past het streven dat buitenlandse politiedien-
sten de methoden van de DEA zouden overnemen. 

De DEA was vertrouwd met vele methoden. Daartoe behoren 
pseudokoop (buy and bust) en de gecontroleerde aflevering (con-
trolled delivery). Naar Amerilcaans federaal recht mag iemand 
niet tot een drugstransactie warden uitgelokt als hij niet predis-
posed is. lemand die al in drugs handelt, mag best tot een drugs-
transactie met een infiltrant worden uitgelokt, maar niet iemand 
die niet daarin handelt. Hoewel de DEA zelf in de regel geen 
diepte-infiltratie toepaste, werd deze methode door diverse poli-
tiediensten binnen de Verenigde Staten wel valcer toegepast. Dat 
geldt ook voor het onder een dekmantel verlenen van diensten 
aan 'criminelen', zoals het helen van gestolen goederen en het 
witwassen van misdaadgeld C (reverse) sting'). 

Het 'runnen' van informanten is een andere zeer belangrijke 
methode. Voor de werving van criminelen als informanten zijn 
vaak onderhandelingen nodig, waarbij de informant bepaalde 
voordelen (financiele, strafvorderlijke) in het vooruitzicht wor-
den gesteld. In het Amerikaanse rechtssysteem - met de bekende 
figuur van plea bargaining- past zo'n 'consensuele' benadering. 
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De werving van informanten door de DEA in Europa ging soms 
gemaldcelijker dan in de Verenigde Staten, kennelijk mede omdat 
hier een grotere geneigdheid bestaat to mind each other's busi-
ness', zoals de agent voor Nederland het formuleerde (Nadel-
mann, p. 210). De Amerikanen kunnen lcroongetuigen ook be-
scherming bieden als zij ter zitting hebben getuigd in de vorm 
van een witness protection program, waarbij getuigen van een 
nieuwe identiteit worden voorzien. 

Bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit ligt het 
accent veelal op het vergaren van inlichtingen over personen en • 
relaties tussen personen. Het vergaren van inlichtingen staat ook 
centraal in de 'surveillance' - die op federaal niveau binnen de 
Verenigde Staten sinds 1968 ook met 'bugs' kan plaatsvinden - en 
in de misdaadanalyse (intelligence analysis). 

Deze en andere opsporingsmethoden werden door de DEA in 
de Verenigde Staten al langer toegepast. Nadelmann overdrijft 
vermoedelijk niet als hij schrijft dat dergelijke methoden in 
Europa aan het begin van de jaren zeventig nog met een zekere 
aflceer werden bekeken. Aan het eind van de jaren tachtig, zo 
constateert hij terecht, is een belangrijk deel van die methoden 
echter geaccepteerd door politie en justitie in Europa. In verband 
met informanten merkt hij bij voorbeeld op: 'DEA agents in 
Europe regard the German, Austrian, and Swiss police as in-
creasingly aggressive and sophisticated in flipping informants, 
the Dutch a little less so, and the Italians and French as not parti-
cularly interested in adapting the DEA's methods' (p. 221). 

Naast de op de efficiency van de drugsbestrijding gerichte activi-
teiten van DEA-ambtenaren in vele staten in Europa is op andere 
punten Amerikaanse invloed van belang in verband met 
opsporingstechnieken. In de Verenigde Staten waren opsporings-
activiteiten al langer dan in Europa gericht op de bestrijding van 
de criminaliteit via het voordeel dat daarmee wordt beoogd. Het 
jaar 1970 is een mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis van be-
strijding van de georganiseerde criminaliteit, omdat toen de 
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) tot 
stand kwam. Onder meer werden de mogelijkheden tot voordeel-
ontneming, forfeiture van door misdaad verlcregen vermogen, 
aanzienlijk vergroot. 
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In 1970 lcwam ook de eerste federale wetgeving tegen het wit-
wassen van door middel van criminaliteit vergaarde gelden tot 
stand. Er werd een meldingsplicht voor financiele instellingen 
ingevoerd voor financiele transacties boven een bepaald bedrag. 
In 1986 werd structuring, het doen ontduiken daarvan door een 
veelvoud van kleinere transacties, strafbaar gesteld (zie 31 United 
States Code Paragraphs 5311-5325). Een en ander ging - overeen-
komstig een meer algemene tendens in de laatste decennia - ge-
paard met een uitbreiding van de extraterritoriale rechtsmacht 
van de Verenigde Staten. De invloed van de Verenigde Staten op 
de ontwikkeling van deze benadering in Europa is volgens Nadel-
mann onder meer zichtbaar in verdragen die over deze materie 
werden gesloten. 

Ook op het terrein van de internationale rechtshulp was de be-
nadering van de opsporing via de met de criminaliteit behaaide 
winsten merkbaar. Op tamelijk agressieve wijze probeerde de 
Amerikaanse justitie informatie van banken in het buitenland te 
verlcrijgen over tegoeden die samenhingen met het witwassen 
van criminele gelden, ook als de banken naar nationaal recht ver-
plicht waren tot geheimhouding en met voorbijgaan van de 
eventueel bestaande rechtshulpverdragen. Bevelen tot uitleve-
ring (subpoena duces tecum) mochten van de Amerikaanse rech-
ter ook aan dochtermaatschappijen en filialen van de elders ge-
vestigde banken worden gericht. Bezwaren tegen deze methode 
op grond van het internationale recht werden door de Ameri-
kaanse rechter gemalckelijk aan de kant geschoven met een be-
roep op het grote Amerikaanse belang. De Amerikaanse 
bemoeienissen leidden tot de sluiting van een groot aantal 
nieuwe rechtshulpverdragen waarin ook door landen die een 
streng bankgeheim kenden, aan de Amerikaanse wensen tege-
moet werd gekomen. 

Kortom, de Atnerikaanse benadering van de (drugs-)criminali-
teit werd met tamelijk groot succes geexporteerd naar Europa. 
Onder meer in Nederland werd zij tot op zekere hoogte overge-
nomen. 

Invloed op Nederlandse opsporingsmethoden 

Amerikaanse invloed op opsporingsmethoden in Nederland is 
duidelijk aanwijsbaar in de opkomst van de infiltratie in de 
tweede helft van de jaren zeventig. Het is na het voorafgaande 

88 
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niet verwonderlijk dat in de zaak die heeft geleid tot het eerste 
arrest van de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van pseudo-
koop een DEA-functionaris de rol van pseudokoper speelde (HR 
4 december 1979, NJ 1980, 356). De Hoge Raad accepteerde de 
methode van de pseudokoop zonder veel omhaal van woorden, 
ook al bestond daarvoor geen uitdrulckelijke wettelijke basis. Het 
criterium dat de Hoge Raad in dat arrest formuleerde, verschilt in 
wezen niet van de maatstaf die in de (subjectieve) benadering 
van het Amerikaanse hooggerechtshof werd gevolgd: is de ver-
dachte gebracht tot andere handelingen dan die waarop zijn op-
zet (in mime zin) reeds was gericht? Iemand die regelmatig drugs 
verkoopt en van plan is om daarmee verder te gaan, mag best 
worden benaderd om een keertje drugs te verkopen aan iemand 
die met toestemming van het bevoegde gezag erop uit is hem in 
de lcraag te (laten) vatten door de politie. 

Maar hoewel het erop leek dat infiltratie-acties strikt werden 
gecontroleerd en genormeerd, is - achteraf gezien - met die uit-
spraak van de Hoge Raad in de praktijk een hellend vlak ont-
staan. Er ontstonden andere vormen van infiltratie. Pseudokoop 
werd diepte-infiltratie, een methode die door de DEA, zoals ge-
zegd, zelf niet vaak lijkt te worden gebruikt (Nadelmann, p. 226). 
Gecontroleerde aflevering, waarbij de drugs worden doorgelaten 
met het oogmerk de criminelen met behulp daarvan op te spo-
ren, en eventueel zelfs koeriersdiensten worden verricht, werd 
toegepast. En de front store, waarbij diensten worden aangebo-
den waaraan criminelen behoefte hebben, vond ingang. Zelfs 
aan deze vorm is door de rechtspraak geen halt toegeroepen 
(vergelijk HR 2 oktober 1993, DD 94.110). 

Achteraf moeten we constateren dat de houding van de recht-
spraak sinds het einde van de jaren zeventig aan de wieg heeft 
gestaan van een ldimaat waarin de politie werd geInspireerd om 
steeds verder de grenzen te verkennen van wat toelaatbaar werd 
geacht bij de bestrijding van de criminaliteit. Een andere belang-
rijke bijdrage die de rechtspraak daaraan rond hetzelfde tijdstip 
leverde, was de aanvaarding van het gebruik van verklaringen 
van anonieme getuigen zonder noemenswaardige voorwaarden. 
In dit opzicht ging de Nederlandse rechtspraak overigens veel 
verder clan wat de Amerikaanse rechtspraak toeliet. Door de te-
rughoudende opstelling van de rechtspraalc in Nederland op 
deze en zo dadelijk nog te noemen punten ontstond als het ware 
een toestand van anomie: het doel van politie en justitie, de be- 
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strijding van de georganiseerde criminaliteit (inclusief de drugs-
criminaliteit), werd als zo belangrijk ervaren dat de 'oude' regels 
niet meer als beperlcingen golden en de grenzen van het geoor-
loofde voortdurend werden verlegd. 

Dat de politie was overgegaan op het systematisch 'runnen' 
van informanten en ook het sluiten van deals met 'criminelen', 
werd voor buitenstaanders duidelijk aan het begin van de jaren 
tachtig. Van de kant van politie en justitie kan volgens een circu-
laire van de PG's bij de hoven uit 1983 al financieel en ander 
voordeel in het vooruitzicht worden gesteld in ruil voor informa-
tie. Typerend is dat de Hoge Raad in 1994 de deur voor de kroon-
getuige - dat is een getuige wiens zaalc in ruil voor zijn getuigenis 
geheel of ten dele wordt geseponeerd - zonder omhaal van woor-
den op soortgelijke wijze als vijftien jaar voordien voor de pseu-
dokoper openzette (HR 15 februari 1994, NJ 1994, 322). 

Ads gevolg van het grote accent op vergaren van inlichtingen 
wordt verder onder meer de systematische observatie van ver-
dachten en 'criminelen', mede met behulp van ailerlei technische 
hulpmiddelen, steeds valcer toegepast. Ook hier legt de Hoge 
Raad de pralctijk niets in de weg: ook al wordt inbreuk gemaakt 
op de persoonlijke levenssfeer, dan nog is er - ondanks art. 10 
Grondwet - geen specifieke wettelijke bevoegdheid nodig (HR 11 
november 1994, NJ 1995, 400). 

Niet alleen de praktijk maar ook de wetgeving leek op hol te 
slaan. Hoewel in de praktijk al veel eerder het zwaartepunt was 
komen te liggen op de bestrijding van de georganiseerde (drugs-) 
criminaliteit, werd de georganiseerde criminaliteit door de rege-
ring pas in 1985 uitdruldcelijk als een probleem gezien (Samenle-
ving en criminaliteit). Vele wetten, wetsvoorstellen en maatrege-
len volgen. In dit verband zij slechts gewezen op de in 1993 
ingevoerde Pluk-ze-wet, die de mogelijkheden tot voordeel-
ontneming aanzienlijk heeft uitgebreid. Wetsvoorstellen werden 
ingediend tot uitbreiding van de mogelijkheden van afluisteren 
van telecommunicatie en met behulp van bugs. Voorbereidingen 
werden getroffen voor een wetsvoorstel tot regeling van de posi-
tie van de 'Icroongetuige'. 

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit door middel 
van het onderzoek van geldstromen en het witwassen van 
misdaadgeld komt in Europa pas aan het eind van de jaren tach-
tig op gang. Zojuist werd al gewezen op de Pluk-ze-wet. Ter uit-
voering van het VN-verdrag tegen sluilchandel in verdovende 
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middelen en psychotrope stoffen (Wenen, 1988), van het verdrag 
van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de 
inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrij-
ven (Straatsburg, 1990) en van een EG-richtlijn (1991) kwam in 
1993 naast de Wet identificatie bij financiele dienstverlening de 
Wet Melding Ongebruikelijke Transacties tot stand, waarin een 
meldingsplicht is opgenomen voor transacties die op grond van 
bepaalde criteria als ongebruikelijk worden aangemerkt. 

In de inmiddels in werking getreden Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten inzalce we-
derzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en 
confiscatie van de opbrengsten van en hulpmiddelen voor mis-
drijven en de verdeling van geconfisqueerde voorwerpen (Trb. 
1993, 5) heeft de internationale rechtshulp tussen Nederland en 
de Verenigde Staten op het terrein van de `buitgerichte' bestrij-
ding van de georganiseerde, internationale criminaliteit gestalte 
gekregen. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
voor de goedkeuringswet (Stb. 1994, 237) wordt de belangrijke rol 
die door de Verenigde Staten is gespeeld in de verspreiding van 
die benadering van de criminaliteit in de wereld uitdruldcelijk 
erkend. 

Zelfs is door de vorige Minister van Justitie nog een wetsvoor-
stel ingediend dat uitdrukkelijk geinspireerd was door de Ameri-
kaanse in rem forfeiture, die in de Verenigde Staten mogelijk is 
naast de criminal forfeiture: verval aan de staat van onbeheerd 
crimineel vermogen (1993-1994, 23 704). Het wetsvoorstel is ech-
ter inmiddels ingetrokken, vooral omdat noch de (nieuwe) mi-
nister noch de Thieede Kamer overtuigd is van de wenselijkheid 
om een afzonderlijke regeling te treffen en verbeurdverklaring op 
de voorgestelde gronden mogelijk te maken. Bovendien hebben 
ze geen enkele fiducie in de praktische uitvoerbaarheid van de 
regeling, met name in een tijd waarin veel moeite wordt gedaan 
om de diensten vertrouwd te maken met de bestaande mogelijk-
heden tot voordeelontneming (vergaderjaar 1994-1995, 23 704, 
nr. 5). 

Bij enkele van de zojuist genoemde punten kan de vraag rijzen of 
en in welke mate er sprake is van beInvloeding van de Neder-
landse situatie door de Verenigde Staten. Three opmerkingen 



JustItIeIo verkenningen. irg- 21 , or. 9, 1895 	 92 

daarover. In de eerste plaats kan men zeggen dat het geen toeval 
kan zijn dat zich in Nederland juist op de genoemde terreinen 
sinds het eind van de jaren zeventig stormachtige ontwikkelin-
gen hebben voorgedaan. Een zekere invloed is duidelijk aanwfts-
baar, alleen al gelet op het feit dater binnen Europa landen zijn 
die een enigszins andere benadering volgen (vergelijk Nadel-
mann, pp. 194-195). Dat wil overigens niet zeggen dater zich an-
ders geen veranderingen zouden hebben voorgedaan op het ter-
rein van de misdaadbestrijding en dater geen andere factoren in 
Nederland en andere Europese landen zijn geweest die een en 
ander hebben bevorderd. Daarbij valt met name te denken aan 
de kennelijk late uitbreiding van de georganiseerde criminaliteit 
hier te Wide en van de strijd tegen het terrorisme. 

In de tweede plaats is er het probleem hoe beinvloeding moet 
worden vastgesteld. Beinvloeding geschiedt langs vele wegen. 
Soms is men zich bewust van beinvloeding, soms niet. Door de 
activiteiten van de DEA in Nederland heeft de Nederlandse poli-
tie zich bewust laten beInvloeden. Dat geldt ook voor wetgeving 
en rechtspraalc die gthnspireerd is door Amerikaanse voorbeel-
den. Maar soms is men zich van beInvloeding niet bewust. Van 
het bezoeken van mooie opleidingscentra en goed georgani-
seerde conferenties over witwassen van criminele gelden op 
fraaie lokaties in de Verenigde Staten door Nederlandse functio-
narissen van politie en justitie, zoals meer dan eens is gebeurd - 
El dan niet op uitnodiging van de Verenigde Staten - zal zeker 
enige invloed uitgaan. Maar dat geldt ook voor de talloze Ameri-
kaanse televisiefilms en -series, waardoor het grote publiek vet-
moedelijk meer vertrouwd is met de gang van zaken in het Arne-
rikaanse strafproces dan met die in het Nederlandse strafproces. 

Aan de dominantie van de Amerikaanse cultuur lijken we ons 
moeilijk te kunnen onttrekken. Soms nemen we aan dat ben-
vloeding plaatsvindt, omdat er niet meer kan worden gesproken 
van een toevallige samenloop van omstandigheden. Zo kan het 
geen toeval zftn dat zo'n tien tot vijftien jaar nadat het straf-
klimaat in de Verenigde Staten verhard is, die tendens zich ook 
hier begon af te tekenen. Wellicht kan men het beste spreken van 
een vermoeden van beInvloeding. Toch gaat het wellicht een 
beetje te vet om ook van 'amerikanisering' te spreken in de meest 
verstrekkende betekenis die Nadelmann aan die term geeft. De 
term betekent dan niet meer dan dat de ontwilckelingen in de 
Verenigde Staten een stapje vooruit zijn zonder dater spralce is 
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Tot aan het midden van de jaren zestig is de invloed van de Ver-
enigde Staten op de criminaliteitsbestrijding en het strafrecht en 
strafprocesrecht hier te lande niet meer dan gering geweest. Het 
zou ook overdreven zijn om te zeggen dat Amerika veer het mid-
den van de jaren zestig altijd eengidsnatie is geweest in die zin 
dat de ontwildcelingen op strafrechtelijk terrein aldaar een voor-
afschaduwing vormen van ontwilckelingen hier. In de Neder-
landse strafrechtelijke literatuur komt het Amerikaanse recht tot 
de jaren zestig met name aan de orde in verband met onderwer-
pen als lie detector, third degree en dergelijke meer, kortom: 
Amerikaanse toestanden'. 

De stroming hier te lande waarin aandacht wordt gevraagd 
vOor de rechtsbescherming van de verdachte put vanaf het mid-
den van de jaren zestig inspiratie uit de ingrijpende, 
rechtspraak van het federale hooggerechtshof (het Warren Court) 
over rechten van de verdachte in de verhoorsituatie (met name 
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 1966) en de exclusionary rule, 
die het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal ver-
biedt (met name Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961). De invloed 
van de Amerikaanse rechtspraak op de ontwilckeling van de Ne-
derlandse rechtspraalc over uitsluiting van onrechtmatig verkre-
gen bewijsmateriaal is groter geweest dan op de ontwikkeling 
van de rechtsbescherming in de verhoorsituatie, waar alleen te 
wijzen valt op de wederopname in het Wetboek van Strafvorde-
ring van de in 1937 daaruit verdwenen 'cautie' aan de verdachte 
dat deze niet verplicht is te antwoorden op hem gestelde vragen 
(art. 29 lid 2). Een en ander heeft geleid tot een uitbreiding van de 
rechtsbescherming van de verdachte. 

In de loop van de jaren zeventig worden, mede als gevolg van 
de inspanningen van de DEA, in de strijd tegen de opkomende 
georganiseerde criminaliteit in korte tijd nieuwe opsporings-
methoden gentroduceerd. Waarom zijn de nieuwe methoden zo 
gemakkelijk aanvaard door de rechtspraak? De belangrijkste re-
den lijkt mij dat men niet is kunnen afstappen van het traditio-
nele, grote vertrouwen in met name de politie. Dit voor het Ne-
derlandse strafprocesrecht tot in het recente verleden zo 
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kenmerkende vertrouwen blijkt onder meer ook uit de ruime 
aanvaarding van in het proces-verbaal van politic opgenomen 
verklaringen van horen zeggen en de waarde die aan de juistheid 
van de weergave wordt gehecht. Dat moest spaak lopen. Het lijkt 
erop dat de woorden van Blaauw hint een Nederlandse moer 
niet op een Amerikaanse bout draaien' juist zijn. De HIT-affaire 
en parlementaire enquete naar de opsporingsmethoden zijn op 
een goed moment gekomen: in plaats van doorgaan op de in-
middels ingeslagen weg, het hellend vlalc, past een moment van 
bezinning. De discussie naar aanleiding van het rapport van de 
enquetecommissie zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat een 
deel van de bijzondere opsporingsmethoden door de wetgever 
aan nadere reglementering zal worden onderworpen, maar dan 
wel op basis van een uitvoerige, zorgvuldige en expliciete 
belangenafweging. 

