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De normen inzake toelaatbaarheid van filmgeweld zijn in de loop der tijd 
danig opgerekt. Onschuldige films als Public Enemy kregen in de jaren 
dertig zware kritiek vanwege de 'sensationele' moorden die er in plaats-
vonden. Deze moorden waren overigens keurig aan het oog van de kijker 
onttrokken. Hedentendage reageert het publiek minder geshockeerd op 
dergelijke misdaadfihns. Maar filmproducenten doen verwoede pogin-
gen het geweld op te voeren. 

De pedagoog Van der Voort wijst er in zijn Leidse oratie Gezichten des 
doods op dat de hoeveelheid geweld in bekende actiefilms per aflevering 
toeneemt. 'In Robocop I zijn 32 slachtoffers te zien, in Robocop 2 81; in 
Die Hard neemt het aantal slachtoffers van deel 1 naar deel 2 toe van 18 
tot 264.' Hij constateert verder dat geweldsacties steeds plastischer en 
bloederiger in beeld worden gebracht. En in de meeste films is het oog-
merk allerminst om medelijden met het slachtoffer te wekken. In veel 
modieuze 'postmoderne' films zoals Tarantino's veelbesproken Pulp-
fiction heeft het tonen van moordpartijen en gruwelscenes een geestige 
en hilarische functie gelcregen. 

Velen menen dat het aanbod van geweldsfilms deel uitmaakt van een 
bredere ontwilckeling van verharding, cynisme en ruwere omgangsvor-
men. Anderen zien de behoefte aan geweldsfilrns als een compensatie 
voor het leven in cleane en saaie slaapsteden die van elke opwinding zijn 
verstoken. Geweld en porno vullen dat vacuum op. 

De vraag is natuurlijk in hoeverre het vertoonde geweld op films, vide-
obanden en computerspelletjes van invloed is op het daadwerkelijke ge-
drag van (jeugdige) kijkers. Hoewel moeilijk meetbaar, lijkt er onder on-
derzoekers consensus te zijn dat kijken naar geweld sporen in het gedrag 
kan nalaten (hnitatie van geweld; angstgevoelens). In twee studies die in 
clit mummer zijn opgenomen - zie de bijdragen van Wiegman, Van Schie 
en Modde en van . Groebel - concluderen de onderzoekers dat er een ver-
band bestaat tussen kijken naar geweld en daadwerkelijk gebruik van 
geweld. 

Hoe clan ook, in de media wordt op bezorgde en vaak alarmerende 
toon over het aanbod van fihngeweld gesproken. Van de politiek worden 
strengere maatregelen verwacht. Afgaande op de ambtelijke notitie Niet 
voor alle leeftijden (Justitie/VWS) wil het kabinet jongeren beter bescher-
men tegen de schadelijke invloeden van fictief geweld, van wat staatsse-
cretaris Terpsta taggerfilms' noemt. Op tv zullen geweldsfilms worden 
verbannen tot na tien uur 's avonds. Hoewel de videobranches zelf ver-
antwoordelijk blijven voor het toezicht, zullen verkopers en uitleners van 
agressief materiaal aan jongeren onder de zestien strenger strafrechtelijk 
worden aangepakt. Het aanbrengen van anti-geweldchips op televisie 
staat reeds langer op het programma. 
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In de openingsbijdrage geeft de cultuurfilosoof R. Boomkens aan dat 
in een modeme geciviliseerde samenleving de fascinatie voor het ver-
beelde, filmische geweld is gegroeid. In veel recente films is een estheti-
cering van het geweld bespeurbaar en in sommige genres lijkt een mo-
rele verdediging van geweld plaats te vinden. Door onze structurele 
onzekerheid en angsten, vervolgt de auteur, is het publiek- en in het bij-
zonder politici en bestuurders - ertoe geneigd paniekerig te reageren op 
deze brute mediaproducten. De morele paniek wordt versterkt door onze 
obsessie voor veiligheid en de wens alle vormen van geweld taboe te ver-
klaren. Volgens Boomkens zou het beter zijn de problematische 'vanzelf-
prekendheid' van geweld onder ogen te zien. De geweldsfdrn doet ons 
beseffen dat het geweld alomtegenwoordig is en in ieder mens een slui-
merend, onderhuids bestaan leidt. 

Prof. 0. Wiegman, E.G.M. van Schie en I.M. Modde doen verslag van 
hun recente onderzoekingen naar agressieve computerspelletjes. In het 
eerste onderzoek stellen zij vast dat vooral jongens een grote voorkeur 
hebben voor deze spelletjes. Ze constateren verder een positief verband 
tussen deze voorkeur en agressief gedrag en een negatief verband tussen 
deze voorkeur en intelligentie. Urn te kunnen vaststellen of er een cau-
saal verband bestaat tussen het spelen van agressieve spelletjes en daad-
werkelnke agressie hebben de onderzoekers een experiment uitgevoerd 
waarin spelers van agressieve spelletjes andere spelers een (gesimu-
leerde) stmf kunnen geven. De analyse toont aan dat agressie wordt be-
paald door het type spelletje dat gespeeld wordt, niet door frustratie en 
competitie. Tenslotte gaan de auteurs na waarom het publiek zich zo 
moeizaam laat overtuigen van het positieveverband tussen agressieve 
mediaproducten en agressief gedrag, dat veelvuldig is vastgesteld. 

Prof. J. Groebel toont op basis van zijn onderzoek naar videogebruik 
van jongeren aan dater een verband bestaat tussen kijken naar video-
geweld en het letdc vinden van daadwerkelijk geweld (preciezer gezegd: 
het zich kunnen voorstellen zelf geweld te gebruiken). Dat hoeft volgens 
hem echter niet te duiden op een causale samenhang. Enige specifieke 
conclusies zijn ook vermeldenswaard: de klassieke veronderstelling dat 
de geweldsfilm niet of nauwelijks door meisjes wordt bekeken, blijkt niet 
geheel te kloppen omdat meisjes evenveel naar horrorfilms kijken als 
jongens. De bikers van Faces of Death geven overwegend aan geweld 
leule te vinden, hetgeen betekent dat de these dat van deze ddocumen-
take' een afschrikkende werldng zou uitgaan, misplaatst is. De eindcon-
clusie van Groebel is duidelijk: omdat ouders de videoconsumptie van 
hun kinderen nauwelijks sturen, moet het beleid zich sterker op de con-
trole van het aanbod richten. 