Het is overigens opmerkelijk dat in de parlementaire enquete 
aan de buitenlandse invloed geen aandacht wordt besteed. Een 
nader onderzoek daarnaar zou niet alleen van belang kunnen 
zijn vanuit rechtshistorisch en -cultureel perspectief, maar ook 
met het oog op voorkoming van herhaling van het uit de hand 
lopen van methoden die bij de opsporing worden gebruikt. 
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Het is zeker discutabel om te stellen dat Amerika vandaag de dag 
in de westelijke wereld een 'gidsland' bij uitstek zou zijn. Kwes-
ties van morele en ethische aard, zoals de liberalisering van 'soft 
porno', de decriminalisering van vormen van euthanasie of abor-
tus en een genuanceerde aanpak van de drugsverslavings-
problematiek worden in continentaal West-Europa vaalc eerder 
aan de orde gesteld dan in Amerika. 

Wel valt het op dat de Amerikaanse still van procederen in West 
Europa, zoal niet wereldwijd, in opmars is. Misschien doen tv-
series als LA Law terzake. Misschien is van belang dat law firms 
internationaal zijn gaan opereren op een voorheen onbekende 
schaal. Misschien is van belang dat professioneel correct hande-
len in veel professies (naast juristen en diverse forensische des-
kundigen zijn ook medici en accountants te noemen) meer en 
meer naar Amerikaanse snit gemodelleerd wordt. Misschien doet 
terzake dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens meer 
dan eens een beslissing mede heeft gegrond 'with a view to ad-
versarial argument'. Kortom, in tegenstelling tot de aangestipte 
`morele' of 'ethische' lcwesties is de West-Oost-richting overheer-
send, met name in het procesrecht. 

Tegen deze achtergrond zal ik in het navolgende de 'receptie' 
van de Amerikaanse stij1 van procederen en de processtructuur 
waarin deze is ingebed aan een nadere beschouwing onderwer-
pen, teneinde enigszins speculatief licht te werpen op wat ons 
mogelijk te wachten staat. Komt de Amerikaanse procescultuur 
inderdaad op grote schaal naar ons overwaaien? 

In het navolgende wordt ten eerste kort ingegaan op het ad- 
versarial system dat als voedingsbodem fungeert voor de typisch 



lathlate verkennIngen, Jig. 21,  no 9, 1995  

Amerikaanse neiging te willen 'winnen'. Vervolgens worden enige 
aspecten van de legal industry besproken, alsmede de economi-
sche effecten daarvan. Wat betreft dat laatste wordt ook de verge-
lijking getrolcken met de continentaal Westeuropese verzorgings-
staat met zijn (tot voor kort) bestaande nadruk op bestuur-
(srechte)lijke regulering. In het verlengde daarvan volgen enkele 
opmerlcingen over de commercialisering van de advocatuur en 
de forensische expertise. En passant ga ik in op schadevergoe-
dingsbedragen en de rechtsgronden voor schaclevergoeding. Ten 
slotte bespreek ik nog de invloed van nieuwe vormen van straf-
baarstelling en onderzoek (actuarial justice) op de inschalceling 
van steeds weer nieuwe vormen van expertise. Bij al deze onder-
werpen zal ik steeds vergelijkingen maken tussen enerzijds Ame-
rika en anderzijds continentaal West-Europa (in het bijzonder 
Nederland). 

Het 'adversarial system' 

1 Met alleen op dit vlak. De ontneming van door misddjf verkregen vermogens-

bestanddelen (pluk-ze) is bij viporbeeld ook gainspireeni door de Amerikaanse 

aanpak. 
2 Een van de verklaringen voor de beeldbepalende functie van joist het strafproces, 

naast het sensationele karakter van sommige strafzaken. is wellicht de mate waarin in 
strafzaken het openbare proces (en vroeger ook de openbare executie) in de publieke 

belangstelling sleet 
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In civiele zaken kennen wij, zij het minder extreem wat betreft de 
stijl, een partijenproces met een lijdelijke rechter. In strafzalcen 
kennen wij daarentegen een typische 'inquisitoire' processtip 
waar de bedrijvende (niet-lijdelijke) strafrechter - ongebonden 
wat betreft de omvang van de rechtsstrijd en wat betreft de 
informatiebronnen zelf - tot taak heeft de zogeheten 'materiele 
waarheid' te vinden (zie Nijboer, 1993). Bijgevolg is het verschil 
tussen de procescultuur in Nederland en die in de Verenigde Sta-
ten van Amerika opmerkelijker in strafzalcen dan in burgerlijke 
zaken. Dit is een goede reden om vooral aan het beeldbepalende 2  
strafproces aandacht te besteden voor wat betreft de typerende 
verschillen. 

Mridisch gezien is het adversarial system op het niveau van 
rechtsregels vooral een kwestie van toebedeling van taken en be-
voegdheden. De preparatie en het rechtsgeding staan in het te-
ken van 'ieder voor zich'. De verantwoordelijIcheden van de rech- 
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3 Dit geschk.dt dan am reversal in appel te vermijden. Waar bij ons de rechter zijn 
vonnis of arrest cassatiebestendig maakt, houdt zijn Amerikaanse collega graag de 
records appelbestendig! 
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ter zijn die van een soort scheidsrechter, die de strijd tussen de 
partijen in goede en ordelijke banen leidt. De inbreng van de 
rechter is veelal beperkt, ook op regelniveau (court made law), bij 
het beslissen over motions van de partijen en over objections, en-
zovoort. Weliswaar zijn er regels die toelaten dat de rechter on 
own motion zaken onderneemt, zoals het inschakelen van een 
(in dat geval court appointed) expert, maar in de pralctijk zal de 
rechter daarvan niet gemalckelijk gebruik maken. 3  

De geding-voorbereiding betekent dat elk van de partijen haar 
eigen zaalc voorbereidt. In strafzaken zie je dan ook dat de taak 
en ook de feitelijke opstelling van de overheid in het kader van 
een internationaal rechtshulpverzoek eerder faciliterend (ten 
dienste van particuliere partijen) dan beheersend is (zie ook Klip, 
1994). Dit laatste illustreert op treffende wijze hoe het juridisch 
systeem de verantwoordelijkheden legt: bij de partijen, niet bij 
een abstracter gedacht geheel van een gerechtelijk apparaat, 
waartoe ook de vervolging wordt gerekend in strafzalcen (zoals bij 
het Nederlandse O.M. traditioneel wel het geval is). Het gaat dus 
vooral om de verantwoordelijkheden en de daarop geente regels, 
met inbegrip van procesbevoegdheden. Vandaar het belang dat 
aan een principe als equality of arms wordt gehecht. 

Het verdelen tussen en toebedelen van procesverantwoordelijk-
heden aan de procespartijen leidt automatisch tot een accent op 
strategisch en marktgericht handelen. Vandaar dat ik meen dat 
het adversarial system veel meer is dan alleen een juridisch 
organisatieprincipe dat vooral wordt weerspiegeld in de proces-
en bewijsregels. Het is tegelijkertijd een maatschappelijk 
organisatieprincipe dat tot op grote hoogte waarneembaar is in 
de sociale werkelijkheid van het procederen. Juist de noodzaalc 
om het vanuit een bepaalde set van gezichtspunten zo goed mo-
gelijk te doen en het streven te'winnen' (en/of daanran uit-
gaande in onderhandelingen een zo gunstig mogelijke settlement 
te treffen) bevordert de Amerikaanse toestanden' waarop ik 
straks zal ingaan. 

In een eerdere studie (Nijboer, 1992a) wees ik er ook op dat de 
Amerikaanse rechtscultuur op een common law traditie steunt. 
Daardoor wekt het evenmin verwondering dat de rechtsontwik- 
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keling eerder door casnistiek (case law) dan door wetgeving 
wordt gedomineerd. Bijgevolg is procederen in Amerika - onge-
acht of het civiele of strafzaken betreft - zeer belangrijk. Procede-
ren omvat hier het als partijen (aanklager en verdediging) voeren, 
voorbereiden en tegelijkertijd vermijden van rechtsgedingen. De 
combinatie van het extreem partijdig (partisan) voorbereiden en 
tegelijkertijd vermijden van procederen levert de voedingsbo-
dem voor extreem omvangrijke en ingewildcelde proces-
preparatie, alsmede voor het 'afkopen'. Dat laatste staat in straf-
zaken bekend onder de noemer plea bargaining.4  

Wat betreft de partijdigheid van advocaten: dat kennen wij in 
Nederland traditioneel ook, zeker in de civiele praktijk. De partij-
digheid van (wetenschappelijk gevormde) deskundigen kennen 
wij in continentaal Europa veel minder. Bij ons is de partij-
deskundige een wat ondergeschoven figuur. Wij zien het liefst 
door de rechter-commissaris benoemde deskundigen. Trouwens, 
associatief staat 'deskundigheid' voor ons van huis uit in een 
nauwe verbinding met objectiviteit en neutra1iteit. 5 1k durf te 
voorspellen dat die verbinding in de nabije toekomst ook bij ons 
onder druk zal komen te staan. 

Legal industry 

De opleiding van de jurist 
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In de Verenigde Staten is vrijwel overal de rechtenopleiding een 
post-graduate-opleiding. Deze is in een nog sterkere mate dan in 
Nederland gericht op de professie, waarbij de professie staat voor 
het equivalent van de advocatuur: the bar (de balie). 5  De sfeer op 

4 Plea bargaining bestaat in soorten en maten. Zie o.a. Kaplan e.a., 1991 en Hildebrandt 

ea,, 1994. 
5 Ook zonder referentie near Amerika is tegen deze traditionele voorstelling van zaken 

veel in te brengen. Bijvoorbeeld: canventies binnen disciplines over het al dan niet 

gebruiken van bepaalde tests. methoden en technieken, kunnen heslissend zijn in het 

magelijk onterechte voordeel van iemand. Trouwens, in veel gevallen is uiteindelijk 

loch eon persoonsgebonden inschatting, diagnose, waameming doorslaggevend. 

Bovendien berusten veel technieken op aannames over normele distdbutie van 

kenmerken of eigenschappen in eon populatie. die niet steeds opnieuw en soms zeds 

helemaal niet zijn geijkt (vgl. Nijhoer, 1990). 

6 De eindtermen van de (door de American Bar Association erkende law schools — 

doargaans deel uitmekend van een universiteit — warden bepaald door de gevreesde 

toelatingsexamens tot de belie, de bar exams Er bestaan ook niet door de American 
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de opleidingen is sterk competitief, hetgeen wordt versterkt door 
een onverbiddelijk systeem van ranking (het gaat erom tot de 
top-tien van de klas te behoren). Door middel van allerlei 
waarderingssystemen vindt ook rankingvan de law schools zelf 
plaats. Hoe hoger in de rangorde, hoe prestigieuzer de school, 
hoe meer kandidaat-studenten, hoe strenger de selectie. 7  

De opleidingskosten (fees, huisvesting, sport enzovoort) zijn 
onveranderlijk hoog. 8  Tijdens de studie moeten de meeste stu-
denten wel bijverdienen (vaak door bijbaantjes op de campus). 
Tijdens de zomermaanden is een betaalde stage bij een groot 
advocatenkantoor (law firm) niet ongebruikelijk: zo kan men 
ervaring opdoen. Wellicht iets minder frequent dan in Engeland, 
maar toch niet zeldzaam zijn de gevallen waarin iemand vooraf-
gaand aan de studie of tijdens een onderbreking administratief 
werk bij een advocatenkantoor of bij een gerecht doet. Vorming 
in de praktijk telt, ook na het afstuderen door bij voorbeeld een 
tijdje als clerk van een rechter te werken alvorens zelf in de bar te 
beginnen. 

De 'bar' en de 'bench' 

De Amerikaanse bar is een zeer machtige professionele groep. De 
standaarden voor professioneel handelen worden zowel intern 
(disciplinair) als extern (via de eis tot schadevergoeding wegens 
onbelcwame beroepsuitoefening — malpractice) hoog gehouden. 
Geld verdienen is geen schande: iemands reputatie en de kosten 
die hij in rekening kan brengen zijn recht evenredig. Slechts bij 
uitzondering,doet een advocaat een zaak pro deo. Wie advocaat 
(attorney) is heeft niet alleen toegang tot de procesvertegen-
woordiging en tot de verdediging maar kan in beginsel, daartoe 
benoemd of verkozen, ook als openbaar aanldager (prosecutor) 
optreden. In de regel vertrouwt de politie prosecutors niet: wat 

Bar Association erkende law schools Deze zijn weinig pretentieus en hebben van de 
weeromstuit ook een geringe reputatie. 

7 Het competitiestreven uit zich oak in het belang dat op de universitaire instellingen 
aan sport wordt gehecht en, meer in het negatieve, de kunstjes die studenten elkaar 
soms flikken. Bij voorbeeld het niet teruggeven van een geleend werkstuk of het 
overnemen van ideeen zonder bronvermelding. Overigens wordt plagiaat na 

ontdekking zwaar gestrak bij voorbeeld door verwijdering van de instelling. 
8 Uitzondering was tot voor kort Califomie, waar de kinderen van ingezetenen goedkoop 

terecht konden op de University of California met zo'n stuk of zeven law schools (zoals 
Berkeley, Los Angelos, Davis en het Hastings College of the Law in San Francisco). 
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iemand in die hoedanigheid vandaag to weten komt over politie-
techniek en -tactiek, kan hij of zij bij wijze van spreken morgen 
weer (ten nadele van de politic) gebruilcen in een zaak waarin hij 
of zij als advocaat van een verdachte (defence's counsel) op-
treedt. 9  

De toegang tot de rechterlijke macht (ook wel bench genoemd) 
loopt via het lidmaatschap van de bar. Eerst attorney, dan pas 
judge. Rechters houden or niet van als con verdachte of gedaagde 
zichzelf wil verdedigen. Zo'n eigenmachtige verdachte speelt te 
weinig de professionele regels van het spel. In feite is, zowel in 
civiele als in strafzaken, de procesvoering geheel in handen van 
de belie. 

Wat betreft civiele zaken valt het op dat - waarschijnlijk ver-
band houdend met de lage verzekeringsgraad onder de bevol-
king - de geneigdheid en bereidheid tot een proces zeer groot is. 
Daardoor bestaat een noodzaak om zich zoveel mogelijk in te 
deklcen. De meeste advocaten hebben dan ook een grote advies-
taalc, bij contracten, enzovoort. In civiele zaken komt het een en-
kele keer op het echte proces aan, maar de meeste zalcen worden 
uiteindelijk door een settlement na onderhandelingen afgedaan. 
Dat geldt, als het om het trial gaat (onderzoek op de terechtzit-
ting naar de feiten, los van de strafoplegging), ook voor strafza-
ken: plea bargaining (zie Hildebrandt e.a., 1994). 

Uitgeuers en aduocaten 
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De grote uitgevers van juridische bronnen (handboeken, 
praktijkuitgaven, law reporters) bieden hun produkten ook aan 
via cd-rom en via interactieve computer-zoeksystemen. Zelfs 
records van nog lopende zaken (zoals tijdens de O.J. Simpson-
zaak) zijn on-line-beschikbaar. De kosten van deze informatie-
voorziening zijn hoog, de onderlinge afhankelijlcheid is groot, de 
betrokken belangen zijn gigantisch. 10  De rekening wordt betaald 

9 Gespecialiseerde Nederlandse politteambtenaren ondergaan nogal eons eon training in 

de VS. Dear warden hun expliciet of impliciet ook tactieken en strategieen geleerd not 

betrekking tot de omgang met prosecutors en magistrates De Amehkaanse politie 

houdt doze juhsten graag buiten de keuken. Dear komt oak het need to know-idee 

vandaan, waarop de Padementaire Enquele Commissie stuitte wear het gaat am 

geavanceerde opsporingsmethoden als infiltratie, gecontiulemde doodevering en 

aflevering. plaatsen van peilbakens en inkijken. 

10 Kluwer zou slechts eon middelgrtne uitgever zijn. 
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door de ldant, ook door de klant van de winnende partij wanneer 
deze een contingency-fee" verschuldigd is aan zijn advocaat. 

Tijdige en goede actuele informatie wordt door de uitgevers 
beschikbaar gesteld op een manier of in een vorm die vrijwel on-
misbaar is. De wederzijdse afhankelijkheid van de branches is 
daardoor groot. Er bestaat veel interne concurrentie binnen de 
branches, maar de branches zelf (advocatuur en uitgevers) zijn 
onmisbaar binnen de rechtscultuur. Zoals de advocaten afhanke-
lijk zijn van informatiesystemen, zo zijn de rechters dat ook. 
Veelal hebben deze de beschiklcing over hetzelfde palcket als 
waarover de advocaten beschikken. Ik kan niet goed overzien wat 
de rechters nog meer tot hun beschikking hebben, maar er zijn 
zeker interne data-communicatie systemen binnen de diverse 
judiciaries van de Federatie en van de afzonderlijke staten. 12  

Tegen de achtergrond van het voorgaande zal het geen verba-
zing wekken dat ook de rechtspraktijk vele competitieve elemen-
ten kent. Binnen de grenzen van acceptabel professioneel gedrag 
mag alles wat niet expliciet is verboden, teneinde de zaak te win-
nen. Dit maakt natuurlijk erg creatief, maar heeft ook schaduw-
zijden. Naast de kostenfactor, waarover aanstonds meer, valt te 
denken aan een hele staalkaart van gevallen van `misbruik van 
procesrecht', bij voorbeeld door vertragingen te veroorzaken, 
beinvloeding van getuigen en deskundigen, selectieve informatie-
verschaffing of door herhaald plotseling van standpunt te veran-
deren (zie Van Kessel, 1992). 

De prijs van kwaliteit: extreme kosten 
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In feite zijn er nog veel meer dan de genoemde factoren die indi-
rect deel uitmaken van de legal industry. Zo winnen de media 
lezers, luisteraars en kijkers bij rechtszaken die op de voet wor-
den gevolgd, zoals de O.J. Simpson-zaalc. Hier gaan miljoenen 
om per dag. 

Maar laten we proberen tot een beoordeling van het Ameri- 
kaanse rechtssysteem te komen. Zoals bij individuen of organisa- 

11 Zo'n betaling bestaat uit een percentage van het door de 'partic gewonnen bedrag. 

12 Wat betreft dit laatste is mij bij bezoeken opgevallen dat bij voorbeeld gerechten in 
Califomie het nieuwste van het nieuwste hebben, terwijI in de staat Mississippi de 
voorzieningen, afgezien van een enkele computer, lijken op die in de Haagse 

strafgriffie tijdens mijn griffierstijd aldaar in de jaren zeventig (wear vrijwel alles nog 

handmatig werd bijgehouden). 
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ties vaak wordt gezegd dat sterkte en zwakte samenhangen, zo 
geldt dat naar mijn mening ook voor veel aspecten van het Ame-
rikaanse rechtssysteem. Het zij herhaald, veel sterker dan bij ons 
ligt de nadruk (ook in strafzaken) op 'alles' winnen of verliezen. 
Dat heeft gunstige effecten op de lcwaliteit van de procesvoering. 
In een eerdere studie (Nijboer, 1992b) stelde ik dat de combinatie 
van steeds verder opgevoerde professionaliteit en marktgericht-
heid tot het voortdurend verder opschroeven van lcwaliteitseisen 
leidt. Dat geeft een enorme stimulans om creatieve oplossingen 
te zoeken (zowel wat betreft de procesvoering als wat betreft het 
profiteren van de nieuwste kennis en technische vondsten). 
Maar deze ontwilckelingen hebben ook nadelen: hoge kosten (zo-
wel voor de procederende partijen als voor de hele maatschap-
pij), extreme eenzijdigheid bij de 'spelers' en gebrek aan andere 
dan commerciele samenwerlcing. Het systeem is ook kwetsbaar 
voor list en bedrog (pseudo-expertise oftewel junk-science (Hu-
ber, 1991) en sluwe advocatentrucjes). Bovendien is er weinig 
solidariteit binnen de betrokken professies. Reden waarom on-
derwerpen als 'ethiek voor advocaten' en 'ethiek voor forensische 
experts' als belangrijk worden ervaren en als cursus of congres-
onderwerp in zwang zijn. 

Laten we nader ingaan op het kostenaspect. lk noemde reeds 
de hoge kosten die goede advocaten in rekening kunnen brengen 
en de kosten van informatievoorziening. Maar ook de ontwikke-
lingen binnen de expertise-branches drijven de kosten op. Het 
loont de moeite de omvangrijke markt van toegepaste kennis en 
kunde in de verkenning te betrelcken. 

Forensische expertise 

De Amerikaanse rechtspraak schalcelt in toenemende mate alter-
lei forensische experts in. In uiteenlopende sectoren verdienen 
zij een diklce boterham aan de rechtspleging. Om de weg in 
deskundigenland te vinden zijn er zelfs deskundigen in deskun-
digen." Om nog maar niet te spreken van de talloze high tech-
laboratoria en andere bedrijven waarin velen bezig zijn met aria- 

13 TASA (technical advisory service for attorneys), Blue Bell in Pennsylvania adverteert 

aldus: You can make 18.500 calls to find one expert ... Or make one call to find over 
16500 experts'. 
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lyses en onderzoek in opdracht van procederende partijen, of - 
beter gezegd - partijen die zich daarop voorbereiden. 

Een voorbeeld om de belangen te illustreren. Wat, als een labo-
ratorium ontdekt dat toch een verkeerd bestanddeel in de rem-
olie (produktaansprakelijkheid) van een auto met een hoge graad 
van waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het uiteindelijke ver-
keersongeval waarbij een bankdirecteur het leven liet. De fabri-
kant krijgt in dit geval de 'schuld', ook al komt schuld hier neer op 
een soort risico-aansprakelijkheid. Uit zoiets is veel geld te sle-
pen (gederfde levensvreugd; astronomische inkomsten voor het 
gezin), ook voor de advocaat, en dus is er alle reden om een zeer 
goed bekend staand expertise-laboratorium in te schakelen, let-
terlijk: koste wat het kost. 

Trouwens, als eenmaal een expertise-bedrijf met een voor de 
.betrokken procespartij gunstige uitkomst op de proppen komt, 
zal de tegenpartij veel moeite doen om hetzij een ander bedrijf 
een nog beter onderzoek te laten doen in de hoop op een ander 
resultaat, hetzij een getrainde courtroom expert in te huren die 
ten overstaan van de jury bereid is onder kruisverhoor de uit-
komsten van de expertise aan flarden te schieten (de hired gun). 
Misschien overdrijf ik en geef ik onvoldoende aandacht aan al die 
Amerikanen die te goeder trouw hun werk doen binnen rand-
voorwaarden waarbinnen zij moeten werken, maar dat neemt 
niet weg dat deze ruwe schets wel degelijk meer is dan alleen een 
karikatuur (vergelijk Crossen, 1994). 

Omdat er ook in de Verenigde Staten zelf veel Icritiek is op het 
verschijnsel van partijdige en bevooroordeelde (dan wel onkun-
dige) deskundigen, legt men veel nadruk op de credentials van 
bureaus, laboratoria, bedrijven en individuele experts. Hier komt 
ook het verschijnsel certification vandaan: een op zichzelf ook al 
weer commercieel georganiseerd systeem van Icwaliteitscontrole, 
dat voor forensische laboratoria inmiddels in Nederland ook al is 
binnengeslopen." 

Een andere bedrijfstak die nog valt te noemen is die van leve-
ranciers (for sale of on lease) van super-verbindingsapparatuur, 

14 Het zogenaamde Sterlab-certificaat, waarvan in Nederland de puur commerciele 

herkomst aan het oog wordt onttrokken door het tussenschuiven van een neutrale, het 
algemeen belang suggererende, stichting (recent hierover Hielkema, 1995). Diverse 

afdelingen van het Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie, alsmede 
Keuringsdiensten van Waren zijn gecertificeerd. 
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fax-systemen, dicteer- en antwoordapparaten en wat niet al, spe-
cifiek toegesneden op de behoeften van het rechtsbedriff. 

Aan de strafrechtelijke kant leidt het permanent beknibbelen 
op overheidsbudgetten er in veel Amerikaanse staten toe dat 
men ook tamelijk veel forensisch (opsporings-)onderzoek's ten 
behoeve van de justitie moet gaan uitbesteden aan de particu-

Here sector. ,6  Handige, marktgeorienteerde bureaus en bedrijven 

spelen hier op in: een belangrijke groeisector is de forensische 
accountancy, waar de grote kantoren in die sector zich op heb-

ben gestort." Deze stellen hun diensten in het kader van fraude-
onderzoek ten dienste van private ondememingen (die met 

name hun werknemers willen checken) en ten dienste van de 
overheid (die mogelijkerwijze minstens zoveel in het gedrag van 

ondernemingen en hun directeuren is geinteresseerd als in het 
gedrag van werknemers die bij voorbeeld teveel declareren). 

Exorbitant° schadevergoedingen 
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In macro-perspectief is het Amerikaanse systeem van adjudica-

tion, legal consultancy en forensic experts peperduur, ook voor de 

maatschappij a's zodanig. Het beeld wordt nog versterkt als we 
de gigantische bedragen die soms als schadevergoeding worden 

toegekend wegens onrechtmatige daad of wegens aansprakelijk-
heid voor produkten of voor beroepsfouten (malpractice) mede 

in rekening brengen. Laten we daar kort op ingaan. 
Toen in 1992 een vliegtuig neerstortte op een flatgebouw in 

Amsterdam Zuid-Oost en enkele weken later een Nederlands 
toestel in Faro (Portugal) verongelukte, werd spoedig duidelijk 

dat Amerikaanse of Amerikaans/Nederlandse law firms zich aan-

melden om voor de (nabestaanden van de) slachtoffers de desbe- 

15 Dit geldt overigens oak voor de executie van opgelegde straffen: particuliere 

strafinrichtingen. Oak de leveranciers van high tech bewakings- en controleapparatuur 

doen goede zaken, alsmede de leveranciers van instrumenten en stoffen die warden 

gebruikt voor de tenuitvoenegging van de doodstraf. In eon plaatselijke krant zag ik 

ooit een interview met de begrafenisondememer die zojuist een massa-contract had 

afgesloten voor het afleggen van in Califomie to executeren veroordeelden: hij had 

een big deal gemeakt. 

16 Waarbij de 'afnemer wel zeggenschap over het gebruik van de resultaten stipuleert. 

Dot lijkt wel op de mate waarin bij ons door ministeries 'beleidsrelevant onderzoek 

words uitbesteed in de particuliere sector. 

17 Het verschijnsel forensische accountancy is al overgewaaid uit Canada en de VS near 

Nederland. KeDAG heeft eon aldeling forensische accountancy. 
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treffende vliegmaatschappijen, de autoriteiten, de vliegtuig-
fabrikanten enzovoort aansprakelijk te stellen. Dat verschijnsel, 
dat hier nog uitzondering is, is gemeen in Amerika. Op een no 
cure no pay-basis en op de reeds genoemde contingency fee-
condities stropen advocaten als aasgieren de ongeluksmarkt af. 
Achtergrond is voor een belangrijk deel dat de getroffen (die naar 
onze begrippen 'onderverzekerd' 18  zijn) voor hun levensonder-
houd heel sterk op het incasseren van een flunk kapitaal aange-
wezen zijn om niet tot de bedelstaf te vervallen. 19  

Een andere factor is de rol die de jury in civiele zaken soms 
speelt, met name als leken de zaalc in lcwestie percipieren als die 
van een benadeeld of getroffen'gewoon' individu tegenover een 
kapitaal-krachtige en sterke industrie of verzekeringsmaatschap-
pij. In zo'n geval moet de sterke partij flunk bloeden en vallen de 
toegekende schadevergoedingsbedragen aanzienlijk hoger uit. 

De belangrijkste rechtsgronden voor hoge schadevergoedingen 
zijn: onrechtmatige daad, produkt- en beroepsaansprakelijkheid. 
Bij de vaststelling van aansprakelijkheid worden vaalc experts 
ingezet die mede aan de hand van waarschijnlijkheden echte en 
hypothetische causaliteiten berekenen. Kansberekening is daar-
bij essentieel (in Nederland zien we hiervan iets bij milieu-
schade). Men spreekt vaak over phantom risk (Faure, 1993): het 
risico dat bepaalde effecten ten gevolge van bepaald handelen 
waarschijnlijker worden en als dat zo is, in welke mate (Foster 
e.a., 1993). 

Tenslotte kent het Amerikaanse privaatrecht ook grote schade-
vergoedingen in de vorm van punitive damages. Deze vorm van 
strafrecht in een civiel jasje vormt een onderwerp op zichzelf, dat 
ik hier niet verder bespreek. 20  

18 Collectivering van lasten en risico's gaat diep in tegen de heersende ideologie. 
Collectief is tout en eng. 

19 Dit is vrij letterlijk te nemen. Als er al welfare-uitkeringen bestaan, zijn deze te laag om 
van te kunnen leven. Wie niet kan betalen (of de verzekerting niet kan betalen) blijft 
veelal verstoken van medische zorg. 

20 Zie de binnenkort onder redactie van A.M. Hal en C.J.J.M. Stalker verschijnende 
bundel over het grensverkeer tussen straf- en privaatrecht (naar aanleiding van een 
op 3 juni 1994 in Leiden gehouden symposium). Met name Stolker gaat in op het 
verschijnsel punitive damages. 
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Een dood gewicht op de samenleving? 
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Alle kosten-factoren tezamen maken procederen in Amerika een 
riskant spel. Daar komt bij dat schadevergoedingen vaak voor 
onze begrippen astronomische bedragen betreffen. De combina-
tie maalct, zo wordt vaalc beweerd, op de lartge termijn de Ameri-
kaanse samenleving risico-mijdend. Ms voorbeelden worden 
genoenid ondernemers die afzien van riskante investeringen en 
professionals die situaties vermijden waarin hun handelwijze in 
een later stadium bekritiseerd zou kunnen worden (zoals de arts 
die doorrijdt als hij een verkeersongeval met gewonden pas- 
seen). 

Dit soort verschijnselen komt zeker voor. lk weet echter niet 
welke vaart het loopt en aan welke omvang moet worden ge-
dacht. Enige relativering lijkt mij op haar plaats. Vanuit econo-
misch gezichtspunt worden juridische randvoorwaarden voor 
economisch handelen namelijk vaak gezien als een belemme-
ring. Dit is mijns inziens altlid het geval, ongeacht of het nu in 
een maatschappij gebeurt waarin zelfregulering van professies 
en risico's voor aansPreicelipc-stelling achteraf het normatief-
juridische kader vormen vooreen 'vrije' markt (lees: de VS), dan-
wel in een meer centraal gereguleerde maatschappij, waarin niet 
zozeer een Ivrijec maar een ex ante geordende markt bestaat 
(denk aan regulering van vestiging en produktie; veiligheids- en 
milieuregulering; sociaal-economische regulering; de meeste 
'verbod, tenzij vergunning'-bepalingen, zoals in Nederland). 

Maar, ondanlcs deze relativering, denk ik wel dat naarmate wij 
meer en meer 'Amerikaanse toestanden' in de procescultuur van 
ons land opnemen, de hier gesignaleerde effecten (met hun kos-
ten) ook bij ons frequenter en zwaarder zullen doorwerken. Zo 
bezien zou het wel eens kunnen zijn dat afbraak of vermindering 
van onze op administratieve leest geschoeide regulering hand in 
hand gaat met de verdere opkomst van dune processen (en on-
derhandelingen) en van hoge schadevergoedingen op grond van 
aanspralcellikheid (zie ook Duynstee, 1995). 

Uitspraken over de mate waarin onze procescultuur in de be-
doelde richting gaat veranderen, lijken mij uiterst speculatief. In 
velerlei opzicht brengt de inrichting van de Amerikaanse samen-
leving met zich mee dat de economische orde in sterke mate een 
stempel drukt op het rechtsbedrijf. Dat geldt ook voor recent ver-
schijnsel waaraan ik ten slotte enige aandacht wil besteden. 
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'Actuarial justice' 
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Feeley en Simon (1994) vragen in een recent opstel aandacht 
voor nieuwe_vornien van 'detectie' van criminaliteit, actuarial 
justice genaamd, waarbij de klassieke grondrechten-bescher-
ming tegen bij voorbeeld de politie en de controle daarop via het 
proces naar de achtergrond verdwijnt. 

Bij deze nieuwe vormen van Vetectie' gaat het niet om gericht 
onderzoek wegens een vermeend gepleegd strafbaar feit. Primair 
is men ook (nog) niet op bepaalde individuen gespitst, maar juist 
op de samenleving als geheel. Door middel van risicobenade-
ringen en gegevensverzameling op grote schaal traceert men 
risico-groepen en risico-burgers die vervolgens nader onder-
zocht worden, bij voorbeeld op (mogelijk) criminele contacten. 
De invalshoek is volgens deze auteurs op het vOorkomen van ver-
schijnselen gericht, waarbij bij voorbeeld niet alleen het traceren 
van criminele circuits (witwassen van gelden) aan de orde komt, 
maar zelfs het trachten te controleren van dangerous popula-
tions. 

De achtergronden van dit soort actuarial justice zijn onder 
meer risico-beheersing als politiek desideratum, dat wordt ge-
voed door de law and economics-benadering. Daardoor wordt de 
aandacht steeds minder gelegd op individuele rechten, en meer 
op maatschappelijke schade. Dit alles zou dan, zo schat ik, ge-
paard gaan met hierop gerichte nieuwe vormen van strafbaar-
stellingen (waarin wordt aangeknoopt bij uiterlijke kenbaar-
heden die als vanzelfsprekend met de bedoelde risico's in 
verband worden gebracht), die gemalckelijk bewijsbaar zijn. 21  En 
aansluitend op dit laatste zouden dan ook klassieke processuele 
waarborgen ten behoeve van verdachten hun remmend karalcter 
lcwijtraken. In uiterste instantie zou het dan — zo trek ik de ge-
dachtengang door — gaan om het geleidelijk naar de achter-
grond geraken van het klassieke (daad)strafrecht met bijpas-
sende processuele vormen, zowel in de VS als elders. 

Het betoog van Feeley en Simon over deze opkomende vormen 
van onderzoek (waarin moderne 'misdaad-analyse' perfect lijkt 

21 Het verband tussen het strafbaarstellen van gedragingen in het kader van risico- 
verhoging (algemene gevaarzetting, doleus of zelfs culpoos) en geringere rechtsbe-
scherming door het elimineren van bewijsproblemen voor de vervolgende overheid is 
wel vaker gesignaleerd. Zie over dit verband en de rol die gegevens van afgemene 
bekendheid hier kunnen spelen ook Strafrechtelijk bewijsrecht o.c., H. 2.8. en 5.7. 
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te passen) (zie ook Rademaker, 1987), suggereert dat actuarial 
justice in zekere zin haast in de plaats komt van de ldassieke aan-
pak. Zelf denk ik dat het er eerder naast komt. Bovendien zie ik 
nog niet dat voor de Amerikaanse procespraktijk de opkomst van 
actuarial justice de situatie voor de praktijk van bargained pleas 
en trials zoveel verandering zal brengen. Niettemin wijzen Feeley 
en Simon wel op een ander aspect van beheersing van de samen-
leving dat hand in hand met actuarial justice in opkomst is: het 
vermijden van het proces, niet door onderhandelingen met ad-
vocaten, maar door lange proeftijden bij probation en het opleg-
gen van allerlei disciplinaire maatregelen in dat kader: menig 
'gedetecteerd' individu loopt in een proeftijd, zo blijkt. En daar 
wordt handig op ingespeeld. 

Bestutt 

Het is onvermijdelijk dat elementen uit de Amerikaanse rechts-
cultuur en met name de procescultuur enige invloed hebben op 
wat in continentaal Europa en in het bijzonder in Nederland ge-
beurt. De televisie met series als LA Law en Pleidooi (maar ook 
met het 0.1. Simpson-proces), de privatisering van de economie 
met bijbehorende commercialisering, de opkomst van forensi-
sche experts in vele soorten en maten, deregulering en zelfs de 
Straatsburgse rechtspraak versterken de vertrouwdheid met en 
ook in zekere zin de aantrekkingskracht van de Amerikaanse stijl 
van procederen. 

In dit artikel heb ik enkele aspecten belicht van het Ameri-
kaanse rechtssysteem en signalerend vergelijkingen met Neder-
land gemaakt. Zoveel als zeker is dater spralce is van een recep-
tie, zoveel is ook onzeker hoever die zal gaan. Kortom, 
terugkerend tot de gebruikte beeldspraak: aanhoudende westen-
wind met niet goed te voorspellen windlcracht. 
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InIcijkoperaties, infiltraties, undercoveragenten, een landelijke 
recherche, borgsommen, kroongetuigen, getuigenbescherming, 
pleidooi-onderhandelingen, dagboetes. De strijd tegen de crimi-
naliteit leidt tot veel innovaties in de Nederlandse rechts-
handhaving. Daarbij wordt voor nieuwe maatregelen vaalc met 
een schuin oog gekeken naar het op vele punten anders opge-
zette Amerikaanse systeem van de rechtshandhaving. 

In recente discussies wordt daarbij overigens veelal gelijktijdig 
gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De discussie over 
een landeffike recherche kan bij voorbeeld niet worden gevoerd 
zonder dat de politie opmerkt dat men hier in Nederland geen 
Amerikaanse toestanden MI. Zo wees de Haagse korpschef Brand 
er op dat 'een federale eenheid als de FBI de gewone politic voor 
de voeten loopt, dubbel werk doet, zaken afpakt en menigmaal 
verwarring zaait, waardoor onderzoeken mislukken' (Elsevier, 
15-10-1994). En over het pleidooi van de Commissie Donner om 
niet-juristen Officier van Justitie te maken, merkt de Amster-
damse hoofdofficier Vralddng bij voorbeeld op: 'Maak van ons 
geen bestuursambtenaren, want dan lcrijgen we de Amerikaanse 
situatie. Met de aanIdager en de advocaat op gelijke voet tegen-
over elkaar' (Vrij Nederland, 24-6-90). 

De discussie over amerikanisering wordt vaak vanuit de onder-
buik gevoerd, in een veroordelende toon, bij voorbeeld in termen 
van veramerikanisering, alsof het om ben soon ontaarding zou 
gaan. Aan de andere kant speelt ook impliciet een zekere fascina-
tie met Gods own country een rol. Illustratief is de uitspraak van 
de Nederlandse historicus Huizinga in zijn Amerika dagboek, 14 
april-19 juni 1926: 'Amerika slingert u tusschen aanvaarding en 
verzet van het ene uur op het andere, en de volkomen oplossing 
wordt ook in het herdenken niet bereikt.' 

Een remedie om op een evenwichtigere wijze met de al dan 
niet vermeende trend tot amerikanisering om te springen, en een 
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gefundeerder oordeel te vellen, is een systematische vergelijking 
van onderdelen van het Amerikaanse politiek-maatschappelijke 
bestel met andere systemen, bij voorbeeld op het gebied van de 
rechtshandhaving. Immers, het recht kan op verschillende ma-
nieren worden gehandhaafd en de American way is er maar een 
van. In onze visie zijn er - zeker nu de socialistische staten in het 
Oostblok zijn ontbonden - mondiaal drie globale hoofdstromen 
inzake de wijze van rechtshandhaving: de Amerilcaanse 
nachtwakersstaat, de Europese corporatieve staat en de Aziati-
sche veiligheidsstaat. 

De wijze van rechtshandhaving hangt in wezen ten nauwste 
samen met het antwoord op de fundamentele, politieke vraag 
hoe rechten en plichten tussen overheid, maatschappelijk mid-
denveld en burgers moeten worden verdeeld. In welke richting 
ontwildcelt Nederland zich langzamerhand? Streven we in meer 
algemene politieke zin naar een autoritaire staat, naar een aan-
gepaste verzorgingsstaat of naar een nachtwakersstaat? Blijven 
we in de aloude Europese traditie, kiezen we de Aziatische weg of 
koersen we in de richting van 'Amerikaanse toestanden'? 