Vervolgens komen twee studies aan hod die betrelcking hebben op het 
keuren van films. P. Niklcen betoogt dat naast de vermeende schadelijk-
held andere criteria voor de beoordeling van mediaproducten kurmen 
worden gekozen, zoals de geschiktheid voor jeugdige Icilkers. De auteur is 
nagegaan welke criteria door drie afzonderlijke groepen, te weten moe- 
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ders, lcinderen en prograrrunamakers worden gebruikt. Naast de maat-
staf van onschadelijkheid, kwamen in deze drie groepen zes andere 
maatstaven naar voren waaronder begrijpelijkheid, schoonheid en `aan-
zetten tot nadenken'. Over het gewicht dat aan de maatstaven werd ver-
bonden verschillen de drie groepen van mening: terwijl moeders en kin-
deren op de eerste plaats belang hechten aan de begrijpelijkheid van een 
programma, hechten programmamakers de meeste waarde aan 'geloof-
waardigheid' en 'aandacht vasthouden'. Bovendien hechten zij minder 
belang aan onschadelijkheid dan kinderen en moeders. Volgens de au-
teur zouden programmamakers dienen te beseffen dat hun visie afwijIct 
van die van het publiek en zou hun eigen verantwoordelijIcheid gestimu-
leerd moeten worden. 

C.N. Crans bespeurt in zijn bijdrage een kentering in het denken over 
mediageweld: het publiek is van mening dat filmgeweld sterker moet 
worden teruggedrongen. Volgens Crans staan in het filmbeleid van de 
overheid de belangen van het kind voorop. Omdat het aanbod van me-
diaproducten niet wordt gestoord door grenzen is een Europees beleid 
volgens de auteur dringend gewenst. De unificatie van classificatie-
normen verloopt echter niet snel. De verschillen zijn daarvoor te groot. 
Sommige landen hebben geen jeugdbeschermingsvoorschriften (Spanje, 
Griekenland), andere landen hebben juist strenge voorschriften (Enge-
land, Duitsland). 

Tenslotte gaan twee auteurs in op het beleid dat jeugdigen tracht te 
beschermen tegen schadelijke invloeden van fictieve geweldproducten. 
W. Buwalda geeft een overzicht van de audiovisuele branche in Neder-
land met de daarbij behorende,sectoren, producten, distributie, ontslui-
ting en kijktijd op jaarbasis, en besteedt ook aandacht aan de wet- en 
regelgeving. De auteur constateert dat de leeftijdclassificatie en product-
voorlichting van vooral tv-programma's veel te wensen overlaat, terwip 
deze sector veruit het grootste kijkaandeel heeft. Mede daarom pleit hij 
voor herziening van de leeftijdgrenzen en voor de oprichting van een 
onafhankelijk wetenschappelijke keuringsinstituut dat onder meer de 
classificatienormen bepaalt. 

N. Baas gaat in haar bijdrage in op de blokkeringstechnieken die 
programma's op televisie, videorecorder en computer van het scherm 
kunnen halen. In de Verenigde Staten is de plaatsing van V-chips in 
nieuwe televisietoestellen verplicht gesteld. In Europa vindt een discus-
sie plaats of het Amerilcaanse voorbeeld nagevolgd dient te worden. 
Voorlopig is men sceptisch over de praktische mogelijkheden van 
blokkeringstechnieken onder andere omdat het lang zal duren vooraleer 
oude toestellen door nieuwe worden vervangen. Tenslotte somt Baas 
enige redenen op waarom ouders met zo gauw gebruik zullen malcen van 
een blokkeringsvoorziening. Zo vraagt zij zich af of ouders die toch al 
weinig aandacht aan hun lcinderen geven er geld en moeite voor over 
hebben een dergelijke voorziening aan te schaffen. 
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De interviews die tussen de afzonderlijke artikelen zijn geplaatst zijn 
vervaardigd door dr. M.W. Bol en drs. L. Boendermaker, beiden als 
onderzoelcster werkzaarn bij het WODC. Ze hebben onder andere ge-
sproken met meisjes, jongens, ouders, verkopers en onderwijzers. De 
lezer krijgt een treffend beeld wat er in de diverse groepen leeft en !can 
zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat geweld een grote aantrek-
kingskracht op jongeren heeft. 



Veiligheid, angst en geweld 
Enige gedachten over de geweldsfilm 

drs. It Boomkens*  

9 

De meest recente statistieken zijn geruststellend: het gaat goed met de 
criminaliteit, dat wil zeggen, ze neemt niet toe. Aileen onder jongeren 
woelt het. Maar dat verbaast ons allang rue meer: sinds 1954, het ge-
boortejaar van de rock'n'roll, sinds de `uitvinding' van de jongere met 
andere woorden, boezemt hij (zij) ons angst in. Deviantie, semilegaliteit, 
onvoorspelbaar gedrag: de jongere is ons meest gekoesterde sociaal-
culturele probleem. Momenteel geeft vooral de hoofdrol die geweld 
speelt in het aanbod van populaire speelfilms en andere culturele uitin-
gen velen te denken. Bezorgde ouders, bezorgde politici, bezorgde bur-
gers, overhaast stellen ze zichzelf meteen die eindeloos repeterende 
vraag: 'is er een causale relatie tussen filmgeweld en werkelijk geweld?' 
Anders: `doen jongeren hun filmhelden na?' 