Ondanks de relatieve stijging van de criminaliteit in de afgelopen 
jaren, is Nederland altijd een oase van rust geweest - zelfs naar 
Europese maatstaven - met een extreem lage dichtheid van rech-
ters en een beperkte gevangeniscapaciteit. Deze kenmerken van 
de rechtshandhaving hangen ongetwijfeld samen met de tradi-
tionele verzuiling van de Nederlandse samenleving, waar de so-
cialistische, katholieke en protestantse elites in onderlineoverleg 
de zaken regelden en waarbij het yolk rustig volge. , 

De corporatistische, verzuilde samenleving en politiek had ook 
zijn weerslag op de organisatie van de rechtshandhaving. Via een 
uitgebreide subsidiestaat werd het particulier initiatief bekostigd, 
die zijn eigen normen en waarden uitdroeg en handhaafde. Deze 
zelfreguleringsarrangementen leefden in brede kring: scholen, 
woningbouwcorporaties, werkgeversvereniging en zelfs in uit-
drukkelijk corporatistische arrangementen als de publielcrechte-
lijke bedrijfsorganisaties. Dit miste zijn uitwerking op de rechts-
pleging niet. 

Blankenburg (1994) constateert dat de corporatistische ele-
menten van de verzorgingsstaat belangrijke gevolgen hebben 
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voor het functioneren van de rechterlijke macht. Zo blijkt dat in 
Duitsland veel vaker naar de rechter wordt gestapt dan in Neder-
land, ondanks een vrijwel gelijke inhoud van de regelgeving. Het 
verschil is te verldaren uit de corporatistische structuren, die er-
toe leiden dat er in Nederland veel meer altematieven en niet-
juridische instituties bestaan, die als filter functioneren tussen 
eiser en rechtssysteem, bij voorbeeld op het gebied van schuld-
betaling, consumentenldachten, bouwnijverheid, arbitrage in 
bedrijfsleven, huren van woningen, de positie van wedcnemers 
en het regelen van de verkeersschade. 

Maar het corporatisme staat onder druk. Het streven van het 
paarse kabinet om meer marktwerking en dynamiek te creeren 
schaadt volgens Van Waarden (1995) de typische Nederlandse, 
corporatistische instituties en dreigt het kind met het badwater 
weg te gooien. Het geleidelijk ontmantelen van deze instituties 
zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de Nederlandse 
consensuspolitiek, want deze instellingen waren er op gericht 
om de scherpe kantjes van de concurrentie af te slijpen, met het 
oog op een stabiele lange termijn ontwildceling. Het paarse stre-
ven om nieuwe kanalen te graven tussen burger en overheid - los 
van de meer vertrouwde wegen via het maatschappelijk midden-
veld - zal ongetwijfeld ook de rechtshandhaving niet onberoerd 
laten. In de justitiele beleidsnota Recht in bewegingwerd bij 
voorbeeld nog uitdrulckelijk een verband gelegd tussen de ont-
zuiling en de stijging van de Nederlandse criminaliteit. 

De tijd dat Nederland een oase van rust was en een uitzonde-
ring op het gebied van de criminaliteit, lijkt bovendien definitief 
voorbij. De rechtshandhaving is thans geen rustig bezit meer, 
vermeldt de justitiebegroting 1995 eufemistisch. En de vooruit-
zichten stellen evenmin gerust. Theeuwes en Van Velthoven 
(1994) voorspellen bij voorbeeld voor het jaar 2000 een toename 
van de criminaliteit met dertien procent. Maar de burger wil 
even goed gewoon veilig over straat kunnen lopen. De huidige 
roep om meer blauw op straat, harder overheidsingrijpen en 
meer gevangeniscapaciteit is daar de uitdrukking van. Deze po-
pulistische roep miskent echter te gemakkelijk dat de wijze van 
rechtshandhaving niet los mag worden gezien van de bredere 
maatschappelijke en politieke context en dat een dergelijke aan-
palc een belangrijke doorwerking heeft op het gehele maatschap-
pelijke en politieke leven. 
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Schema: Politieke systemen en aspecten van rechtshandhaving 

Norm 	Preventie 	Opsporing 	Rechtspleging 

Staat 	Eenzijdige 	Technische 	Geheime 	Minimale 

(Azle) 	normering 	controle 	dienst 	onafhankelijk- 

eStraf- 	('1984') 	('Stazi') 	held 

recht') 

Middenveld 	Gecondi- 	Sociale 	Corporatief 	Magistratelijk 

(Europa) 	tioneerde 	controle 	('Bijzon- 
zelfregule- 	('Recht in 	dere 
ring 	beweging') 	Opspo- 

('Bestuurs- 	 ring') 

recta') 
Burger 	TWeezijdige 	Individuele 	Particulier 	Actief en 

(Amerika) 	normering 	vrijheid 	('Detecti- 	inventief 

('Civiel- 	('survival of 	ves') 

recht') 	the fittest') 

Rechtshandhaving in drievoud 
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De nieuwe maatschappelijke en politieke trends noodzaken tot 
een herijking van het justitieel beleid. Justitie staat thans op een 
kruispunt, waarbij voor de toekomstige rechtshandhaving in 
principe drie verschillende wegen zijn te bewandelen: het ver-
sterken van de positie van de burger, het versterken van het 
maatschappelijk middenveld en het versterken van de staat. De 
verschillende wijzen waarop inhoud wordt gegeveriaan de ver-
houding tussen staat, middenveld en burger (autoritaire staat, 
corporatieve staat, nachtwakersstaat) werkt min of meer recht-
streeks door in de specifieke vormgeving van de rechts-
handhavingsketen (normering, preventie, opsporing, vervolging, 
berechting, executie). In het bovenstaande schema is een en an-
der schematisch weergegeven. 

Abstracte systemen van rechtshandhaving zijn wellicht het 
meest herkenbaar, indien ze zich laten vertalen naar concrete 
voorbeelden in het huidige tijdsgewricht. Grosso modo kan men 
stellen dat de nachtwakersstaat opereert op het Amerikaanse 
continent, dat de corporatieve staat in essentie een Europese 
constructie is en dat de veiligheidsstaat is geworteld in de Aziati- 
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sche traditie (Van der Doelen, 1994). Met een paar trefwoorden 
laat zich kortweg het volgende beeld schetsen. 

De Amerilcaanse rechtshandhavingvertrouwt op de Icracht van 
de burger en beperkt via checks and balances de staatsmacht. Er 
is veel aandacht voor normstelling via het civielrecht, er zijn flo-
rerende particuliere bewakingsdiensten, detectivehureaus en 
advocatenlcantoren, de rechtspleging functioneert in nauwe in-
teractie met de burgers, en in het executietraject is ruim baan 
gemaakt voor schadevergoedingen, terwill ook private uitvoering 
van gevangenissen tot de mogelillcheden behoort. 

De Aziatische rechtshandhaving is te typeren als het zacht au-
toritaire systeem met een sterke staat en beperkte rechten voor 
het individu, waarbij met name landen als Singapore, Maleisie, 
Indonesia Korea en ook China worden genoemd (Walsh, 1993; 
Fallows, 1994). Deze vorm van rechtshandhaving kenmerkt zich 
door een sterke nadruk op normstelling via het strafrecht, ver-
plichte preventie-activiteiten, de inzet van geheime inlichtingen-
diensten, een beperkte onafhankelificheid van de rechterlijke 
macht en een repressief executietraject, compleet met lijfstraffen 
en de doodstraf. 

De Europese rechtshandhaving ten slotte reserveert een sterke 
rol voor het maatschappelijk middenveld, ongeveer zoals uiteen-
gezet in het justitifile beleidsplan Recht in beweging. In de Euro-
pese rechtshandhaving ligt relatief veel nadruk op normstelling 
via bestuursrechtelijk geconditioneerde zelfregulering; op pre-
ventie via het particulier initiatief; op buitenrechterlijke, corpo-
ratistische geschillenbeslechting en een magistratelijke rol van 
de rechterlijke macht; en ten slotte op executie en raintegratie via 
bestuurlijke boetes en maatschappelijk zinvolle taakstraffen. 

In het hierna volgende schetsen we uitgebreider de genoemde 
Amerikaarise en Aziatische prototypen van rechtshandhaving; 
waarbij we vooral de specifieke vormgeving van de strafractas-
keten nader belichten. De inhoud van die stelsels worth Inteen-
gezet aan de hand van aan wetenschappelijke tijdschnften ont-
leende beschrijvingen van bestaande rechtshandhavingssyste-
men in Amerilca en Azie. Tegelijk wordt aan de hand van Icrante-
lcnipsels - die zijn te zien als weak signals van grote transforma-
ties - nagegaan in welke mate dergelijkayerschijnselen thans 
optreden in het transformatieproces waarin de Nederlandse 
rechtshandhaving is gewildceld. 
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De nachtwakersstaat: Amerikaanse toestanden' 
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Kenmerkend voor het Amerikaanse politieke systeem is de ac-
tieve rot van de burger en het grote aantal interne en externe 
checks and balances (Van der Doelen, Korsten, 1994). Ook bij de 
rechtshandhaving is de invloed van de burger bijna direct voel-
baar. De individuele burgers oefenen een grote invloed uit op de 
wijze waarop de rechtshandhaving functioneert. Ze fungeren als 
een soort countervailing power ten opzichte van overheids-
organisaties. Die actieve rot van de burger is merkbaar op alle 
onderdelen van de rechtshandhaving, van preventie en opspo-
ring tot rechtspleging en executie. 

Burgers huren voor de beveiliging en opsporing hun eigen pri-
vate eye of beveiliging in. In de Verenigde Staten zijn er dan ook al 
tweeeneenhalf keer zo veel particuliere beveiligingsmedewerkers 
dan politiemensen, waarbij de beveiligingsindustrie een jaar-
lijkse omzet heeft van zo'n 52 miljard dollar. Het is een gewoonte 
van de politie om werk waarbij veel regels en controle komt ldj-
ken, uit te besteden aan particuliere bureaus. 

Er zijn min of meer autonome ontwikkelingen op het gebied 
van de Nederlandse rechtshandhaving die in die Amerikaanse 
richting wijzen. De particuliere beveiligingsindustrie maakt een 
spectaculaire groei door (zie Hoogenboom, 1994). Eind jaren ze-
ventig ging het om zo'n acht- a negenduizend mensen. Nu wer-
ken er at zeventienduizend mensen in die private sector. Het 
grootste deel, tachtig a negentig procent, is ingeschakeld bij de 
bewaldng van winkels, bedrijven en stadions. Maar er ligt nog 
een grote markt open. Zo zijn bewoners van de Haagse Vogelwijk 
er bij voorbeeld toe overgegaan om zelf particuliere bewakings-
diensten in te huren om hun wijk veilig te houden. 

Ook in de Amerikaanse rechtspleging is de actieve rot van de 
burger merkbaar. Amerika is in feite een door en door gejuridifi-
ceerde samenleving, waarin zowel de overheid als de zakelijke 
partners aan regels zijn gebonden. Geen land ter wereld kent 
meer advocaten dan Amerika en 'See you in court and sue you to 
hell' behoort tot het vocabulaire van de normale omgangsvor-
men. Het civielrecht domineert in tat van maatschappelijke ont-
wikkelingen. De rot van de rechter wordt daarbij soms belangrij-
ker geacht dan de rot van democratische organen. Er wordt wet 
eens beweerd dat de Amerikanen via de rechter 'proberen te be-
reiken wat zij tijdens de verldezingen niet konden bereiken en 
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De veillgheidsstaat: 'de Aziatische weg' 

Voor wie het wil zien, is het wellicht al opgevallen: Nederland 
japanniseert. De toename van Japanse investeringen in Europa 
om EG-tolmuren te ontlopen, het omarmen van het Japanse 
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dat de rechterlijke macht de partijpolitiek heeft overschaduwd' 
(Shapiro, 1993, p. 105). 

Terwijler in Nederland slechts achttien arrondissementen zijn, 
telt Amerika meer dan 5600 counties. Zo'n beetje alle organisatie-
varianten komen er voor, maar gemeenschappelijk is de relatief 
grote druk van de burgers op het functioneren van de rechtsple-
ging. Karakteristiek is bij voorbeeld dat in een groot aantal coun-
ties de hoofdofficieren en de rechtbankpresidenten rechtstreeks 
worden gekozen door de plaatselijke bevolking. In dit onder lo-
kale druk functionerende systeem van strafrechtspraak hebben 
de magistraten een verre van lijdelijke rol. Zo is het Amerikaanse 
O.M. een actieve, inventieve en belangrijke poortwachter dat via 
inventieve case-screening-procedures de instroom in de 
strafrechtsketen zo veel mogelijk probeert te sturen en te beper-
ken (Veldhuizen, 1993). Zoals het in de inleiding aangehaalde 
citaat van hoofdofficier Vralddng illustreert, staat men in Neder-
landse lcringen rondom het O.M. nogal huiverig tegenover de 
Amerikaanse systematiek. 

In de rechtspraak kennen de Amerikanen ook nog het systeem 
van de juryrechtspraak, waarbij burgers beoordelen of iemand 
schuldig is, waarna de rechter de strafmaat bepaalt. In Nederland 
wordt ook wel eens gewezen op een sluipende ontwildceling van 
een'rechtersstaar, waarin de rechterlijke macht in toenemende 
mate in wezen politieke geschillen (abortus, euthanasie, stakin-
gen) beslecht (Rood, 1993). Typerend voor Nederland is dat de 
invloed van de burger daarbij mondjesmaat blijft. Weliswaar 
voorziet Leyten de opkomst van juryrechtspraak in Nederland, 
maar hij lijkt een roepende in de woestijn. De Nederlandse 
rechtsprekende macht hecht - zowel individueel als collectief - 
erg aan de onafhankelijke, magistratelijke rol. Ren van de meest 
opvallende kenmerken van de Nederlandse strafrechtspleging is 
immers de zeer mime discretionaire bevoegdheid van de rechter 
en het ontbreken van beperkende instructies voor de straftoe-
meting, hetgeen vaalc als verklaring wordt opgevoerd voor het 
relatief milde, Nederlandse strafklimaat (Talc, 1994). 



Rechtshandhaving op eon driesprong 117 

lcwaliteitsdenken door het bedrijfsleven, de populaire oosterse 
vechtsporten, de recente hausse in gewelddadige, realistische 
Japanse tekenfilms. Ook in politieke zin wordt meer naar Aziati-
sche landen gekeken. Vooral als een vorm van democratie die 
ook voor het decadente Westen oplossingen zou kunnen bieden. 
Hierbij kan met name gedacht kan worden aan het moedwillig 
beperken van individuele vrijheden ten behoeve van de belangen 
van het collectief en een slagvaardige overheid. Het actief stimu-
leren van gemeenschappelijke waarden en normen door de over-
heid zou de dreigende ontbinding van de samenleving kunnen 
tegengaan. De relatief geruisloze invoering van de Nederlandse 
identificatieplicht - na jaren veel weerstand te hebben opgeroe-
pen - kan in die context begrepen worden. 

Als feitelijk functionerend model voor de Aziatische weg wordt 
vaak het leven in het ministaatje Singapore aangehaald. Singa-
pore bestaat officieel pas sinds 1965. Onder leiding van president 
Lee Kuan Yew is een autoritair politiek bestel ontstaan, dat ook 
wel eufemistisch wordt aangeduid als een `geleide democratie'. 
De People's Action Party (PAP) neemt sinds de beginfase een mo-
nopoliepositie in het parlement en bepaalt de wetgeving. Waar-
den en doelstellingen van de PAP zijn neergelegd in de zogeheten 
Shared Values. Het is een staatsideologie waarin met zoveel 
woorden wordt gesteld dat het individu ondergeschikt dient te 
zijn aan de gemeenschap en de staat. De individuele rechten van 
de mens worden als een verwerpelijke westerse uitvinding be-
schouwd (Lottum-Van Leeuwen, 1992). Dit vinden we terug in de 
wijze waarop de rechtshandhaving is georganiseerd. 

De Amerikaanse rechtssocioloog Austin (1987) beschrijft het 
ordelijke Singaporese prototype van de rechtshandhaving als een 
systeem met strenge regelgeving dat strikt wordt gehandhaafd. 
Ook andere traditionele zonden worden in Singapore streng aan-
gepakt. Prostitutie, gokken en pornografie zijn strikt verboden. 
Ook de individuele vrijheid wordt ingeperkt. Lang haar voor 
mannen is niet toegestaan, straatdansen evenmin. Verder staan 
er boetes op papierafval, spuwen in het openbaar, door rood licht 
lopen en niet in de rij staan bij taxi's. Het straatbeeld wordt ver-
der gecompleteerd door de vele preventieve maatregelen en be-
wakers in winkels. Singapore probeert inmiddels ook de politieke 
normen te socialiseren. Daartoe is in iedere flat een politieman 
aangesteld die tevens de sociale controle in deze asfaltjungle 
moet gaan versterken. Verder is er vanaf het moment dat kinde- 



Justitiele verkenningen, jrg. 21, nr. 9, 1995 118 

• ren naar school gaan, een identificatieplicht. Criminaliteits-
preventie is een standaard vak op de middelbare scholen. De na-
tionale dienstplicht kan ook worden vervuld bij de politie. 

Singapore komt vooral in de publiciteit w-anneer lijfstraffen en 
doodstraffen voor westerse drugssmoklcelaars worden uitge-
voerd. In the Misuse of drugs act van 1973 wordt welbewust afge-
weken van internationale verdragen: het omkeren van de bewijs-
last via de zogeheten presumptions, het uithollen van het recht 
op een raadsman, het toelaten van dubieuze kroongetuigen en 
de onvoorwaardelijke doodstraf voor drugshandel. Deze bepalin-
gen hebben grote invloed op de wijze van rechtshandhaving: 

•'De(ze) anti-drugswetgeving wordt volgens de letter van de wet 
uitgevoerd. Een verscherping van 'vooronderstellingen' (pm-
sumptions) maakt de Misuse of drugs act tot een dodelijk werk-
tuig in handen van het Openbaar Ministerie' (Lottum-Van Leeu-
wen, 1992, p. 298). 

Het resultaat van deze autoritaire aanpak van de rechts-
handhaving is een veilige en schone stad. Ms ze zich houden aan 
de door de staat geformuleerde gedragsregels kunnen burgers 
's nachts rustig in hun eentje rondwandelen. Singapore heeft ver-
geleken met even verstedelijkte gebieden in de Verenigde Staten 
bij voorbeeld maar twintig procent van de moorden, tien procent 
van de verkrachtingen en vijf procent van de inbraken. Dergelijke 	! 
relatief lage criminaliteitscijfers heeft Singapore gemeenschap- 
pelijk met meer landen in de Oost-Aziatische landen, zodat het 
niet verwonderlijk is dat ook Nederlandse rechtshandhavers hun 
licht op in deze regio opsteken. 

Zo raalcte de politie Rijnmond gecharmeerd van het Japanse, 
fijnmazige systeem van politieposten: de zogeheten koban. De 
agenten op zo'n Japanse politiepost zijn verantwoordelijk voor 
alles wat er gebeurt: het verkeer, burenruzies, inbraalc en moord. 
Inmiddels wordt er in de Rijnmond naar gestreefd om op elke 
twaalfhonderd tot vijftienhonderd inwoners een politie-
kantoortje te vestigen: 'Door de politie dichter bij de.burgerie 
brengen hoopt de Rotterdamse korpsleiding beter werk te kun-
nen leveren. Ook moet ermee worden voorkomen dater wijken 
ontstaan waar geen agent meer naar binnen durft.' (De yolks-
krant, 5 mei 1995, p. 3). Bij dit alles past dat de Rijnmondse agent 
in de nabije toekomst ook wordt voorzien van een Informatie-
pistool', waarmee hij op ieder moment van de dag en op elke plek 
zelf kentekens kan controleren, verdachte figuren in het politie- 
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archief kan opzoeken en aangiften kan opnemen (Trouw, 15 juli 
1995). 

Meer in zijn algemeenheid, en zonder de Aziatische pralctijken 
te noemen, signaleren Boutellier en Van Stokkom (1995) in het 
voetspoor van de Franse filosoof Slama de opkomst van een Wes-
terse veiligheidsstaat waarin burgers in toenemende mate als 
onverantwoordelijk worden gezien. Tegelijk worden de grenzen 
van het kwaad opgerekt tot allerlei dagelijkse ongenoegens (ver-
gelijk de anti-rook campagnes), waardoor het beroep op de over-
heid om veiligheid te garanderen almaar zal toenemen. 

Deze analyse staat in het teken van de toenemende risico's in 
het menselijk bestaan, de grotere invloed van experts en de op-
komst van een preventiestaat. Daarmee worden de contouren 
van het Aziatische prototype van rechtshandhaving zichtbaar: 
steeds meer toezicht en controle door professionals. Burger 
(1995) stelt dat.dit proces nadrulckelijk zal gaan gelden . voor het 
gemeentelijke integrate veiligheidsbeleid. Hij voorspelt een soort 
autonome groei van de door de rijksoverheid gesponsorde 
Melkert-banen die exclusief zijn bestemd voor het houden van 
toezicht. Dit in tegenstelling tot de traditionele verzorgingsstaat 
waarin toezicht - en sociale controle nevenprodukten waren van 
het welzijnswerk. 

Het nut van vergelijkingen 

In voorgaande beschouwing werden twee mogelijke toekomst-
beelden van de Nederlandse rechtshandhaving geschetst. Een 
dergelijke brede en wat pretentieuze beschouwing roept uiter-
aard meer vragen op dan ze kan beantwoorden. Wat is nu eigen-
lijk het beste systeem? Welke richting is de dominante in het Ne-
derlandse rechtsbestel? En, is het mogelijk om het beste uit drie 
werelden te verenigen? 

De waarde van deze vergelijking ligt helaas echter (nog) niet in 
de concrete antwoorden op dergelijke vragen. Daarvoor zal nog 
de nodige conceptuele verdieping moeten plaatsvinden met 
name voor de achterkant in de schakels van de strafrechtsketen 
(vervolging, berechting, executie, reIntegratie). Ook is een meer 
systematische gegevensverzameling gewenst, waarbij de geldig-
heid en betrouwbaarheid goed in het oog moeten worden gehou-
den. 
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Zo zijn er recente signalen dat het geweld in de Verenigde Sta-
ten van Amerika niet meer drastisch stijgt (zie de bijdrage van 
Aronowitz in dit nummer), terwifl anderzijds wordt opgemerkt 
dat bij voorbeeld het befaamde, lage criminaliteitscijfer van Ja-
pan een relatief recent gegeven is, dat bovendien nog naar boven 
dient te worden bijgesteld (Tetsuya Fujimoto, Won-kyo Park, 
1995). Ondanks deze beperkingen biedt de voorliggende vergelij-
king ook een aantal mogelijkheden. 

De vergelijking maakt ons ten eerste bewust van de typische 
grenzen en nadelen van het eigen, Nederlandse rechts-
handhavingssysteem. Door het verkennen van andere systernen 
wordt de horizon verbreed en kunnen de voor- en nadelen van 
de verschillende systemen op onbevangen wijze worden be-
schouwd. 

De systemen zijn de facto ingebed in een bredere context van 
typische nationaal politieke stelsels: de corporatieve verzorgings-
staat, de liberate nachtwalcersstaat en de autoritaire veiligheids-
staat. Het betrekken van die politieke context is belangrijk voor 
een oordeel over het functioneren van de drie prototypen van 
rechtshandhaving. Uit een landenvergelijkend onderzoek met 
meer dan honderd landen blijkt bij voorbeeld dat naarmate de 
liberate democratie in een land verder is ontwilckeld, er zich te-
yens meer geweld in de maatschappij voordoet (Bertrand, 1982, 
p. 222). Amerika staat daarbij aan kop. Het vergroten van de indi-
viduele vrijheid heeft blijkbaar een prijs: burgers beslechten hun 
onderlinge conflicten op een meer gewelddadige wijze. Het be-
staan van instituties gericht op georganiseerde belangen-
behartiging - door Bertrand aangeduid als belangendemocratie, 
hier aangeduid als corporatisme - blijkt daarentegen het alge-
mene geweldsniveau in een maatschappij te verminderen. 

De vergelijking opent verder het blilcveld voor in andere landen 
gepralctiseerde oplossingen in de rechtshandhaving. Er wordt wel 
eens gezegd dat de geschiedenis het laboratorium van de sociale 
wetenschappen is. Deze stetting geldt ook voor het vergelijken 
van landen. Op verschillende plekken in de wereld tracht men 
andere oplossingen voor dezelfde problemen te vinden en het is 
nuttig om daar kennis van te nemen. Rechtsvergelijking kan in- 

- spiratie bieden voor het zoeken naar alternatieven, voor het mo-
tiveren van de gekozen oplossing en voor het evalueren an wets-
ontwerpen in het licht van buitenlandse ervaringen (Florijn, 
1993). Met name de Amerikaanse ervaringen vormen een bron 
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om zich aan te laven. Want, zoals Heringa en De Winter (1994, p. 
168) opmerken: 'Felt is (...) dat telkens als zich in Nederland een 
nieuw onderwerp aandient, er in de Verenigde Staten allang 'ca-
ses' over blijken te bestaan.' 

De vergelijking is ook bruikbaar om de houdbaarheid (op lange 
termijn) van nieuwe beleidsopties te testen. Zo zou het nuttig 
kunnen zijn de huidige majeure beleidsprogramma's te plaatsen 
binnen alle drie de geschetste varianten van rechtshandhaving 
en zo te bezien hoe robuust de keuzen van vandaag zijn, in het 
licht van een onzekere toekomst. Het schetsen van dergelijke min 
of meer plausibele toekomstbeelden maalct beleidsmalcers ge-
voelig voor signalen van een veranderende omgeving en behoedt 
hen voor eventueel groepsdenken dat - zoals bekend - snel toe-
slaat wanneer mensen of organisaties onder grote druk verkeren. 

Dat de geschetste toekomstbeelden zich daadwerkelijk zullen 
voordoen is erg onwaarschijnlijk. Men kan zich in gemoede af-
vragen of de onderliggende Amerikaanse en Singaporese waarde-
orientaties wel zo makkelijk gemporteerd kunnen worden 
(Eschen, 1993). Het feit dat de veramerikanisering zo sterk wordt 
veroordeeld is een lcrachtig teken voor een self denying prophecy. 
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Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine 
times a year by the Research and documentation Centre of the 
Dutch Ministry of Justice in cooperation with the publishing 
house Gouda Quint BV Each issue focuses on a central theme 
connected with criminal law, criminal policy and criminology 
The section Summaries contains abstracts of the internationally 
most relevant articles of each issue. The central theme of this 
issue (vol. 21, no. 9, 1995) Criminal justice in America and its 
impact on The Netherlands. 

Crime trends in America; the consequences for the criminal 
justice system 
A.A. Aronowitz 
This article examines trends in the crime rate and the American 
criminal justice system over the past twenty years. In order to 
provide a more accurate picture of the crime rate in America, 
two measurement tools have been utilized to assess changes in 
the raw number of offenses as well as the crime rate (offenses 
per 100,000 in the population). Data are provided from the 
National Crime Victimization Survey (NCVS) as well as from the 
FBI's Uniform Crime Report. At a time when America was 
experiencing its peak crime rates, state legislatures and the U.S. 
Congress passed a number of sentencing reforms which 
introduced harsher sentences for first time offenders, longer 
prison sentences and which resulted in more time served in the 
institution once sentenced and sent to prison. Despite a 
decrease in crime over the past three years, it seems hardly 
likely that America will reverse its tough sentencing laws. What 
impact has this had upon the . correctional system? Correctional 
populations are expanding at record numbers and this in turn 
has brought with it a multitude of other problems: a shortage of 
prison cells resulting in overcrowding, construction of new 
prisons nationwide, an increasing geriatric prison population 
and increases in state budgets to finance prison expansion 
programs. Whether the rationale for passing harsh sentencing 
reforms and imposing long prison sentences is retribution or 
deterrence, surely America must be able to find more cost 
effective and humane ways to punish people. 
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The American 'war on drugs' 
Ed. Leuw and Ch. Kaplan 
The American 'war on drugs' has long historical roots. Since the 
end of the 19th century the use and trade of some 'non-western' 
drugs has consistently been marginalised and criminalised. The 
'puritan ethics which fuelled the prohibition of alcohol have 
been expressed and amplified in the war on drugs. In this 
process the American drug problem has become associated with 
racial minority, immorality and social degradation. Drugs have 
become an important symbolic battleground for discipline and 
control over American core values. In the context of the war on 
drugs control is exerted on a broad spectrum of social 
organisations. Supra-national relations, community control and 
the micro relations in the workplace, the schools and the family 
are increasingly affected by the war on drugs. At the same time 
this constitutes the functionality of the war on drugs as a 
credible common cause in post-modern American society. 
Fighting drugs provides a rare possibility for a national moral 
consensus. Individual freedom and limiting the ill effects of 
deviant drug addiction public health have been subordinated to 
the repression of drug use and drug distribution. 

Gangs in America and The Netherlands; grim reality versus 
nine days' wonder 
EH.M. van Gemert 
Nowadays gangs in America have become heavily involved in 
violent crime. As a result many gangmembers commit crimes, 
go to jail, and die early. Most students believe that the main 
explanation for the phenomenon lies in the social structure of 
the American Neighbourhoods. In The Netherlands, almost no 
scientific data have been gathered on the subject. Still the media 
tell us that there gangs exist also. The social context is different 
from the United States. No ghetto's can be found in The 
Netherlands and poverty in general, hasn't reached the 
American level. Dutch youths learn about American gangs 
through the media and adopt what they see and hear. Therefore, 
it is possible to argue that the reason Dutch gangs emerge is a 
matter of international youth culture. Especially in music, gangs 
are portrayed as a black phenomenon. For this reason, they 
seem to appeal more strongly to certain groups than others. 
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The Americanization of law enforcement; on the introduction 
of investigative techniques 
J.A.W Lensing 
In this article the questions are discussed whether there has 
been a process of Americanization of international law 
enforcement and whether the use of investigative techniques in 
The Netherlands has been influenced by the US. It appears that 
the American influence on international law enforcement has 
been extensive. Also, there has been a notable influence on the 
development of investigative techniques in The Netherlands, 
inter alia by the presence and activities of the DEA and by the 
approach of organized crime through asset forfeiture and 
investigating money laundering. Once new techniques were 
introduced and accepted by the courts in The Netherlands at 
the end of the seventies, the police went further and further in 
introducing new techniques. The Dutch courts were unable to 
set any meaningful limits. The IRT-affair and the parliamentary 
inquiry into investigative methods have come at the right 
Moment: rethinking investigative techniques is necessary. 

American legal practice: our future? 
J.E Nijboer 
Many Dutchmen are concerned about the emergence of 
'American'-type tendencies in the legal practice. Especially 
extreme features of the US culture in litigation are perceived as 
threatening. In this article the `adversarial' character of the 
American justice system is discussed focusing on its impact on 
economics and professional conduct of different professional 
groups. Moreover some attention is given to the amount of 
damage-compensation that sometimes is given in cases of 
malpractice or product-liability. The author gives as his opinion 
that indeed there is a steady wind from the West affecting the 
procedural culture in The Netherlands. Nevertheless, it is not 
said that American excesses or look alikes of that will dominate 
the procedural landscape. 

Law enforcement at the crossroads 
E van der Doelen 
In Dutch public discussion there is a big reluctance against the 
`americanisation of Dutch law enforcement'. For a more 
balanced judgement of the pros en cons of such an americani- 
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sation, three modes of law enforcement are elaborated. Law 
enforcement in a liberal, laissez faire political system (e.g. the 
United States) emphasises the.  role of the individual, and of 
checks and balances. Characteristic for law enforcement 
processes is the civilisation of law, a big security and legal 
industry, elected prosecutors and judges, and execution by 	' 
privatised prisons and financial claims. Law enforcement in a 
corporatistic welfare state (e.g. The Netherlands) focuses on 
interest group, as a useful mediating function between state and 
individual. Characteristics of law enforcement are the relative 
domination of conditioned selfregulation in administrative law, 
interest group mediation as a mode of conflict resolution, and 
execution by obliged societal services. Law enforcement in an 
authoritative, security state (e.g. Singapore) stresses a strong 
role of the state and limited individual rights in the process of 
law enforcement. This political system stimulates law enforce-
ment by severe penal laws, a state security police, limited 
independence of the judicial power and very repressive prisons, 
including caning and death penalty 
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De hypocrisie van het gedoogbeleid; enige kanttekeningen bij 

de drugsnota 

prof mr. P.D. van Buuren *  

van'de Bunt en Ed. Leuw 
stellen in hun artikel 'Gedogen als 
zelfkant van de rechtshandhaving?' 
(Justinele verkenningen nr. 8, 1995) - 
zij het met enige slagen am de arm 
- dat gedogen verheven kan warden 
tot welbewust beleid. Aan de hand 
van de nieuwe Drugsnota zal ik 
ingaan op enige gevaren van die 
visie. 
In de nota Drugbeleid van 15 
september 1995 (TK 1994-1995, 24 
077, nrs. 2-3) zetten de ministers 
Borst-Eilers en Sorgdrager, en 
staatssecretaris Kohnstamm uiteen 
hoe het Nederlandse drugbeleid er 
de komende jaren uit zal zien. Het 
gedoogbeleid ten aanzien van 
soft-drugs wordt in hoofdzaak als 
succesvol beschouwd en zal daarom 
- met hier en daar een aanscherping 
van het beleid - warden voortgezet 
Een legaliseren van het bezit van 
gebruikershoeveelheden soft-drugs 
en van de verkoop van zulke 
hoeveelheden in coffeeshops wordt 
echter afgewezen. De invoering van 
bij voorbeeld een vergunningen-
stelsel wordt door de ministers, gelet 
op de geldende verdrags-
verplichtingen, een onbegaanbare 
weg genoemd (p. 15). De Neder-
landse regering zou misschien wel 
willen, zo klinkt het in de nota door, 
maar in het bijzonder het Enkelvou-
dig Verdrag inzake verdovende 
middelen uit 1961 alsmede de 
daaraan gerelateerde Overeenkomst 
van 1990 ter uitvoering van het 
Akkoord van Schengen van 1985 
staan daaraan in de weg. 

We houden dus de situatie dat het 
bezit van kleinere hoeveelheden 
soft-drugs een overtreding blijft, dat 
het in voorraad hebben en 
verhandelen van grotere hoeveelhe-
den (in coffeeshops) een misdrijf is 
en dat oak het telen van nederwiet 
strafbaar blijft. Maar onder 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie wordt officieel bekend 
gemaakt, dat gebruikers van 
soft-drugs voor hun overtredingen 
niet zullen warden vervolgd en dat 
coffeeshop-houders die zich houden 
aan bepaalde voorwaarden en 
beperkingen, evenmin zullen worden 
vervolgd voor het voortdurend en bij 
herhaling plegen van hun misdrijven. 
Dat noemen we actief gedoogbeleid. 
De wetgever stelt normen en 
bedreigt overtreding ervan met 
straffen, maar het openbaar 
ministerie maakt via vervolgings-
richtlijnen bekend dat die wettelijke 
normen, mits binnen bepaalde 
grenzen, niet ernstig behoeven te 
worden genomen. Verkoop en bezit 
van soft-drugs zijn strikt verboden, 
maar niet heus. 
Nu kennen we dat actief gedogen 
(of gedogen vooraf) ook in het 
milieurecht. Daar is het beleid er 
echter op gericht het actieve 
gedogen terug te dringen tot 
situaties van (echte) overmacht en 
tijdelijke overgangssituaties. Van een 
actief gedogen van verboden 
gedragingen/situaties willen we op 
het gebied van de uitvoering van de 
milieuwetgeving alleen bij 
uitzondering weten. 

• De auteur is als Hoogleraar bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht 
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Anders dan het gedogen in 

uitzondedngssituaties zet het 
structureel actief gedogen van 
overtredingen van wettehjke 
voorschriften zoals in de Drugsnota 

beschreven de bip aan de wortel van 
de rechtsstaatgedachte. In een 

rechtsstaat is oak de overheid 
(waartoe de minister van Justitie en 

het O.M. behoren) gebonden aan de 
wet Als de wetgever bepaalde 
gedragingen strafbaar verklaart is 
het niet aan de minister of aan het 

O.M. am te verklaren dat die 
wettelijke normen (binnen zekere 
grenzen) rustig overtreden kunnen 
worden. Men zou dan tech 
verwachten dat de minister die 
zoiets verklaart of laat verklaren, oak 

de voorbereiding van een wetsvoor-
stel ter hand neemt om tot het 
opheffen van de strafbaarstelling 
(althans gedeeltelijk) over te gaan. 

Oat doet het huidige cabinet ten 
aanzien van de strafbaarstelling van 
bezit van en (detai0handel in 
soft-drugs niet. De reden daarvoor 
lint in Internationale verplichtingen 

die Nederland oak nog weer 
betrekkelijk recent (Schengen) op' 

zich heeft genomen. 
Hier is sprake van hypocrisie. 

Tegenover de intemationale 
gemeenschap aanvaardt de 
Nederlandse regering bij herhaling 
en ook recent volkenrechtelijke 
verplichtingen die Nederland 

misschien naar de letter genomen 
nakomt. Maar nationaalreehtelijk 
worth vervolgens officieel gedoogd 
en wordt zelfs bevorderd, dat 

gemeenten het coffeeshop-
verschijnsel door mrddel van een 

vergunningenstelsel gaan reguleren. 
De lagere overheden gaan dan in 
feite een vergunning onder 

voorschriften verlenen voor iets dat 
bij de formele wet absoluut 

verboden is. Een dergelijk 

gedoogbeleid schaadt zowel de 
geloofwaardigheid van de wetgever 
als de geloofwaardigheid van 

Nederland in het intemationale 
rechtsverkeen 
lk hoop dat zal blijken dat dit 
gedoogbeleid slechts eon tijdelijk 

karakter zal behoeven te hebben. 
Het Nededandse regeringsbeleid 

behoort, gelet op de opvattingen van 
de Drugsnota, officiee/gericht te zijn 

op legalisering van soft-drugs. Oat 
standpunt behoort intemationaal te 
worden uitgedragen. En wanneer 
over een aantal jaren nog geen 

beweging in de internationale 
opvattingen omtrent soft-drugs te 
bespeuren valt, moot een moeilijke 
keuze gemaakt worden. Of de 
regering doet dan een voorstel tot 
legalisering onder opzegging van 

verdragen voor zover noodzakelijk, 
of zij Iciest voor bedindiging van het 
huidige, liberale gedoogbeleid. 
Hypocrisie behoort in het overheids-
beleid geen permanent karakter te 

kdjgen. 

Thernanurnmers JustMale 
verkenningen 
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Regelmatig worden, bij voorneeld 

ten behoeve van het ondetwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiote 
Verkenningen nabesteld. Voor de 

bepahng 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 voorbereiding heeft. Over 
de inhoud van de nummers ken met 

de redactie contact worden 
opgenomen. Ook personen die een 

bijdrage willen leveren aan een van 
de aangekondigde nummers worden 
verzocht contact op te nemen met 
de redactie. 
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• JV3, april: Racistisch geweld 
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JV5, juni: Jongeren 

Congressen 

Wel en wee van de Wet Tetwee 
Het slachtoffer dat schade heeft 
geleden door een strafbaar feit kan 
zich partij stellen in het strafproces. 
Dat is niet nieuw. Wel is de 
wettelijke regeling gewijzigd en 
landelijk op 1 april 1995 ingevoerd. 
Al eerder was er een jaar lang 
'proefgedraaid .  in de arrondissemen-
ten Den Bosch en Dordrecht. . 
Daamaast is er een nieuwe 
maatregel in het wetboek van 
strafrecht opgenomen. De 
strafrechter kan een veroordeelde de 
verplichting opleggen om de staat 
een som geld te betalen ten 
behoeve van het slachtoffer. Met de 
invoering van de wet Terwee is 
opnieuw een stap gezet in de 
richting van de civilisering van het 
strafrecht Vragen dringen zich op of 
deze ontwikkeling binnen het 
strafrecht wel gewenst is, of de 
positie van het slachtoffer echt is 
verbeterd en wat de voordelen zijn 
van deze wet Onder leiding van mr. 
J.C.M. Leijten als dagvoorzitter zullen 
in de ochtend spreken: dr. mr. M. 
Moerings (redactievoorzitter Proces), 
prof. mr. M.J. Groenhuijsen 
(versterkingpositie slachtoffer in het 
strafrecht: een gewenste ontwikke-
ling?), prof. dr. J.J.M. van Dijk 
(Draagt slachtofferzorgzorg bij tot 
rechtshandhaving?), prof mr. C. Kelk 
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(De plaats van het slachtoffer in het 
strafrecht haken en ogen). In het 
middagprogramma warden 
werkgroepen gehouden. 
Datum: Vrijdag 15 december 1995 • 
Plaats: Auditoriumzaal van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, De 
Boelelaan 1105, Amsterdam. 
lnlichtingen: Studiedag Wel en Wee 
wet Terwee, redactiesecretaris drs. K 
de Graaff, Zilvermeeuwhof 1, 5672 
ED Nuenen. 