Natuurlijk weten zij het antwoord allang: ze zouden hoogstwaarschijn-
lijk niet meer leven, als het antwoord op de vraag bevestigend was ge-
weest. Mensen die zulke directe causale relaties leggen tussen cultuur-
uitingen en sociale gedragingen, zijn niet alleen nalef. Zij zijn meestal 
ook gezaghebbend, zij het als politicus, zij het als ouder of opvoeder, en 
hun apocalyptische retoriek hangt doorgaans dan ook samen met hun 
'professionele' aandrang de zaken op orde te houden. Veel ouders heb-
ben geen tijd voor deviante lcinderen, veel politici denken al gauw aan 
hun electoraat als jongeren zich weer eens al te eigenzinnig, al te wets-
overtredend gedragen. Geweld is deviant, en enkele opzienbarende ge-
vallen van moord door jongeren volstaan om de politiek op permanent 
red alert te zetten. Iedere politicus weet dat er grosso modo helemaal nilcs 
aan te doen valt, maar weinig politici durven dat volmondig toe te geven. 

In het onderstaande betoog wil ik een tweetal lcwesties met betreldcing 
tot de relatie tussen verbeeld (filmisch) geweld en werkelijk geweld nader 
bespreken. De eerste lcwestie betreft de aard van de relatie tussen beide 
domeinen en onderzoekt de vraag tot op welke hoogte het relevant en 
haalbaar zou lcunnen zijn om eenduidige vormen van beinvloeding van 
het ene door het andere domein (van cultuur door samenleving of an-
dersom) vast te stellen. Aileen een eenduidige bepaling van een derge-
fijke invloed maakt het imrners mogelijk politieke keuzes te maken op 
het vlalc van geweld en geweldsverbeelding. Ik zal deze lcwestie vrij gene- 

* De auteur is cultuurfilosoof en verbonden aan de Faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniver-
siteit Groningen. 
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1 Zie mijn hoek Lie Angstmachine Over geweld in films, literatuur en popmuziak, De Belie. 
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raliserend benaderen, in het verlengde van een eerdere publicatieL om-
dat de beantwoording van de vraag zelf eerder een kwestie van filosofi-
sche doordenking dan van empirisch onderzoek zal blijken te zijn. 

De tweede kwestie is dan ook de werkelijk interessante: wat precies is 
er de laatste decennia veranderd in onze culturele vertolking van het 
thema 'geweld'? Wat is de betekenis van die verandering? En tenslotte: 
wat Icwinen we in het verlengde daarvan verwachten? Laat ik, bij wijze 
van voorproefie, beide lcwesties tiler al in voorlopige zin omschrijven of 
beantwoorden: het is onmogelijk een eenduidig causaal of andersoortig 
direct verband te leggen tussen extreme vormen van verbeelding van 
geweld (in films of andere media) en werkelijke geweldsuitingen. En ten 
tweede: de toegenomen culturele belangstelling voor en vertolking van 
geweld in diverse kunstvormen en media is geen reactie op of expressie 
van een reele toename van geweldsuitingen, maar drulct wel degelijk een 
groeiende fascinatie voor gewelddadigheid tilt, en daarmee mogelijker-
wijs een sluimerend, onderhuids woekerend geweld zelf. 

Hooligans, half-illegale video's als Faces of death, kindermoorden, jonge 
literaire debutartten die veel dood en verderf in hun boeken stoppen, 
gabberhouse-parties, waar jongeren stijf van de drugs elkaar bedreigen 
met messen of beroven of een pink afbijten: er bestaat een fataal ver-
bond tussen geweld enerzijds en de rol van media en cultuuruitingen 
anderzijds. longerenwerkers verzoeken staatssecretaris Terpstra de Faces 
of death-video's te verbieden, omdat zij scholieren tot geweld zouden 
aanzetten. Minister Sorgdrager wil nieuwe regels en normen aangaande 
de vertoning van selcs en geweld op televisie. President Clinton schermt 
met een geweldchip. De tragische reeks van kindermoorden doet psy-
chologen oproepen tot een ‘mediastilte'. House-parties blijven voortdu-
rend voorwerp van politiek en bestuurlijk overleg: verbieden of droogleg-
gen? Voetbalvandalisme: een bijna tragikornisch fenomeen van politiek 
en bestuurlijk onvermogen, dat bij voortduring wordt afgedekt met 
stoere uitspraken en loze beloftes. 

Al deze voorbeelden hebben vrijwel niets met eLkaar gemeen, behalve 
dat vormen van geweld in het geding zijn en dat politiek en bestuur een 
nogal machteloze en verwarde indruk maken. Die gemeenschappelijk-
held bewijst echter toch iets: het feit namelijk, dat 'wij' (politic', bestuur-
ders in de eerste plaats, maar meer in het algemeen de publieke opinie) 
erg slecht overweg lcunnen met uitingen van gewelddadigheid. 

Dat is allereerst een goed teken. Het bewijst dat we grosso modo weinig 
op hebben met de meest brute vorm van menselijk handelen: geweld, of 
dreiging ermee, dwang, wreedheid, en andere uitingen van grove onver- 
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Cambridge/New York/etc. 1989, met name Part Ill 'Cruelty and Solidarity', pp. 141-198. 

11 

schilligheid jegens lichamen, levens of bezittingen van anderen. Geweld 
is taboe, voor ons. Althans, zo lijkt het, en een liberale filosoof als Richard 
Rorty bevestigt dit westerse zelfbeeld nog eens voor ons, wanneer hij 
stelt dat wreedheid de grens van het liberalisme vormt. 2  Geweld zal die 
grens met overkomen, simpelweg omdat ze de grens zelf is: het logische 
tegendeel kortweg van de liberale wereldorde. En er zullen ongetwijfeld 
talloze ethische, moraaltheologische of metafysische funderingen zijn te 
vinden voor de gedachte dat liberalisme en geweld elkaar uitsluiten (of 
zouden horen uit te sluiten), de liberale werkelijkheid zit anders in el-
kaar. 