The art of canalizing 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions 
zal aandacht worden besteed aan 
een breed scala van riskante 
gewoonten en verslavingen. Voor het 
eerst in de geschiedenis van ICAA 
maken roken en gokken, naast 
alcohol en drugs, deel uit van het 
programma. Meer dan 1000 
deelnemers uit ongeveer 65 landen 
warden verwacht Daardoor is het 
congres bij uitstek geschikt am het 
beleid en de ervaringen te 
presenteren van alle Nederlandse 
organisaties die werkzaam zijn op de 
terreinen onderzoek preventie en 
therapie met betrekking tot 
verslavingsgedrag. Er bestaat de 
mogelijkheid tot het houden van een 
inleiding in een van de talrijke 
workshops en secties, of door 
deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datum: 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Plaats: Amsterdam 
lnlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 
1070 MS Amsterdam, tel.: 
020-6464469. 
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Uteratuur-informatie 
Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
NJ de documentatle-ahleling van 
het Wetenschappefijk 
Onderzoek- en Documentatie-
centrism van het Ministerie van 
Justine tegen bawling kopleen 
worden aangevraagd. WIJ 
attenderen u erop dat voigens 
art. 113b, lid 1 van de Auteurswet 
1912, de kopleen ultsiultend 
mogen dienen tot eigen oefening, 
studie of gebruilt. Door de 
documentatie-aftleling worden 
boeken, Bjdschriftattikelen, 
rapporten en jaantersiagen met 
betrekidng tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. 
De documenten die vane 1987 
zfin verschenen, %rotten 
automatisch ingevoerd. Op 
aanwaag kunnen ilteratuurifisten 
m.b.L specifieke ondenverpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. lfidschrlftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men Ach wenden 
tot de &doling documentatie van 
het WODC, Postbus 20301, 2500 
EH 's-Gravenhage, tel.: 070-370 
85 53 (CJ. van Netburg, P.H.T. 
Secherling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Barlow, M.H., D.E. Hickman e.a. 
Economic conditions and ideologies 
of crime in the media; a content 
analysis of crime news 
Crime & delinquency, 41e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 3-19 
Het hier beschreven onderzoek 
verkent de relatie tussen hoe de 
media criminaliteit verslaan en 
condities in de politieke economie. 
Aan de hand van artikelen in Time 
magazine, uit jaren na 1945 met een 
age of een hoge weddoosheid, 

worden zeven hypothesen getoetst 
om aan te kunnen geven of de 
inhoud van die artikelen ideologisch 
zijn. Opvallend is dat in de artikelen 
meet de nadruk wordt gelegd op 
gewelddadige cdminaliteit, daders 
afkomstig uit hogere sociale klassen, 
daders met hechte familiebanden en 
daders met een hogere opleiding 
dan blijkt uit de criminaliteitscijfers. 
Ook wordt in de artikelen de 
betrokkenheid van niet-blanke 
daders stark overtrokken. Het 
onderzoek toont aan dat de 
berichtgeving in Time ideologisch is. 
De berichtgeving doet het 
criminaliteitsgevaar escaleren en er 
wordt voorbijgegaan aan het feit dat 
de meeste criminaliteit bestaat uit 
venverving van eigendommen. 
Indien de aiminaliteitsideologieen 
de luitische verbinding zijn tussen 
de vooiwaarden in de politieke 
economie en criminaliteitsbeheer-
sings-beleid, dan worden de 
nieuwsmedia belangiijk voor het 
verkennen van die verbindingen. 
Nieuws met betrekking tot 
criminaliteit speelt daarrnee eon 
vitale ml in het verkrijgen van een 
draagvlak voor een nieuw 
criminaliteitsbeleid, dat nauwelijks 
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invloed zal hebben op de criminali-
teit 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

2 
Benekos, PJ., A.V. Merio 
Three strikes and you're out/ The 
political sentencing game 
Federal probation, 59e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 3-9 
In het kader van de War on crime' 
bepalen recente wetgevings-
initiatieven in de Verenigde Staten 
dat levenslange gevangenisstraffen 
moeten worden opgelegd aan 
delinquenten die voor de derde keer 
voor een emstig misdrijf veroordeeld 
worden. In het artikel bezien de 
auteurs de ideologische en politieke 
context van deze taseballwetgeving' 
door de wetgeving op federaal 
niveau en de wetgeving van drie 
staten met elkaar te vergelijken. Uit 
onderzoek en commentaren op de 
wetgeving wordt duidelijk dat de 
criminaliteit als gevolg van de 
nieuwe wetgeving niet dusdanig zal 
afnemen dat het in de ogen van het 
publiek bevredigend is. De 
wetgeving zal echter wel tal van 
nadelige consequenties hebben. De 
dillk op het strafrechtelijk apparaat 
zal groter worden omdat meer 
delinquenten 'plea bargaining' zullen 
weigeren en het op een proces 
zullen laten aankomen. Ook de kans 
dat delinquenten meer geweld tegen 
politiemensen gaan gebruiken als ze 
(voor de derde keer) gepakt dreigen 
te worden is niet te verwaatiozen. 
Tot slot wijzen de auteurs op de 
kosten van de nieuwe wetgeving 
door de toenemende behoefte aan 
celcapaciteit en de kosten die 
verbonden zijn aan de gezondheids-
zorg van oudere gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Golovko, L 
L'evolution de la procedure penale 
russe 
Revue de droit penal et de 
criminologie, 75e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
235-248 
In dit artikel worden de evolutie, de 
actuele situatie en de perspectieven 
van het Russische strafprocesrecht 
beschreven. De geschiedenis van 
het Russische strafprocesrecht kan 
in vier perioden worden onderver-
deeld: veer de oktoberrevolutie van 
1919; van 1917 tot 1960 (onder te 
verdelen in de periode veer het 
aannemen van de strafwetgeving 
van 1923 en daama); vanaf het 
aannemen van een nieuwe 
Russische strafwetgeving in 1960 tot 
het uitroepen van het GOS; de 
huidige Russische procedure. De 
hedendaagse geschiedenis van het 
Russische strafrecht begint op 20 
november 1864 toen keizer 
Alexander ll het statuut van het 
strafprocesrecht afkondigde. Tot die 
tijd droeg het strafprocesrecht in 
Rusland een absoluut inquisitoir 
karakter. De revolutie van 1917 
bracht een einde aan de door de 
keizer op gang gebrachte 
ontwikkeling van het strafproces-
recht. De periode van 1917 tot 1923 
kenmerkte zich door een achteruit-
gang op het gebied van het recht. In 
1923 werd het eerste Russische 
Wetboek van Strafrecht ingevoerd. 
Het strafproces werd onderverdeeld 
in een voorbereidende (inquisitoire) 
en beslissende (accusatoire) fase. 
Het einde van het Stalinistische 
tijdperk bracht de vraag naar 
hervorming van de wetgeving en van 
het strafprocesrecht. In 1960 werd 
een nieuw Wetboek van Strafrecht 
ingevoerd, dat nog steeds van kracht 
is. Sinds de perestroika zijn 
hervormingen op het gebied van het 
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strafprocesrecht onderwerp van 
discussie. In 1991 werd een 
commissie ingesteld die zich moest 
buigen over een concept met 
betrekking tot juridische heivormin-
gen. De hervorming van het 
strafprocesrecht bestreek een 
belangrijk deel van het werk van 
deze commissie. Het Russische 
strafrecht ondervindt thans grate 
moeilijkheden: aan de ene kant is er 
de grote (georganiseerde) 
criminaliteit en aan de andere kant 
de terugtred van de meeste rechters 
en officieren van justitle. De redenen 
hiervoor zijn vooral het lage salads 
an de geringe sociale bescherming. 

4 
Gowen, D. 
Electronic monitoring in the Southern 
Distact of Mississippi 
Federal probation, 59e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 10-13 
In 1994 werd voor het eerst gebruik 
gemaakt van elektronisch huisarrest 
in het Zuidelijke district van 
Mississippi. De verwachtingen La.v. 
deze maatregel waren niet al te 
hoog gespannen. Men veronder-
stelde dat slechts een zeer beperkte 
groep wetsovertreders, die voldeed 
aan zeer specifieke voorwaarden, 
eivoor in aanmerking kon komen. 
Het betrof in eerste instantie 
mensen die niet gewelddadig waren, 
zonder psychische klachten en/of 
verslavingsachtergrond. In dit artikel 
wordt nagegaan hoe dit elektroni-
sche bewakingsprogramma zich 
ontwikkelde. Iiierbij warden de 
selectiecriteria, het soon zaken, het 
supen/isiemodel en de demografi-
sche kenmerken van de welsovertre-
ders nauwkeurig beschreven. Het 
blijkt dat naarmate het jaar 
verstreek, werd overgegaan tot 
elektronische bewaffing van meer 
risicovolle wetsovertreders. De 
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selectiecriteria werden verniimd tot 
voorwaardelijk veroordeelden en 
vrijgelatenen onder supervisie. 
Uitbreiding vond tevens plaats naar 
toepassing op hen die zich 
onttrekken aan het toezicht door de 
iechtbank Het betreft hier 
druggebruikers en mensen die zich 
onttrekken aan werkstraffen of die 
zich niet aan de vooraf vastgelegde 
afspraken houden. Oak werden 
mensen toegelaten die wachtten op 
uitlevering near de staat waar zij 
vandaan kwamen. In beperkte mate 
werden mensen die al veroordeeld 
waren, maar wachtten op goedkeu-
ring van hun verzoek tot vrijlating, 
toegelaten. De resultaten van 
elektronisch huisarrest bij deze 
uitgebreide groep mensen blijkt 
succesvol. Betrokkenen zijn zeer 
posibef over de toepassing man in 
dit plattelandsdistrict 

5 
Johnson, J.B., Ph.E Secret 
The effects of court structure on 

juvenile court decisionmaking 
Journal of criminal justice. 23e jrg., 
nr. 1, 1995, pp. 63-82 
De auteurs onderzochten of er 
verschillen waren in het rechterlijk 
oordeel (delinquent of niet-
delinquent) en de uiteindelijke 
beslissing (vrijheidsbeneming of niet 
vrijheidsbeneming) tussen speciale 
jeugdrechtbanken en algemene 
rechtbanken die zo nu en dan 
jeugdzaken behandelen. De data zijn 
afkomstig van de staat Nebraska en 
werden verzameld tussen 1982 en 
1987. Logistieke regressie werd 
gebruikt als methode am de 
verschillen tussen de twee soorten 
rechtbanken op te sporen, terwijI 
omstandigheden die de daders 
betroffen stablel werden gehouden. 
De analyses leiden tot de conclusie 
dat het soon t rechtbank dat de 
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beslissing neemt van grote invloed is 
op de beslissing over de delinquen-
tie van de jeugdige. Speciale 
jeugdrechtbanken zijn minder dan 
gewone rechtbanken geneigd de 
jeugdige als delinquent te 
beoordelen. Of een jeugdige wel of 
niet geplaatst werd in een 
jeugdinrichting bleek echter niet van 
het soon rechtbank afhankelijk te 
zijn. De resultaten van het 
onderzoek worden genterpreteerd 
binnen het kader van de parens 
patriae gedachte. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

6 
Agnew, R. 
Delinquency and the desire for 
money 
Justice quarterly, 11e jrg, nr. 3, 1994, 
pp. 411-427 
De klassieke spanningstheorie stelt 
dat delinquentie eerder zal optreden 
wanneer mensen niet in staat zijn 
hun financidle doelen te verwezenlij-
ken. In dit artikel wordt een 
onderzoek beschreven naar de vraag 
of delinquentie afhankelijkheid is 
van het verschil tussen financidle 
doelen en huidige inkomsten. Voor 
delinquentie worden twee maten 
gebruikt De eerste is diefstal/ 
vandalisme en bestaat uit negen 
items. De tweede is agressie die uit 
acht items is samengesteld. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat 61% 
van de jongeren meer geld wil, dan 
ze op dit moment ontvangen. 
Jongeren die veel meer geld willen 
dan ze nu ontvangen, zijn meer 
delinquent dan zij voor wie het 
verschil minder groat is. De eerste 
groep scoort zowel hoger op 
agressie als op diefstal/vandalisme. 
De sociaal psychologische 
spanningstheorie wordt dus niet 
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ondersteund door de bevindingen 
van dit onderzoek. Dit betekent 
echter niet dat de financidle 
spanning geen invloed heeft. De 
financidle doelen moeten echter 
naast andere doelen warden gezet 
en vervolgens moet hun absolute en 
relatieve belang warden bepaald. 
Met literatuuropgave. 

7 
Bachman, R., B.M. Taylor 
The measurement of family violence 
and rape by the redesigned National 
Crime Victimization Survey 
Justice quarterly, 1 le jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 499-512 
De laatste twintig jaar is er 
erkenning gekomen voor het sociale 
probleem van geweld tegen 
vrouwen. Een van de gevolgen 
hiervan is dat nu zowel universitaire-
als overheidswetenschappers 
pogingen doen am het probleem van 
geweld tegen vrouwen, en specifiek 
verkrachting en mishandeling door 
partners, in kaart te brengen. 
Doordat er verschillende methodes 
van onderzoek warden gebruikt en 
de begrippen zeer verschillend 
warden geoperationaliseerd, zijn de 
onderzoeksresuttaten tot nu toe oak 
zeer uiteenlopend. Begin 1979 
startte het 'Bureau of Justice 
Statistics' (13JS) een uitgebreid 
tien-jarig project, waarbij herziening 
van het 'National Crime Victimization 
Survey' (NCVS) centraal staat Een 
belangrijk doel van deze herziening 
was, gevallen van verkrachting en 
huiselijk geweld meer accuraat te 
kunnen bepalen. In deze studie 
beschrijven de auteurs de evolutie 
van dit herzieningsproject Daarbij 
geven zij aan hoe verkrachting en 
huiselijk geweld momenteel warden 
geoperationaliseerd in het NCVS. 
Huiselijk geweld wordt als zodanig 
bestempeld als tenminste zes keer 
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in het afgelopen half par sprake 
was van fysieke of psychische 
mishandeling. Ook verkrachting 
wordt opnieuw specifiek gedefini-
eerd. Deze definifie dient als 
leidraad bij het stellen van de 
vragen. De nieuwe onderzoelcsme-
thode werd voor het eerst volledig 
toegepast op het NCVS van 1993. 
De cijfers hiervan komen in het 
najaar van 1994 beschikbaar. 
Met literatuuropgave. 

8 
Coincide, LE. 
The future of high-technology clime; 
a parallel Delphi study 
Journal of criminal justice, 23e jrg, 
nr. 1, 1995, pp. 13-27 
Uit de literatuur blijkt dat gewa-
pende overvallen over enkele jaren 
verdwenen zullen zijn. Fraude zal 
echter toenemen, waarbij het 
gebruik van computers een grate ml 
speek. Vormen van huidige high 
tech criminaliteit zijn het inbreken in 
financiele databases en het 
ontwikkelen van computervirussen. 
Dit artikel beschrfift een parallelle 
Delphi-sessie, met ars doel dchting 
en aard van toekomstige high tech 
criminaliteit aan te geven. Hiertoe 
zijn twee expertgroepen samenge-
steld, bestaande uit juristen met 
kennis van high tech criminafiteit en 
zogenaamde 'hackers'. Beide 
groepen verwachten dat de 
criminaliteit zich zal richten op 
aanvallen op computersystemen, het 
gebruik van computers voor fraude 
en voor datamanipulatie. In eerste 
instantie zullen private ondememin-
gen hier last van ondervinden. Polite 
en justitie zijn nog slecht toegerust 
am het probleem goed aan te 
kunnen pakken. Direct actie 
ondernemen is geboden. Er kan niet 
gewacht worden tot high tech 
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criminaliteit op de politieke agenda 
verschijnt 
Met literatuuropgave. 

9 
Dieu, F. 
Elements pour une approche 
socio-politique de la violence 
policiere 
Deviance et societe, 19e jrg., 1995, 
nr. 1, pp. 35-49 
Eon bijzonder controversieel aspect 
van de politieke realiteit het 
politiegeweld, is een studieobject dat 
tot hiertoe weinig aandacht genoot 
binnen het wetenschappelijk 
onder7oek maar waanran het belang 
niet onderschat mag warden door zij 
die, zoals Max Weber, de monopoli-
suing van de wettelijke dwang als 
de voomaamste karakteristiek 
beschouwen van de gelnstitutionali-
seerde politieke macht Na aandacht 
te hebben besteed aan de oorzaken 
van deze paradoxale situatie wil 
deze socio-politieke benadering 
aantonen waar het politiegeweld 
consubstantieel is aan de politieke 
macht, door op systematische wijze 
dit veelvormige fenomeen in lout te 
brengen via een poging tot 
classificafie van de verschillende 
vormen van geweld. 
Met literatuuropgave. 

10 
Massa% C.R. 
Is older better? Adolescent 
parenthood and maltreatment 
Child welfare, 74e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 325-336 	• 
Eon reclameslogan luidde 'je wordt 
niet ouder, je wordt beter'. Ten 
aanzien van opvoedkundige 
kwaliteiten is dit eon wijdverspreide 
opvatting. Adolescente ouders 
zouden eerder hun kinderen 
verwaadozen en mishandelen dan 
volwassen ouders. In dit Elflike! 
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worden de demografische gegevens 
geanalyseerd van alle ouders 
waarover rapporten met betrekking 
tot mishandeling waren binnengeko-
men in Illinois in 1988 (N = 23,764) 
en van alle ouders met kinderen die 
uit huis waren geplaatst. Adoles-
cente ouders bleken in beide 
groepen niet oververtegenwoordigd. 
Deze gegevens wijzen erop dat 
programma's voor adolescente 
ouders zich op andere onderwerpen 
dan potentiele mishandeling dienen 
te richten. De auteur stelt voor deze 
programma's te richten op 
gezondheidszorg, voeding, 
kinderverzorging en het vergroten 
van de educatieve en beroepsmoge-
lijkheden voor jonge vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Neustrom, M.W., W.M. Norton 
Economic dislocation and property 
crime 
Journal of criminal justice, 23e jrg, 
nr. 1, 1995, pp. 29-39 
Het recente beleid in de VS legt de 
nadruk op het verhogen van de 
sancties om de criminaliteit terug te 
dringen. Dit conservatieve beleid is 
gebaseerd op de gedachte dat er 
een positieve relatie bestaat tussen 
economische factoren en criminali-
telt De auteurs beschrijven een 
onderzoek naar de relatie tussen 
werkloosheid en criminaliteit tegen 
bezittingen. Onderzocht is de situatie 
in Lafayette, Louisiana (VS) waar de 
werkloosheid tussen 1982 en 1990 
sterk fluctueerde. Gekeken is naar 
vier typen criminaliteit: diefstal, 
brandstichting, inbraak en diefstal 
van motorvoertuigen. De gegevens 
tonen een statistisch significante 
relatie tussen diefstal en werkloos-
heid en een zwakke maar eveneens 
statistisch significante relatie tussen 
brandstichting en werkloosheid. Net  

als in andere onderzoeken blijkt er 
geen significante relatie te bestaan 
tussen diefstal van motorvoertuigen 
en werkloosheid. Opvallend was dat 
er geen relatie kon worden 
aangetoond tussen inbraak en 
werkloosheid, dit in tegenstelling tot 
wat vaak in de literatuur wordt 
aangetroffen. Een oorzaak hiervoor 
zou gelegen kunnen zijn in het 
gebruikte aggregatieniveau. Een 
andere verklaring is dat wanneer 
mensen werkloos zijn ze meer thuis 
of in hun woonomgeving zullen zijn. 
Met literatuuropgave. 