In feite blijkt geweld dichterbij en vanzelfsprekender dan de apologe-
ten van de liberale wereldorde zouden wensen. Geweld, begrepen als een 
ernstige inbreuk op de fysieke en persoonlijke integriteit van individuen 
of groepen, laat zich beter begrijpen als een van de uitersten of polen van 
een continuum, dan als een absoluut `buiten', als de keerzijde van onze 
beschaving. Door geweld te criminaliseren via het strafrecht, het te gpri-
vatiseren' als ouderlijke of familiale gezagsuitoefening en het tenslotte te 
monopoliseren als het alleenrecht van een overheid-in-crisis, wordt ge-
welddadigheid niet zozeer buitengesloten als wel gekanaliseerd en ten 
dele ook verhuld. Andere vormen van geweld worden weer geritualiseerd 
door er bij voorbeeld een sport van te malcen, van rugby en boksen tot en 
met kooigevechten, free fight of pitbull-gevechten. Vervolgens zijn er ook 
nog grensgevallen van gewelddadigheid, zoals de dreiging ermee, of ge-
vaarlijk verkeersgedrag, of allerlei vormen van meer structureel, sociaal-
economisch geweld, waarbij het niet gaat om fysieke wreedheid maar 
om grootschalige en doorgaans anonieme inbreuken op de levens-
samenhang van grote groepen mensen: massa-ontslagen, economische 
crises, enzovoort. 

En tenslotte is de twintigste eeuw als een age of extremes (Hobsbawm) 
een extreem gewelddadige eeuw geweest, ook voor Nederland, waarbij 
hoogontwikkelde beschavingen gedurende langere tijd konden verkeren 
in extreem barbaarse politieke stelsels, die genocide en etnische onder-
drulddng en geweld tot norm verhieven, en bovendien in oorlogen ver-
zeild raalcten die meer dan ooit de burgerbevolkingen in hun vernieti-
gingsdrang troffen. Ook de anonimiteit en grootschaligheid van het 
nieuwe (technologische) geweld en de willekeur van het slachtofferschap 
hebben een nadruldcelijk stempel gedrukt op de moderne cultuur. 

Ik som al deze nogal uiteenlopende vormen van geweld en vernieti-
ging en van bijna-geweld of dreiging ervan bier niet op, om een dwin-
gend verband tussen al die fenomenen te suggereren, maar om aanne-
melijk te kunnen maken waarom (de obsessie met) veiligheid een 
dominante sociaal-culturele behoefte is geworden. En sociologen en de-
mografen tonen het in onderzoek na onderzoek steeds opnieuw aan: de 
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meerderheid van de bevolking noemt veiligheid als grootste prioriteit 
wanneer haar wordt gevraagd hoe, waar en onder wat voor omstandig-
heden zij wenst te leven en te wonen. 

Die hang naar veiligheid, die ook gepaard gaat met een behoefte aan 
overzichtelijke, homogene en voorspelbare leefomgevingen met een mi-
nimum aan risico's en een maximum aan comfort, laat zich niet verkla-
ren met een verwijzing naar misdaadcijfers alleen. lk denk dat de obses-
sief aandoende behoefte aan veiligheid een structureel sociaai-cultureel 
gegeven is, dat samenhangt met enerzijds cruciale historische ervarin-
gen met oorlog en massale vemietiging, en anderzijds met een meer alle-
daagse en sluipende ervaring: die van een voortgaande en snelle trans-
formatie van de alledaagse leefomgeving, die in sommige gevallen 
resulteert in de verdwijning van hele buurten of dorpen ten gunste van 
de voortgaande modemisering. 

Onzekerheid is dan ook geen oppervIaldcig psychologisch verschlinsel 
maar een inherent kenmerk van modeme samenlevingsvormen. Die on-
zekerheid kan zelfdestructieve trekken Icrligen, zij kan de vorm van een 
obsessie aarmemen, en wanneer zij geconfronteerd wordt met een on-
verwachte inbreulc op de normale gang van zaken, sleet zij licht om in 
morele paniek of hysterisch collectief gedrag. Scape-goatingis eon van 
de bekendste varianten van dergelijk gedrag, en het richt zich de laatste 
jaren op bij voorbeeld asielzoekerscentra, op hooligans, op liberaal 
drugsbeleid, of, en daar gaat het mij om: op culturele representaties van 
geweld, misdaad en vernietiging. 

In die zin hangen de morele paniek rondom de alfaire Dutroux en die 
rondom de Faces of Death-video's samen: zij zijn beide expressie van een 
structureel gevoel van onzekerheid. Dat gevoel is, anders dan vele politici 
suggereren, niet op te heffen, omdat het zoals betoogd samenhangt met 
structurele kenmerken van onze samenleving. Het enige dat ons te doen 
staat is die onzekerheid bij wijze van spreken te 'organiseren', haar om te 
zetten in een nuttig en zinvol onderdeel van ons bestaan, in pleats van 
haar te sussen via een politiek van obsessieve controle en bewaking, of 
van homogenisering en normalisering' van de leefwereld. En het zou wel 
eens zo kunnen zijn, dat bepaalde culturele representaties van geweld 
juist een bijdrage zouden lcurmen leveren aan die 'organisatie' van onze 
onzekerheid. Dat daar zekere risico's aan zijn verbonden, wil ik hier niet 
ontkennen. lk zal daar aan het slot op terugkomen. 

Flier volstaat de vaststelling dat het vaak gesuggereerde causale ver-
band tussen verbeeld en reeel geweld alleen bestaat in de hoofden van al 
die onzekere, moderne individuen en vaak ook neigt naar het tautologi-
sche: prildcelende beelden zijn inderdaad prilckelend. Herkenning van 
een lezer in de hoofdpersoon van een boek kan vergaande vormen aan-
nemen, en zeker ook tot vormen van imitatie leiden, zoals Goethe's 
Werther leidde tot diverse zelfmoorden onder schwiirmerische jongeren 
en ook de theatrale zelfmoord van Kurt Cobain wel zijn navolgers zal 
hebben gehad. Zo zullen laaggeschoolde jongeren in een uitzichtloze 
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economische situatie wel enige inspiratie putten uit speelffims over uit-
zichtloze jongeren die elkaar als gangs naar het leven staan. Het zou er-
ger zijn indien dat niet het geval was geweest: clan zou cultuur betekenis-
loos zijn. 

Wat de morele paniek echter suggereert is dat er sprake zou zijn van 
regelrechte propaganda voor geweld. Propaganda: het met alle retori-
sche middelen aanbevelen van een product, een gedragswijze of een po-
litieke koers, daarbij inspelend op de gevoelswereld van het publiek. Ik 
denk dat er weinig speelfilms, romans, popsongs of andere cultuur-
uitingen zijn te vinden, ten aanzien waarvan een dergelijke beschuldi-
ging kan worden waargemaakt, nog afgezien van de aantoonbaarheid 
van het effect van die propaganda. Wat vervolgens overblijft is een dis-
cussie over goede smaalc. In die discussie zullen, mits gevoerd door het 
juiste elitaire publiek, bijna alle geweldsfilms, -boeken en -songs waar-
schijnlijk worden afgedaan als wansmakelijk, zoals datzelfde publiek 
zich ook verre zal houden van platte pornografie of ordinaire gabber-
house, maar wel de exposities van Koons of Serrano zal bezoeken. 

Datzelfde publiek, dat de politieke agenda en de inhoud van beleids-
discussies bepaalt, houdt zich echter sowieso verre van de meeste 'yolks-
cultuur', van GTST tot de Bouquette-reeks of bladen als Party, Story of 
Weekend. Had het dat niet gedaan, clan zou dat publiek weten dat de 
overgrote meerderheid van `populaire' cultuuruitingen uiterst geweld-
loos, zeer fatsoenlijk, extreem normaal en braaf en in de meeste gevallen 
overgevoelig op het sentimentele af is. Het is dan ook leuk dat recent on-
derzoek aantoonde dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse 
jongeren helemaal met naar geweldsfilins ldjkt, maar naar brave soaps 
als Goede Tijden, Slechte Tijden of The Bold & The Beautiful. Bij mij zou 
overigens pas echt de totale morele paniek uitbreken, wanneer ik zou 
geloven in een causale relatie tussen het ldjken naar GTST en het gedrag 
van Nederlandse jongeren, maar dat terzijde. 

Maar dan: hoe zit het dan echt met onze culturele geweldshuishou-
ding? Daarin is de laatste decennia inderdaad iets veranderd. 

Geweldscultuur 

Er is een cruciaal verschil tussen ethische discussies over de rol van ge-
weld (of seksuele perversies) in de betrekkelijk elitaire en kleinschalige 
wereld van de beeldende lcunst en dezelfde discussies over geweld in 
films of andere op een breed publiek gerichte lcunsten of media, zoals 
popmuziek of televisie. In de recente discussie over het zogeheten 
plasseks-affiche van het Groninger Museum speelde de gedachte van 
mogelijk imiterend gedrag geen enkele rol. Niemand is bang dat heel Ne-
derland massaal zal overgaan van recht op-en-neer naar plasselcs. Het 
affiche werd voorwerp van morele kritiek omdat het aanstootgevend zou 
kurmen zijn voor bepaalde, 'gevoelige' groepen, refigieuze minderheden, 
ldnderen, enzovoort. 
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lets dergelijks geldt ook voor allerlei extreme uitingen in de perfor-
mance-kunst: kunstenaars die hun eigen lichaam onderwerpen aan uit-
eenlopende vormen van geweld of marteling, lcunstenaars die het pu-
bliek op half-gewelddadige wijze provoceren, enzovoort: het roept een 
zeker moreel protest op, maar de discussie blijft binnen de grenzen van 
een debat over smaak en openbare zedelijkheid. 

Met films ligt het anders. Aan de speelfilm worden duidelijk andere 
culturele effecten toegeschreven, in esthetische of lcunstzinnige zin be-
vindt de speelfilm zich in een geheel andere sfeer. Scherper geformu-
leerd: dat museale beeldende kunsten weinig morele ophef veroorzaken, 
en de speelfilm om de haverklap inzet is van ethische controverses, heeft 
alles te maken met stilzwijgende culturele codes en scheidslijnen. 

De cinema is een massamedium, waar geldschieters en grote winsten 
een cruciale rol spelen, waar artistieke criteria en de vrijheid van de kun-
stenaar van minder belang Illken dan de 'Iciikciffersc waar 'platte' criteria 
als amusement, lol, afleiding, 'een avondje uit' meer impact hebben dan 
'autonome' artistieke normen. Dit hybride karakter van de filmIcunst 
(kunst en amusement) heeft twee interessante gevolgen, zo wordt veron-
dersteld: allereerst is haar bereik groter dan dat van de 'autonome' lcunst-
vormen en daarmee ook haar culturele effect; daarnaast is de afhanke-
lijkheid van de filmer van grote financiers, publiciteit en het onvoorspel-
bare oordeel van een anoniem, massaal publiek reden om vraagtekens te 
plaatsen bij zijn artistieke integriteit. 

Kortom: massamedia hebben meer effect en zijn gevoeliger voor onei-
gentijke beinvloeding. Film is dus een 'overgevoelig' medium met moge-
lijk gevolgen voor 'overgevoelige' kijkers. hen dergelijk oordeel leunt sterk 
op de vreemde vooronderstelling dat ware kunst bestemd (want slechts 
begrijpelijk) is voor een ldeine elite, dat zij verder weinig of geen maat-
schappelijke gevolgen heeft en zich in een moreel luchtledig bevindt, 
terwijI hybride kunstvormen (vormen van massacultuur, kortweg) anis-
tiek twijfelachtig zijn, maar wel invloedrijk Mit en om die reden serieuze 
morele en politieke debatten kunnen initieren. Het ethische debat over 
film en geweld staat zo in een ouderwets patemalistische context, waarin 
een culturele elite zich bezorgd buigt over de barbaarse smaak van ano-
nieme massa's. 

Die bezorgdheid heeft twee kanten: allereerst de klassieke zorg om-
trent het morele peil van 'het grauw'. Die zorg leidt tot politieke Fehl-
leistungen als de geweldchip. Daamaast doemt de vrees voor besmetting 
op: juist door de vervagende grenslijnen tussen kunst en amusement 
groeit de dreiging van besmetting van gekoesterde artistieke principes 
door platte, volkse voorkeuren. 