12 
Parker, R.N. 
Bringing 'booze' back in; the 
relationship between alcohol and 
homicide 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
3-38 
Wat is de rol van alcohol bij moord 
en doodslag? In weerwil van de 
alledaagse wijsheid dat alcohol op 
zijn minst een ontremmende werking 
zal kunnen hebben, is hier uit 
onderzoek niet zo veel specifieks 
over bekend. Zo ook wordt er in ons 
land slechts mondjesmaat registratie 
bijgehouden van alcohol- 
gerelateerde geweldsdelicten. In 
deze studie wordt een aantal 
theoretische verklaringen voor 
moord en doodslag toegepast op de 
moord-statistieken voor alle 
Amerikaanse staten, en wordt bezien 
wat daarin de medierende/ 
versterkende rol van alcoholgebruik 
zou kunnen zijn bij verschillende 
typen moord. Het sterkste verband 
lijkt er te bestaan voor staten die 
hoog scoren zowel op de armoede-
index als op alcohol-consumptie, en 
wel speciaal voor doodslag bij 
berovingen. Het veronderstelde 
verband tussen de invloed van een 
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drink-subcultuur in zuidelijke staten 
en onder zwarten (als je drink, drink 
je veel, ongeacht eventueel lagere 
totaal-cijfers) en moord op directe 
naasten en familieleden Iijkt echter 
niet te worden bevestigd. Evenmin 
komt een effect van de strikte 
alcoholwet- en regelgeving in 
sommige staten van de VS op het 
aantal moorden eenduidig near 
voren. Een ruime beschikbaarheid 
van alcohol tenslotte, in 'Iaagdrem-
pelige' horeca en op stations e.d., 
zou niet tot grotere aantallen 
(alcoholgerelateerde) moorden 
leiden. De onderzoekers presenteren 
de bevindingen overigens met enig 
voorbehoud. 
Met literatuuropgave. 

13 
Rowe, D.C., A.T. Vazsonyl es. 
Sex differences in crime; do means 
and within-sex variation have similar 
causes? 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
84-100 
Zowel historische studies als 
intemationaal vergelftkend 
onderzoek hebben aangetoond dat 
mannen meer criminaliteit begaan 
dan vrouwen. De auteurs gaan in op 
de vraag of de ooaaken voor dit 
verschil in het gemiddelde 
criminaliteitsniveau tussen mannen 
en vrouwen dezelfde zijn els die voor 
de verschillen in criminaliteitsniveau 
binnen de groep mermen' enerzijds 
en binnen de groep vrouwen 
anderzijds (within-sex variation). In 
tegenstelling tot veel criminologen 
die voor manlijke aiminaliteit een 
andere verklaring gaven dan voor 
vrouweldke criminaliteit, menen de 
auteurs (semen met o.a. Gottfredson 
en Hirschi) dat de oorzaken van 
aiminaliteit bij zowel mannen als 
vrouwen gelijk zijn. De onderzoeks- 
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groep bestond uit broers en zusters 
uit 418 gezinnen: 141 m/v-paren, 
135 m/m-paren. 142 v/v-paren. De 
gemiddelde leeftijd van de 836 
respondenten was 13,5 jaar. 	- 
Gegevens werden verkregen met de 
self-report methode en met 
schaaftechnieken voor eon groat 
scale van psychologische en 
psychosociale variabelen. De auteurs 
beschouwden eerst variabelen en 
veivolgens individuen als eenheid 
van analyse. De onderzoeksresufta-
ten ondersteunen de vooronderstel-
lingen van de auteurs. Zij vinden 
dan ook dat criminaliteit van zowel 
mannen als vrouwen in een enkel 
verldarend kader ondergebracht Ran 
warden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Simons, RI., C. Wu e.a. 
A test of various perspectives on the 
intergeneraeonal transmission of 
domestic violence 
Criminology, 33e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
141-172 
Vaak is betoogd dat er een grote 
kens bestaat dat vohvassenen die in 
hun jeugd aan strenge fysieke 
discipline zijn onderworpen op latere 
leeftijd gewelddadig optreden ten 
opzichte van hun wederhelft en 
kinderen. Drie hypotheses ter 
veddaring warden besproken: 
'parenting role', family roles en 
'antisocial behavior trait'. Het 
'parenting role'- en 'family 
role-perspectief gaan ervan uit dat 
geweld in het gezin zich onder-
scheidt van andere vormen van 
gewelddadig en deviant gedrag, 
terwift het 'antisocial behavior 
trait'-perspectief geweld binnen het 
gezin ziet als deel van eon algemene 
antisociale orientering. Het Iowa 
Youth and Family Project verrichtte 
onderzoek near telkens terugkerend 
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geweld onder twee-oudergezinnen 
met een kind in de 'seventh grade' 
en een kind dat niet meer dan vier 
jaar jonger was dan het oudere kind. 
Analyse van het onderzoek toonde 
aan dat niet een hardvochtige 
opvoeding alleen, doch deze aanpak 
in combinatie met een algemene 
antisociale orientering leidt tot 
chronische agressie ten opzichte van 
de eigen kinderen. Ouders die 
antisociale trekken vertonen waren 
ook eerder geneigd tot geweld ten 
opzichte van hun wederhelft. 
Onderzoeken naar geweld tegen 
echtgenoten (Hotaling en Sugarman, 
1986) en kindermishandeling 
(Flotaling e.a., 1990) toonden ook 
aan dat de demografische 
risicofactoren voor deze vorm van 
afwijkend gedrag gelijk zijn aan die 
voor crimineel geweld in het 
algemeen. Dit werpt een ander licht 
op de intergenerationele overdracht 
van steeds terugkerend geweld 
binnen het gezin. Mogelijk is hier 
sprake van het overbrengen van een 
algemene antisociale orientering in 
plaats van agressie sec. 
Met literatuuropgave. 

15 
Wright, R., R.H. Logie e.a. 
Criminal expertise and offender 
decision making; an experimental 
study of the target selection process 
in residential burglary 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
39-53 
Het artikel geeft de resultaten weer 
van een experiment dat is opgezet 
om de omgevingsfactoren te 
onderzoeken die door actieve 
woninginbrekers gebruikt worden bij 
het kiezen van een doel, en te 
onderzoeken in welke mate 
inbrekers speciale cognitieve gaven 
hebben (in het algemeen aangeduid 
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als expertise) die dit 
besluitvormingsproces vergemakke-
lijken. Aan zevenenveertig actieve 
woninginbrekers en een vergelijk-
bare groep van 34 niet-daders 
werden foto's van huizen getoond 
met de vraag of de woningen wel of 
niet aantrekkelijk waren voor 
inbrekers. De resultaten van het • 	• 
onderzoek maakten duidelijk dat 
actieve woninginbrekers enerzijds op 
een heel andere combinatie van 
omgevingsfactoren letten dan de 
controlegroep, anderzijds veel beter 
in staat waren om veranderingen in 
de omgeving te signaleren. De 
kennis van inbrekers om doelwitten 
te selecteren, bleek in het algemeen 
meer samen te hangen met ervaring 
dan met factoren als ras, geslacht, of 
sociaal-economische status. De 
implicaties van het onderzoek voor 
het denken over criminaliteits-
preventie zijn volgens de auteurs dat 
pogingen om het aantal inbraken 
terug te dringen door de mogelijk-
heden ervoor te beperken, vrij 
zinloos zijn zolang niet duidelijk is 
hoe inbrekers zulke mogelijkheden 
zien en interpreteren. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

16 
Burns, J.C., G.F. Vito 
An impact analysis of the Alabama 
boot camp program 
Federal probation, 59e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 63-67 
De staat Alabama in de VS kent 
sinds 1988 een zogenaamd boot 
camp, een kampement waar 
jeugdige first offenders gedurende 
90 dagen in een militaire atmosfeer 
tucht en discipline worden 
bijgebracht. De auteurs onderzoch-
ten de effecten van het boot camp 
in Alabama. In termen van recidive 
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deden de deelnemers van dit 
programma het niet beter dan 
vergelijkbare delinquenten die ofwel 
tot eon voorwaardelijke ofwel tot een 
deels onvoorwaardelijke vrijheids-
straf waren veroordeeld. Eon analyse 
van de achtergronden van de 
delinquenten uit doze drie groepen 
woes uit dat het programma in 
Alabama in de eerste jaren van haar 
bestaan geen 'aanzuigende werking' 
heeft gehad. Als het programma or 
niet was geweest zouden de 
deelnemers een gevangenisstraf 
moeten hebben ondergaan. Het boot 
camp heeft dus bijgedragen aan het 
lenigen van de capaciteitsnood. 
Bovendien bleek dat in vergelijking 
met een verblijf in de gevangenis, de 
kosten van eon plaatsing in het 
kampement per gedetineerde veel 
lager.  uftvallen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Kinkade, P., M. Leone es. 
The consequences rifted crowding 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 
1,1995. pp. 150-161 
De detentie-omstandigheden in de 
lokale Amerikaanse huizen van 
bewaring zijn doorgaans slecht. 
Bouwkundig gaat het vaak om 
verouderde accommodatias; de 
gedetineerden hangen grotendeels 
rond in grote centrale ntimtes; het 
personeel heeft nauwelijks contact 
met de gedetineerden; en er is 
sprake van een dmmatische 
overbevolking. De grote huizen van 
bewaring hadden in 1988 zelfs een 
gemiddelde bezetting van 126%. 
Welke negatieve gevolgen doze 
overbevolking heeft, is vastgesteld in 
een enquate ender eon steekproef 
van driehonderd directeuren van 
huizen van bewaring, waaryan er 
uiteindelijk 189 hebben deelgeno-
men aan het onderzoek In de 
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enquate werd geinformeerd in 
hoeverre een aantal mogelijke 
negatieve effecten door overbevol-
king werden veroorzaakt Doze 
effecten hadden betrekking op 
gewelddadig gedrag van gedetineer-
den, verminderde toegang tot 
faciliteiten, gezondheidsklachten van 
gedetineerden, verminderde 
motivatie bij het personeel, afbreuk 
aan de imichtingsbeveiliging 
enzovoort. One negatieve gevolgen 
werden door meer dan 80% van de 
respondenten als een gevolg van 
overbevolking aangegeven: 
toegenomen geweld tussen 
gedetineerden; toegenomen geweld 
van gedetineerden Gay personeel; 
toegenomen kosten voor de 
exploitatie van de indchting. 
Directeuren van grote huizen 
bewaring en van overbevolkte 
inrichtingen geven meer problemen 
aan als gevolg van overbevolking 
dan hun collega's in kleinere en 
niet-overbevalkte huizen van 
bewaring. De auteur pleit voor eon 
restrictiever insluitingsbeleid om de 
gesignaleerde problemen het hoofd 
te bieden. 
Met literatuuropgave. 

18 
Mauer, M. 
The international use of incarceration 
The prison journal, 75e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 113-123 
Er bestaat een grote variatie in de 
mate waatin landen gebruik maken 
van gevangenisstraf. Dit bleek uit 
een intemationaal vergelijkend 
onderzoek waarbij 52 landen waren 
betrokken. Rusland is inmiddels de 
Verenigde Staten voorbijgestreefd 
met een detentie-ratio van 558 
gedetineerden per 100.000 inwoners. 
In de Verenigde Staten is doze ratio 
519. De USA heeft daarmee vijf tot 
lien masa zoveel gedetineerden als 
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andere gendustrialiseerde landen. 
De detentie-ratio voor zwarte 
mannen is in de Verenigde Staten 
zelfs ruim 3800 per 100.000 
inwonersl De verklaring voor dit 
hoge detentiecijfer moet niet worden 
gezocht in een hogere criminaliteit 
Evenmin is doorslaggevend dat meer 
personen tot een vrijheidsstraf 
worden veroordeeld. Wel doorslag-
gevend zijn de veel langere 
gevangenisstraffen die in de 
Verenigde Staten worden opgelegd. 
Overigens blijken verschillen in de 
lengte van opgelegde straffen in het 
algemeen de voornaamste 
verklarende factor te zijn van 
internationale verschillen in 
detentiecijfers. Dergelijke verschillen 
in punitiviteit hebben een culturele 
achtergrond en zijn te herleiden tot 
de mate waarin maatschappelijke 
ongelijkheid aanvaardbaar wordt 
geacht. Dit betekent dat landen die 
een lagere detentie-ratio willen 
bereiken, een algehele herijking 
moeten entameren van de 
houdingen en waarden die bepalend 
zijn voor het straftoemetingsbeleid. 
Met literatuuropgave. 

19 
Smartt, U. 
Prisons in England and Germany; a 
comparative study of the two systems 
Prison service journal, nr. 97, 1995, 
pp. 48-53 
In het voorjaar van 1994 heeft een 
aantal vertegenwoordigers van het 
Duitse gevangeniswezen een bezoek 
gebracht aan hun collega's in 
Engeland en Wales. De auteur 
brengt naar aanleiding van dat 
bezoek een aantal observaties naar 
voren. In de eerste plaats bleek dat 
de Duitse gasten ten onrechte 
veronderstelden een verouderd, 
inhumaan, Victoriaans gevangenis-
wezen aan te treffen. De nieuwe 
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Engelse gevangenissen zijn 
daarentegen op moderne leest 
geschoeid, met veel faciliteiten. 
Bovendien wordt veel aandacht 
besteed aan educatieve en 
recreatieve activiteiten. Met name de 
regimesdifferentiatie bij jeugdigen, 
de therapeutische benadering van 
psychisch gestoorde gedetineerden, 
de mogelijkheden voor vakopleiding 
voor jongeren en de interactie van 
penitentia ire inrichtingen met de 
omringende gemeenschap maakten 
indruk. Privatisering van gevangenis-
sen, zoals in Engeland, is in 
Duitsland niet aan de orde. 
Overbevolking van penitentiaire 
inrichtingen komt in beide landen 
voor. In Duitsland was na de 
eenwording aanvankelijk sprake van 
een daling van het aantal 
gedetineerden. Dit heeft geleid tot 
sluiting van inrichtingen. De laatste 
jaren stijgt het aantal ingeslotenen 
echter opnieuw en zijn de huizen 
van bewaring ook in Duitsland sterk 
overbevolkt 

20 
Voorhis, P. van 
Measuring prison disciplinary 
problems; a multiple indicators 
approach to understanding prison 
adjustment 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 679-709 
In het verleden werd de mate van 
aanpassing van gedetineerden 
vooral afgemeten aan het aantal 
regelovertredingen waartegen 
disciplinair is opgetreden. Recent 
wordt deze mate van aanpassing 
ook gemeten aan de hand van 
interviews met personeelsleden en 
met gedetineerden. Hoe valide deze 
meetinstrumenten zijn, is vastgesteld 
aan de hand van een onderzoek 
onder 111 gedetineerden in een 
gemiddeld beveiligde Amerikaanse 
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gevangenis. Van deze gedetineerden 
werd aan de hand van officiale 
disciplinaire maatregelen, interviews 
met personeel en interviews met 
gedetineerden vastgesteld in 
hoeverre or sprake was van: 
agressief gedrag; insubordinatie; 
slachtofferschap; alcohol- of 
druggebruik De verkregen 
resultaten zijn vervolgens aan een 
speciale validiteits-analyse 
onderworpen: de zogenaamde 
multitrait-multimethod matrix. Uit de 
analyse kwam near voren dat 13 van 
de 15 criterium 7variabelen redehjk 
valide waren. Oak bleek echter dat 
er nogal wat onderlinge verschillen 
waren tussen de criteriumvariabelen. 
Kennelijk wordt met officiale 
registraties van disciplinaire 
maatregelen iets anders gemeten 
dan met taxahes van aanpassing 
zoals die in interviews met 
gedetineerden en met personeel 
woolen vastgesteld. De auteur wijst 
het gebruik van gecombineerde 
indices voor de meting van 
aanpassing van gedetineerden at 
Met literatuuropgave. 

21 
Ward, DA., NA. Carlson 
Super-maximum custody prisons in 
the United States; why succesful 
regimes remain controversial 
Prison service journal, nr. 97, 1995, 
pp. 27-34 
Intemationaal bezien kent elk 
gevangeniswezen een zeer kleine 
groep gewelddadige en gevaarlijke 
gedetineerden die grate disciplinaire 
problemen opleverL Voor de opvang 
van deze groep zijn twee gangbare 
interventiestrategieen: verspreiding 
en concentratie. In het 
verspreidingsmodel worden de 
gevaarlijke gedetineerden zoveel 
mogehjk gemengd met de 'normale' 
gedetineerdenpopulatie teneinde de 

problematiek als het ware te 
verdunnen. Als nadeel van deze 
benadering kan worden gezien dat 
oak minder gevaarffike gedetineer-
den warden ondeiworpen aan 
restdcties die eigenhjk alleen voor 
de gevaarffike gedetineerden nodig 
zijn. Concentratie in zogenaamde 
super-beveiligde gevangentssen is 
een andere benadering. In de 
Verenigde Staten heeft men daar in 
het verleden met Alcatraz voor 
gekozen. Nadat veel kritjek was 
losgebarsten op het daar gevoerde 
regime heeft men in de jaren zestig 
het verspreidingsmodel ingevoerd. 
Als gevolg van zeer emstige 
incidenten heeft in 1978 een 
terugkeer plaatsgevonden naar het 
concentratie-model. Sedertdien 
warden de meest gevaadijke 
federale gedetineerden onderge-
bracht in Marion, Illinois en daar 
onderwomen aan een volledig 
cellulair regime. Onderzoek onder 
ex-gedetineerden uit Alcatraz en uit 
Marion laat zien dat gedetineerden 
psychologisch niet verslechteren 
door het gevoerde restrictieve 
regime. Verder blijkt dat de 
gedetineerden na overplaatsing in 
normale gevangenissen geen 
bijzondere disciplinaire problemen 
opleveren. Het recidive-percentage 
na afloop van de detentie is evenmin 
ongunstig, namehjk 50%. Met deze 
onderzoelcsresultaten worden 
kritikasters van het concentratie-
model tegengesproken. 

Jeugdbeschermlng 
en-delInquentie 
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22 
Feld, B.C. 
Juvenile justice Swath style; a rose 
by another name? 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 625-650 
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In Amerikaanse jeugdrechtbanken 
worden principes van sociale zorg 
en sociale controle met elkaar 
verbonden, met als gevolg dat het 
een noch het ander wordt bereikt. In 
Zweden echter wordt getracht deze 
principes formed l te scheiden. Wat 
valt uit de Zweedse ervaring te 
leren? Bij oppervlakkige beschou-
wing lijken het Zweedse en het 
Amerikaanse systeem veel van 
elkaar te verschillen. Maar in 
werkelijkheid zijn de bevoegdheden 
van Zweedse welzijnswerkers 
zodanig dat hoewel er geen 
jeugdrechtbanken zijn, er toch 
quasi-jeugdrechtbanken worden 
gecrederd. Deze functioneren niet 
zozeer in een juridisch maar meer in 
een administratief kader. Een in 1993 
opgezette werkgroep adviseerde een 
werkelijke ontkoppeling van sociale 
zorg en sociale controle door de 
macht van sociale werkers vergaand 
in te perken. De werkgroep erkende 
daarmee dat de welzijnsideologie het 
verband tussen misdaad en straf 
maskeert. De werkgroep verwierp 
nadrukkelijk het idee om jeugd-
rechtbanken in het !even te roepen. 
In plaats daarvan werd het belang 
onderstreept van het just-desert idee 
zoals dat ook opgaat voor volwassen 
regelovertreders, hoewel vrijheids-
beneming voor jeugdigen zoveel 
mogelijk vermeden moest worden. In 
sommige gevallen is dit echter niet 
te vermijden, en de werkgroep 
pleitte in deze gevallen voor een 
nieuwe vrijheidsbenemende 
strafrechtelijke sanctie, de 'speciale 
begeleiding: Met haar adviezen 
verwoordde de werkgroep een van 
haar belangrijkste uitgangspunten, 
namelijk dat sancties voor jeugdigen 
in de allereerste plaats strafrechtelijk 
dienen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

23 
Galaway, B., R.W. Nutter e.a 
Specialist foster family care for 
delinquent youth 
Federal probation, 59e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 19-27 
Op behandeling gerichte, gezinsver-
vangende zorgprogramma's voor 
emotioneel of psychiatrisch 
beschadigde jeugdigen kunnen een 
altematief zijn om delinquente 
jongeren uit inrichtingen te houden. 
De auteurs onderzochten of 
delinquente jongeren naar speciale 
zorgprogramma's verwezen werden; 
of deze jongeren in geslacht, leeftijd, 
etniciteit, juridische verhouding tot 
de ouders, de bemoeienis van de 
ouders met de behandeling en de 
bezoeken aan de ouders afweken 
van niet-delinquente jongeren in de 
programma's en of er verschillen 
waren in het gebruik van zorg-
programma's tussen Canada, de 
Verenigde Staten en Groot-
Brittannie. Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat 43% van de 266 
onderzochte programma's 
delinquente jongeren accepteerde. 
De resultaten toonden o.a. aan dat 
de delinquente jongeren in het 
algemeen wat ouder waren en vaker 
tot het mannelijk geslacht 
behoorden dan andere jongeren. Zij 
waren echter even succesvol als de 
niet-criminele participanten. Er bleek 
een aantal verschillen te zijn tussen 
de drie onderzochte landen. De 
programma's uit Groot-Brittannie 
bleken vaker dan de programma's 
uit de andere landen blanke 
delinquenten te accepteren. In de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannie 
hadden delinquente jongeren 
evenveel kans als andere deelne-
mers om uit het programma 
ontslagen te worden omdat 
behandelingsdoelen waren bereikt 
in Canada gebeurde dat vaker om 
administratieve of andere 
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redenen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Lattimore, PA, CA %fisher e.a. 
Predicting rearrest for violence among 
serious youthful offenders 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
55-83 
Hoeveel weten we eigenlijk over het 
recidive-risico bij jeugdige 
delinquenten? En hoe verschillend 
liggen de kansen dat iemand 
opnieuw een delict zal plegen 
(algemene recidive), dan wel het 
zelfde delict (speciale recidive)? En 
hoe pakt dit, specifiek, uit bij 
geweldsdelicten? Uit een studio 
onder zo'n tweeduizend Cal iforni-
sche jeugddelinquenten blijkt vooral 
een vetteden van eerdere gewelds-
delicten eon krachtige voorspeller te 
zijn. Inbraak en beroving blijken niet 
sterk gerelateerd aan gewelds-
recidive (reden waarom de auteurs 
overval Hever indelen bij de 
vermogensdelicten, ook al beseffen 
ze dat het slachtoffer het eerder als 
een geweldsdelict 	Hetzelfde 
geldt voor alcohol- en/of drugs-
misbruik. Verder blijken geweld in 
het gezin en verwaarlozing door de 
ouders (ook) voor gewelds-
criminaliteit recidive-voorspellend. 
Interessant is nog dat voor sommige 
subgroepen de recidive-kans het 
grootste blijkt te zijn in de periode 
direct ne de invrijheidstelling of na 
afloop van de reclasserings-
begeleiding, terwijI voor andere dat 
risico bij voorbeeld pas na een jaar 
sterk toeneemt Het artikel is van 
belang voor het verdere recidive-
onderzoek in ons land. Voor de meer 
technisch ingestelde lezers is het 
smullen geblazen met de 
kansberekening-formules. 
Met literatuuropgave. 