Die angst voor moreel verval en onderrnijning van de 'ware kunst' be-
heerst de discussies over filmgeweld vanaf 1970 tot nu toe. Vooral de 
films van Sam Pecicinpah ( The Wild Bunch, Strawdogs, Pat Garrett and 
Billy the Kid, en andere) en Stanley Kubrick (Clockwork Orange) brachten 
die discussie op gang. ledereen in de discussie benadrukte daarbij dat 
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het met om de aanwezigheid van geweld an sich ging, ja, dat geweld een 
zeer effectief filmisch narratief principe is (introduceer een pistool en het 
filmverhaal is voor je het weet weer een fase verder). Nee, het was vooral 
de wijze waarop Kubrick en Peckinpah met geweld omsprongen, die pro-
test opriep. 

Allereerst betrof dat een esthetisering en daarmee verzelfstandiging 
van de geweldsthematiek: geweld werd voor het eerst uitgesproken 
kunstzinnig verbeeld en zo losgemaalct uit het eigenlijke filmverhaal. Ge-
weldsscenes lcwamen nadrukkelijker en langer in beeld, werden met 
slow-motion kracht bij gezet en op lustvolle, prikkelende wijze voorge-
schoteld. Van noodzakelijk en effectief ingredient groeide geweld zo uit 
tot artistiek object van de filmkunst. 

Deze esthetisering was op zichzelf nog geen werkelijke breuk met de al 
bestaande filmcultuur van westerns, thrillers en politiefilms, waarin ge-
weld doorgaans evenzeer een meer dan gemiddelde rol speelde. Nieuwe 
cineasten als Peckinpah en Kubrick voegden daar echter ook nog een 
nieuw soort morele dubbelzinnigheid aan toe, die in haar uiterste conse-
quenties dicht in de buurt van een morele verdediging van geweld leek te 
komen. Zij vertolkten zo op actieve wijze een allengs groeiende twijfel 
aangaande de morele superioriteit van het 'vrije Westen', die na de 
TWeede Wereldoorlog onaantastbaar leek, maar in de loop van de Koude 
Oorlog, de wapenwedloop en vooral de Vietnamoorlog meer en meer 
ondermijnd raakte. 

Het simpele schema van gewelddadige misdadigers en gewelddadige 
criminele regimes versus een zuiver rechtvaardig gebruik van geweld 
door heldhaftige sherrifs en andere wetsdienaren van de Vrije Wereld 
voldeed niet langer. Kubrick leek juist het uit onvrede en onmacht gebo-
ren geweld van jonge delinquenten te verdedigen en het disciplinaire en 
politionele geweld van 'Het Systeem' te demoniseren. De monsterachtige 
moord-annex-verkrachting door jeugdbendeleider Alex met behulp van 
een gigantische gipsen penis in Clockwork Orange wordt ons haast zin-
nenprikkelend voorgeschoteld, terwijl de correctionele en therapeuti-
sche martelingen die arme Alex vanwege politie en justitie moet onder-
gaan worden geassocieerd met totalitarisme en nationaal-socialisme. 

Peckinpah is nog explicieter: zijn films lijken een pleidooi voor een 
pre-industriele cultuur van feodale hardheid en ridderlijkheid, van man-
nelijke deugden en directe lichamelijkheid, die ten voorbeeld worden 
gesteld aan de verwijfde, hypocriet-intellectualistische cultuur en poli-
tiek van moderne democratieen. Het zou echter ook zo kurmen zijn dat 
hij er met zijn extreem gewelddadige films op wil wijzen dat de geweld-
loosheid van onze moderne, industriele beschaving met veel meer dan 
een dun vernisje is, en dat daar onder onvermoede vormen van geweld-
dadigheid verborgen liggen, die in momenten van crisis en verval plotse-
ling de kop op zullen steken. 

Zo zien we in Strawdogs hoe een pacifistische wiskundige het getreiter 
van zijn als dom geportretteerde mededorpelingen lang op stoIcijnse 
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wijze ondergaat, maar op het moment waarop het getreiter omslaat in 
serieuze dreiging met geweld, plotseling antwoordt met een explosieve 
en ingenieuze overdosis van tegengeweld. De film laat ons deze ontla-
ding nadrulckelijk Ms een loutering beleven, en voor we het beseffen 
staan wij zij aan zij met Dustin Hofman en maken we op niet mis te ver-
stane wijze korte metten met onze tegenstanders. 

Kubrick en Pecicinpah hebben school gemaakt. Met Apocalypse Now, 
The Deer Hunter, Platoon, First Blood en de overige Rambo-films slaat de 
Vietnamoorlog definitief terug op de Amerikaanse (en Westerse) cultuur 
zelf: het geweld wordt geintemaliseerd en Ms integraal en problematisch 
onderdeel van de eigen, liberale en democratische samenleving erkend. 
De monomane Captain Kurtz van Apocalypse Nowvoert zijn eenzame 
oorlog nog in de jungle van' Vietnam, zijn opvolgers zoals Rambo spelen 
hun radicale isolement en oorlogstrauma juist tilt tegen de eigen samen-
leving: Amerika, en tegen de waarden van het Westen. 

De laatste jaren is daar bovendien nog een nieuw genre geweldsfilms 
bijgekomen. De relatie met de 'echte' oorlog maalct pleats voor een type 
gewelddadigheid, dat direct wortelt in de eigen, vreedzame samenleving 
en cultuur. Sommige films wijzen de media (en daarmee indirect zich-
zelf) aan Ms belangrijke factor, niet in de opwekking tot geweld, maar in 
de groeiende fascinatie van een groot publiek voor dat geweld. 

Dat gebeurt bij voorbeeld in C'est arrive prbs de chez vous, waarin een 
cameraploeg de verrichtingen van een seriemoordenaar volgt, en in Na-
tural Born Killers, waarin twee serial killers uitgroeien tot mediahype en 
zo tot volkshelden. Sterker dan voorheen bij bij voorbeeld Kubrick of 
Pecicinpah wordt het moorden zelf nu geportretteerd Ms een terloopse 
aangelegenheid, onderdeel van een alledaagse cultuur die is gestoeld op 
een extreem hedonistisch consumentisme dat voortdurend op zoek is 

• naar weer nieuwe belevenissen en nieuwe kicks. 
Pulp Fiction van Quentin Tarantino trekt die terloopsheid zelfs door 

tot in het absurde: bier is geweld slapstick geworden en lcrijgt het elitaire 
deel van het filmpubliek de al decennialange voorkeur van een breder 
publiek voor gewelddadige gooi- en smijtfilms op hardhandige maar te-
gelijk relativerende, humoristische wijze in het gezicht geslingerd. Strips 
en platte horrorvideo's ontmoeten bier de Nouvelle Vague en de film 
noir. Het onverschillige eclecticisme van het postmoderne tijdperk lijkt 
te hebben gezegevierd. 