Politie 
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25 
Geerite, M. 
Stewards in het yoetbalstadion 
De politieofficier, nr. 3, mart 1995, 
pp. 43-64 
De auteur, politiecommissaris te 
Conk, gaat in op het steward-
systeem zoals dat in Belgie is 
ingevoerd. Met het systeem van 
voetbalstewards wil de Minister van 
Binnenlandse Zaken de politiedien-
sten ontlasten door bepaalde 
niet-politiele taken aan de stewards 
toe te vertrouwen, zonder dat doze 
zich in de pleats stellen van de 
politie. Stewards zijn burgers die op 
vrijwillige basis worden ingezet om 
supporters te onthalen en te 
begeleiden bij voetbalwedstrijden, zij 
vervullen de ml van gastheer. De 
taken en verantwoordeffikheden van 
de stewards en die van de polifie bij 
voetbalwedstrijden hebben een 
wettelijke basis. De auteur geeft 
hiervan een schematisch overzicht 
door per verantwoordeffikheid of 
teak de rechtsbasis te expliciteren. 
Het gaat daarbij om enkele artikelen 
van de Grondwet het Wetboek van 
Strafrecht, politieverordeningen, de 
Wegcode (hierin staan wetten en 
reglementen met betrekking tot het 
wegverkeer), en de wet op het 
politie-ambt. De minister en de 
Koninkffike Belgische Voetbalbond 
hebben zich positief uitgelaten over 
het stewardsysteem zodat het vanaf 
het voetbalseizoen 1994-1995 
officieel werd ingevoerd. 

26 
Lanza-Kaduce, L, RAE Greenleaf 
Police-citizen encounters; Turk on 
norm resistance 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 605-623 
De auteurs willen de theorie van 
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Austin Turk over normweerstand 
verder uitwerken met betrekking tot 
conflicten tussen politie en burgers. 
Turk richt zich niet zozeer op 
verschillen in klasse, macht of 
inkomen, maar eerder op de relaties 
tussen autoriteiten en burgers. In 
deze relaties is de kans op conflict 
inherent aanwezig, en zijn theorie 
zoekt daarom naar de voorwaarden 
waaronder deze conflicten manifest 
worden. De auteurs behandelen drie 
kernthema's in de theorievorming 
van Turk: Turk's algemene propositie 
over conflicten: culturele verschillen 
staan aan de basis van dissensus en 
daarmee ook van conflicten tussen 
politie en burgers; de propositie dat 
de belangrijkste determinant van het 
openlijke conflict het patroon van 
congruentie/incongruentie is tussen 
culturele normen en gedrag, bij 
autoriteiten respectievelijk burgers; 
de invloed van wat Turk noemt 
sociale organisatie (dat wil zeggen 
groepssteun voor het gedrag) en 
kennis van conflicthantering. Tot slot 
sommen de auteurs empirische 
studies op die de theorie van Turk 
hebben ondersteund. Zij vinden dan 
ook dat deze een vruchtbare grand 
biedt voor het formuleren van 
hypothesen over de interacties 
tussen politie en burgers. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

27 
Decker, S.H., B. van Winkle 

dope'; the role of gangs and 
gang members in drug sales 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 583-604 
De laatste tien jaar is de bezorgd-
heid ten aanzien van straatbendes 
aanmerkelijk toegenomen. Aandacht 
voor de rol van deze bendes bij het 
verhandelen van drugs is daarbij 
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zeer groat. Er bestaan twee 
tegengestelde meningen hierom-
trent Aanhangers van de eerste 
mening betogen dat bendeleden 
georganiseerde leveranciers zijn van 
illegale drugs en dat de winst die 
hiermee gemaakt wordt terug-
gepompt in de bende. Voorstanders 
van de tegenovergestelde mening 
zeggen dat het dealen van drugs 
door bendeleden slechts zelden 
goed georganiseerd is en dat 
bendeleden vaak onafhankelijk van 
de bende opereren. De auteurs 
geven allereerst een uitgebreid 
literatuuroverzicht ta.v. beide 
standpunten. Vervolgens onderzoe-
ken zij beide argumenten en maken 
gebruik van gegevens afkomstig uit 
een drie jaar durende veldstudie 
naar bendes, gehouden in St Louis 
van oktober 1990 tot september 
1993. In totaal werden er 99 
bendeleden (van 13 tot 29 jaar) 
geinterviewd, afkomstig uit 29 
bendes. Bij de vragen staan drie 
punten centraal: de mate van 
betrokkenheid bij de bende, de 
organisatiegraad van de bende en 
de motieven van de bendeleden am 
te dealen. De onderzoekers 
constateren dat bendeleden zeer 
betrokken zijn bij de handel in 
drugs, maar dat het dealen zelden 
gebeurt in georganiseerd verband. 
De resultaten warden besproken in 
het licht van de organisatiestructuur 
van de bendes en de drugsmarkt. 
Met literatuuropgave. 

28 
Popkin, SJ., LM. Olson e.a. 
Sweeping out drugs and crime; 
residents' view of the Chicago 
Housing Authority's public housing 
drug elimination program 
Crime & delinquency, 41e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 73-99 
Acties tegen drugsoverlast en 
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drugscriminalitek vooral in de grate 
steden, zijn oak in ons land aan de 
orde van de dag. Een speciale 
Amerikaanse variant is de aanpak 
binnen grate sociale-
huisvestingsprojecten, waar al sinds 
de jaren zestig met alledei 
programma's de onveiligheid en 
criminaliteit warden bestreden. 
Daarbij viol nu eens de nadruk op 
preventie, dan weer op repressie. 
Een recent project in Chicago tracht 
van alle benadedngen het goede te 
integreren: veegacties door de 
politie, sluiting van drugspanden, 
uitzetting van illegale bewoners, 
renovatie van flatcomplexen, 
situationele aiminaliteitspreventie, 
drugsvoodichting aan jongeren en 
versterking van de sociale cohesie in 
de buurt. De doelgroep is de maar al 
te bekende Amerikaanse onder-
klasse: zwarl, werkloos, een-
oudergezinnen met jonge 
alleenstaande moeder, gewelddadige 
jeugdigen met vuurmapens en 
caniares als lokale drugsdealer als 
hoogste goed. Vooral het nadrukke-
lijk betrekken van de gemeenschap 
van bewoners bij de aanpak van de 
problematiek, inclusief het 
vrijwilligerswerk en padvinderij-
achtige jeugdorganisaties, blijkt zijn 
vruchten at to werpen. Juist die 
buurten waar relatief nog de meeste 
sociale cohesie bestaaL waar men 
elkaar beter kent en die minder 
verloop kennen in het bewoners-
bestand, lenen zich hier voor. Het 
oordeel van de bewoners over de 
aanpak van drugsoverlast blijkt er 
navenant positiever. 
Met literatuuropgave. 

29 
Roy, S. 
Juvenile restitution and recidMsm in a 
Midwestern county 
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Federal probation, 59e jrg., nr. 1, 
1945, pp. 55-62 
Lake County in de Amerikaanse 
stoat Indiana, kent een restitutie-
programma speciaal bestemd voor 
jeugdige vermogensdelinquenten. 
Als bijzondere voadvaarde van hun 
voolwaardelijke vrijheidsstraf dienen 
de delinquenten de schade te 
vergoeden die zij het slachtoffer 
hebben toegebrachL Uit een 
recidive-studie waarin een 
vergelijking wordt gemaakt tussen 
113 deelnemers aan het programma 
en 148 jeugdigen die alleen een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf hadden 
gekregen, blijkt dat de recidive in de 
restitute-groep weliswaar lager lag, 
maar dat deze lagere recidivegraad 
moet warden toegeschreven aan 
steekproefverschillen, zoals het 
aantal eerder gepleegde delicten, de 
leeftijd bij het eerste delict en 
druggebruik Binnen de deelnemers-
groep blijken druggebruik, eerdere 
delicten en leeftijd de beste 
voorspellers te zijn van het al dan 
niet recidiveren van de deelnemert 
na beeindiging van het programma. 
Op grand van deze resultaten meent 
de auteur dal de uitvoering van het 
programma moet warden bijgesteld. 
Deelnemers die al eerder delicten 
hebben gepleegd zouden intensiever 
moeten warden begeleid. Bovendien 
zal het am de effectiviteit van de 
sanctie beter vast te kunnen stellen, 
duidelijk moeten zijn dat de 
jongeren de toegebrachte schade 
vergoeden en niet hun ouders. 
Met literatuuropgave. 

30 
Salomaa, J. 
The costs of the detrimental effects 
of alcohol abuse have grown faster 
than alcohol consumption in Finland 
Addiction, 90e jrg., nr. 4, 1995, pp. 
525-537 
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Het voornaamste doel van deze 
studie is om zo nauwkeurig en 
gedetailleerd mogelijk te beschrijven 
hoe hoog de overheidskosten zijn 
ten gevolge van de schadelijke 
effecten van alcoholmisbruik. Ten 
aanzien van deze directe sociale 
kosten wordt onderscheid gemaakt 
tussen: kosten voortvloeiend uit 
extreme alcoholconsumptie 
(medische verzorging, compensatie 
en pensioen i.v.m. ziekte, schadepos-
ten door ongevallen en criminaliteit) 
en kosten m.b.t. het voorkomen en 
onder controle houden van de 
schadelijke effecten van alcohol-
misbruik On actie komen van politie, 
ambulance, brandweer, justitie, 
maatschappelijk werk, scholing en 
onderzoek). Op al deze punten gaat 
de onderzoekster achtereenvolgens 
in. Het blijkt dat de alcohol-
consumptie in Finland tussen 1980 
en 1990 gemiddeld met 2,4 procent 
per jaar is gestegen. De meeste 
schadelijke effecten van het 
alcoholgebruik stegen sneller. De 
werkelijke kosten van deze 
schadelijke effecten namen toe van 
1,0-1,3 miljard Finse franken in 1980 
tot 2.8-3,7 miljard in 1990. De 
indirecte kosten (verlies van 
arbeidskrachten, waarde van het 
!even dat verloren ging door een 
vroegtijdige dood) was 9,9-18,1 
miljard in 1990. Het blijkt dat de 
verdeling van de directe kosten over 
de verschillende gebieden in de 
laatste tien jaar aanmerkelijk 
veranderd is. De kosten voor 
gezondheidszorg namen met zes 
procent af, terwijI de kosten voor 
sociale hulpverlening met tien 
procent toenamen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

31 
Aertsen, I., T. Peters 
Actie-ondetzoek een hetboom voor 
beleidsontwikkeling? 
Panopticon, 16e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
220-238 
In dit artikel worden twee 
verschillende actie-onderzoeken 
voorgesteld. Het is de bedoeling om 
vanuit de beschrijving van en de 
reflectie op de concipiering en 
uitvoering van beide projecten te 
laten zien of en in welke mate deze 
onderzoeksbenadering kan 
functioneren als een hefboom om 
vooropgestelde beleids-
ontwikkelingen te stimuleren en te 
realiseren. Het eerste actie-
onderzoek situeert zich op het 
niveau van het beleid inzake de 
slachtofferhulpverlening. Het tweede 
actie-onderzoek heeft als doelstel-
ling de justitidle aanpak van 
criminaliteit prioritair te oridnteren 
op herstel en probleemoplossing. 
Alvorens beide projecten te 
bespreken worden ze geplaatst 
binnen de context van de werkgroep 
'penologie en victimologie'. Het 
eerste actie-onderzoek betreft een 
pilot-project dat twee jaar duurde en 
in nauwe samenwerking met de 
Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg verliep. De algemene 
doelstelling betrof het opstarten, 
begeleiden en evalueren van 
hulpverlening aan en bejegening van 
slachtoffers van crimineel geweld in 
en vanuit de Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg. Beschreven 
worden de methodiek en de 
operationalisering van het 
actie-onderzoek, enkele evaluatieve 
gegevens uit het actie-onderzoek, 
alsmede conclusies en aanbevelin-
gen vanuit het actie-onderzoek. Het 
tweede actie-onderzoek is een 
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onderdeel van het tweede 
programme Gevangenis en 
samenleving opgezet door de Koning 
Boudewijnstichting. De doelstellin-
gen waren: het herstellen van de 
balans in de aandacht voor 
slachtoffers en daders bij de 
strafrechtspleging in hear 
verschillende onderdelen; de 
ontwikkeling en uitbouw van een 
methode van bemiddeling tussen 
daders en slachtoffers van delicten; 
de evaluatie van de invloed van de 
herstelbemiddeling op de straftoe-
meting. Actie-onderzoek kan worden 
gezien als beleidsvoorbereidend of 
-begeleidend onderzoek Hells een 
hulpmiddel om op een doelgerichte 
en gestructureerde manier 
antwoorden uit to werken voor eon 
welbepaalde maatschappelijke 
problemafiek 

32 
Bennett, R.R., J.M. Flavin 
Determinants of fear of crime; the 
effects of cultural setting 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 357-383 
De vraag near de invloed van de 
culturele setting op de angst voor 
cHminaliteit stond in dit onderzoek 
centraal. De auteurs probeerden een 
antwoord op deze vraag te vinden 
door een model to construeren met 
behulp van de literatuur over 
slachtofferschap, sociale wanorde en 
culturele diversitert. Dit model werd 
geanalyseerd door gebruik to maken 
van ondeizoeksgegevensffie waren 
gebaseerd op interviews met 
inwoners van verschillende steden in 
de Verenigde Staten on in Belize. De 
meest interessante conclusie van het 
onderzoek is wellicht dat hoewel de 
mate van slachtofferschap en de 
angst voor criminaliteit vaHeerden 
afhankelijk van de culturele setting, 
de factoren die van invloed waren 
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op angst-gevoelens dezelfde waren 
on ook dezelfde verklarende kracht 
hadden. Hoewel er dus tamelijk 
grote verschillen waren tussen 
Newark en Belize, bleek het graces 
waarbij criminaliteit ontstond 
hetzelfde to zijn voor beide 
steekproeven. Dit gegeven biedt 
ondersteuning aan de functionele 
veronderstelling dat de angst voor 
criminaliteit een basale reactie is die 
specifieke verschillen in cultuur 
overstijgt. 

33 
Davis, WC., B.E. Smith 
The effects of victim impact 
statements on sentencing decisions; a 
test in an urban setting 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 453-469 
Victim impact statements' bieden 
slachtoffers de gelegenheid het 
vonnis te beinvloeden. Er is nog 
weinig onderzoek verricht naar het 
effect van deze vorm van slachtoffer-
participate op de hoogte van 
straffen. In de studie van de auteurs 
die uitgevoerd werd met gegevens 
over 293 slachtoffers van beroving, 
geweldpleging en inbraak in Bronx 
County in de staat New York, 
werden deze gevallen in drie 
groepen onderverdeeld. In de eerste 
groep werden interviews gehouden, 
de slachtofferverklaringen werden 
vervolgens aan justitiele autoriteiten 
doorgezonden. In de tweede groep 
(de vergelijkingsgroep) werden 
alleen interviews gehouden. In de 
derde groep (de controlegroep) 
werd alleen naam en adres 
gevraagd. Verder vroegen de auteurs 
OvJ's en rechters near hun mening 
over slachtofferverklaAngen. De 
auteurs vonden geen statistisch 
significante verschillen in opgelegde 
straffen tussen de drie groepen. 
Noch de multivaHate noch de 
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hierarchisch logistische regressie-
analyse toonden significante invloed. 
De rechters stonden sympathiek 
tegenover slachtofferverklaringen, de 
aanklagers vonden dat deze 
verklaringen weinig substantieels 
toevoegen aan hun kennis over het 
slachtoffer. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van cdminaliteit 

34 
Bem, E., H. Geudens e.a. 
Straathoekwerk met maatschappelijk 
kwetsbare jongeren: een middel tot 
preventie? 
Panopticon, 16e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
190-206 
Bij de uitvoering van het veiligheids-
of preventiebeleid worden er in 
Belgische steden steeds vaker 
straathoekwerkers ingeschakeld. De 
auteurs beschrijven de Qongeren)- 
groepen waarin deze straathoekwer-
kers actief zijn en gaan in op de 
methodiek die daarbij gehanteerd 
wordt Vervolgens stellen zij de vraag 
of het straathoekwerk geredeneerd 
vanuit de veiligheidsoptiek, een 
geschikte benadering kan zijn voor 
de preventie van criminaliteit en 
overlast. De groep jongeren waar 
het om gaat wordt omschreven als 
'maatschappelijk kwetsbaren'. De 
contacten van de jongeren met 
maatschappelijke instellingen lopen 
stelselmatig op een teleurstelling uit. 
Dit leidt er toe dat zij zich 
terugtrekken onder deelgenoten 
alwaar zij door provocatief gedrag 
jegens anderen een altematief 
'zelfwaardegevoer kunnen 
toe-eigenen. De straathoekwerker 
begeeft zich op het terrein van de 
jongeren zelf, de straat, het station 
of het stadion. Zijn aanpak is 
gebaseerd op respect; afwijzing van 
het gedrag van de jongeren zou 
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schade toebrengen aan de 
vertrouwenspositie die hij inmiddels 
heeft opgebouwd. Op de langere 
termijn streeft de straathoekwerker 
naar positieverbetering van de 
jongeren, dat wil zeggen het 
terugleiden naar maatschappelijke 
instellingen zoals school, werk en 
reguliere hulpverlening. Op de korte 
termijn kan hij vaak niet meer doen 
dan het beperken van de overlast 
die de jongere veroorzaken. Een te 
grote nadruk op deze laatste directe, 
preventieve functie zou volgens de 
auteurs de positie van de straat-
hoekwerkers ondermijnen. Het 
brengt de essentie van het 
straathoekwerk, het onvoorwaarde-
lijk respect voor de jongeren, in 
gevaar. 
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De WODC-rapporten 
Om zo veel mogelijk belanghebben-
den te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het WODC 
wordt een beperkte oplage van de 
rapporten kosteloos verspreid onder 
functionarissen, werkgroepen en 
instellingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit gebeurt 
aan de hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp van 
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