Toch sluipt juist bij Tarantino de moraal op verhulde manier weer bin-
nen. Op de achtergrond speelt in Pulp Fiction de problematische relatie 
van Arnerika met de Vietnarnoorlog een duidelijke rol. Ook in het zo po-
pulaire, haast uitgemolicen thema van de serial killer kfinkt iets door van 
morele onrust en zelfs cultuurkritiek. In weer andere films, zoals bijvoor-
b eeld het Franse La haine, staat de uitzichtloosheid van de onderklasse 
en etnische minderheden centraal, een uitzichtloosheid die vaalc om-
slaat in (zelfdestructieD geweld. Veel films doen niet veel meer dan para-
siteren op de angstgevoelens van een obsessief op veiligheid en gebor- 
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genheid gericht publiek, angstgevoelens die dicht tegen fascinatie voor 
'het andere' van een onveilig, gevaarlijk bestaan aanliggen, tegen de 
groeiende behoefte aan kicks en kortstondige onderbreldng van een als 
saai en repetitief ervaren bestaan. 

Andere films leggen die angst en fascinatie juist bloot en wijzen op het 
morele en politieke tekort van een cultuur die eenzijdig is gericht op vei-
ligheid en bescherming tegen 'het vreemde'. De broeierigheid in de films 
van iemand als David Lynch wordt doorgaans gesmoord in een teveel 
aan postmoderne vrijblijvendheid en estheticisme, soms echter breekt ze 
genadeloos naar de oppervlakte door en staan we als kijkers ineens oog 
in oog met ons eigen dagelijIcse bestaan in cleane, geordende woonwij-
ken en staat het klanune zweet ons tegelijk in de handen. Films als Blue 
Velvet en televisieseries als Twin Peaks maken ons niet bang voor het 
dreigende geweld dat 'daar buiten' heerst, maar juist voor het broeierige 
geweld dat 'bier binnen', onder de oppervlalcte van het leven in onze 
woonerven, in de brave kerngezinnetjes zelf, verborgen ligt. Films als La 
Haine, Menace to Society of Kids tonen daarentegen juist weer het geweld 
`aan de andere kant', het geweld van de onderklasse, de kanslozen, dat 
we slechts van televisiebeelden kennen en dat steeds opdringeriger lijkt 
te worden. 

De huidige filmkunst mist de morele en artistieke uitgesprokenheid 
van de oude, Europese auteursfilm. Daarmee vertolkt ze echter niet veel 
meer dan een breder gevoelde morele ambivalentie en onzekerheid. Vele 
.cineasten falen in hun pogingen relevante en spannende filmverhalen te 
maken over 'hedendaags geweld' of over angst en fascinatie voor geweld 
in een grosso modo overbeveiligde samenleving. Ze maken soms al te 
malckelijke producten voor een snel tevreden gestelde marlct. Maar erger 
dan dat kunnen we de filmers niet verwijten. Velen onder hen leveren 
met hun films nu juist discussiestof te over voor politieke en culturele 
debatten over de manier waarop wij thema's als veiligheid, geweld, ver-
schillen en conflicten benaderen, en zij doen dat des te beter wanneer ze 
dat op een politiek niet-correcte wijze doen. 

Besluit 

Gewelddadige cultuuruitingen, van (soms extreem) gewelddadige films 
tot moord en verkrachting in de literatuur of gang-geweld in de hip hop-
muziek en satanisme in death metal muziek, dienen met te worden be-
schouwd als opwekkers van werkelijk geweld. Het zijn eerder representa-
ties van massaal levende fascinaties, angsten en zorgen in een fiberale 
overlegcultuur die op soms obsessieve wijze juist op veiligheid en be-
scherming of verzekering is georienteerd. Het gegeven dat en de be-
hoefte aan een veilige en bewaakte leefomgeving en de fascinatie voor en 
thematisering van geweld in films, literatuur en andere cultuuruitingen 
de laatste jaren beide zijn gegroeid, zou wel eens kunnen wijzen op een 
correlatie tussen de obsessie met veiligheid in het directe bestaan en de 
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fascinatie/angst voor 'het andere', het onveilige, de dreiging: het Geweld. 
Geweld 'van buiten': van grote criminelen, terroristen, sociaal of etnisch 
uitgeslotenen, vreemdelingen; of juist geweld 'van binnen': gezins-
geweld, incest, kinderporno, Jack the Ripper, al wat 'onder ons' is of zou 
kunnen zijn. 

Een grootschalige, liberale, anonieme en stedelijke samenleving als de 
onze kan niet anders dan zuLke vormen van geweld behandelen als tege-
lijk problematische en vanzelfsprekende dimensie van haar eigen ge-
steldheid. Zij zal op den duur meer gebaat zijn bij wat ik eerder de 'orga-
nisatie van de onzekerheid' noemde, dan bij het verder uitbaten van de 
obsessie met veiligheid. Hier ontbreekt de ruimte om die organisatie van 
de onzekerheid op substantiele wijze in te vullen, maar wat de rol van 
overheid en politiek aangaat, zou het vooral twee dingen inhouden. 

Allereerst zouden overheid en politiek moeten afzien van generalise-
rende verwijzingen naar een vaag en onbenoembaar soort onveiligheid, 
'waartegen te alien tijde resoluut dient te worden opgetreden' (we ken-
nen de retoriek!). Daarnaast dienen politionele en andere veiligheidsta-
ken van de kant van de overheid meer ruimte te maken voor en beter aan 
te sluiten op mogelijklieden van zelforganisatie onder burgers, in buur-
ten, dorpen, bij voetbalverenigingen, en dergelijke. In het verlengde 
daarvan dient elke censuur-retorica tot een minimum te worden be-
perkt. Dit alles zal de concrete risico's zeker vergroten. Het zal tegelijk het 
diffuse en uiteindelijk veel gevaarlliker gevoel van algehele onzekerheid 
op de Lange duur doen afnemen. 
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`Meisjes houden niet van geweld' 

Meisjes houden niet van vechtfilrns en pOlitieseries en ciok niet van 
computerspellen met 'vechten en schieten en bloed . eif zo'. Dat is de me-
fling van Eva (11), Sanne (10), Kirsten (10) en Stacy (11) :.. -Hun favoriete 	. 
tv-progranuna's zijn Oppasieri.over eeri yader, moeder; twee kinderen die , 
op de middelbare school titter) en tweePpa'S die in één groot huis wonen 
en natuurlijk Goede tijden, slechte tijden, -al niogenze dat niet allemaal 
zien. 

Waarom zijn die prograrnrna's nou lea? Volgens Mitten Orridat het 
grappig is: 'het is een korriedie en that kan jeorn lachen. Die jöngen, Rik, 
maak allemaal grapjes en zijn:ziis Anne doet ook 'altijd heel leuk.' Goede 
tijden, slechte tijden is leuk: 'Omdat het spannend is,:je wilt Wetén hoe het 
afloopt en de spelers zijn heel.leuk.' 

Hoewel ze het wet zouden willen rnogeri ze lang .niekalles zien. Sanne 
mag niet kijken alS het heel laat is of 'ais het heel Overdreven is, clan rnag 
ik bet niet zien, bij voorbeeld pen griezelfilm, die wit ik oolc niet zien, ik 
denk dat ik daar niet.regen kan.' Stacy heekliet malckelijket; die heeft een 
eigen tv op haar kaMer; jets mai de andere drie erg jalciers bp tijn. Zij 
heeft dan ook Wel enge films gezien, bij voorbeeld 'van een man die de 
duivel in zich lcrijgt en die clan allernaal erge dingen :doet en /Tmet die 
clown, die clan kinderen laat verdwijnen.! : Tockzijiidie spannehde films 
ook niet alles. Als het niet inedilicht is .yind ik die wet eng, maar ik wit 
het toch zieri. Je weet van tevoretiiite't 'clat het knoft;ije ‘ zet gewoori de ty 
aan en dan is dat er en dan zet je hem niet meer,uit.' Ook Eva kent dat 
gevoel. Zij n3ag niet alles zie.n. Rij voorbeeld 'van . dieschietfilmsWaarin 
iedereen wordt vermoord; die mag ik niet iieri.'bOrririziS'aris Rex dat vindt 
mijn vader ook'niet zo: gesChikt VOor mij onidat er rnenSen clood gaan 
met bloed en zo. lk Vind dat wel er3g maar het is ook *1;100 ern riaarte 
kijken, omd.atbet ,Spannend is. Je . -wilt wet en niet kijken.! 

Over de vraag of het non goed of .slecht is votir kinderennm naar zupce 
programrna's of films te ldjken zijn delrieriingen vetdeeld: Sims is het 
wel slecht, is de. çonciusie. Je .,gaat'er alleinaal rare dingen van leren en 
denken' en 'op school gaati :ze allespadoen..' : Wie zijn `ze'. Dat is een' 
domme vraag: 'de jongetiSnatuiiriijk; Doen meisje$ dat dari niet?„Hoe-
wel 'vechten niets voor meisjesis', zijn et wet meisjes die dat doen. Want 
gmeisjes zijn ook géen heiiige boonqes': Maar defvoorbeelden die gege-
ven worden betreffen-,toch z  jongens: ZO Zegt Stacy dat :ze eeri neee heeft 
die altijd heel erg aan het VeChten 	vindt: hij.:gelkioon gad.' Eri, Eva's 
broertje heeft er nok list. yan:.:rnijn,hinertje bij vöoibeeld .  zit ; altijd zo te 
schOppen en op school gaat hij altijd vechten, dat vind hij leuk. Ze : doen 
ook altijcl de Power Rangers riaeridakzittetilie echt zo van ItjälC tjak' 
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boef en dan hour je 'atm& (hilariMit). Eva's broalle mag oak met rneer 
zoveel naar 'al die stonune vechtflirapjes IdjIcen, want hij wordt wel 
agressief daardoor.' 

Toch zijn met alle programnm's waar geweld aan de orde komt slecht 
Het jeugdjournaal bij voorbeeld. Daar warden de gevolgen van geweld 
getoond, maar dat worth heel wnt enders gevonden. Flet jeugdjournaal is 
ten eerste 'nieuws' en er warden dingen uitgelegd. Maar het belangrijkste 
is dater in het jeugdjournaal wet duidelijk is dater wordt gevochten, 
'maar dan laten ze niet edit allemaal doden en bloed zien. Ze laten de 
enge beelden Met den, this dat is wet anders. Bovendien heb je in een 
film ook donkere beelcien as er 'emend vermoord wordt. Dat inaakt het 
ook eng en dan heb je ook nog hele enge muziek DM heb je bij het 
jeugdjournaal allemaal niet.' 

Aan computerspellen stellen de vier meisjes dezelfde eisen als aan tv-
programme's en films: je moet er em lumnen lachen, je moet er wat van 
lcunnen leren en er meet Met in gevochten worden, I3ovendien rnoet je 
het spel Met ook 4gewooril lamnen doen, Zeds bij voorbeeld een schaak- 

, 

spel of zeeslag. 	 • , 
Eva. smeestal moet je in spellen lopen en schieten en springen enzo, ik 

vInd het wel leak als je ton beestje hebt dat anderen weg moet happen, 
als het maar Wet met schieten is Dan moet je zelf schieten of springen 
en to en dan wordt je zo zenuvvachtig van o jee, daar komt er weer een 
en dan 'can je het Imopje Met vinden enzo.' Jongens vinden dat wel leak, 
die hebben bij voorbeeld Doom. Stacy: 'dan heb je geheirne wachtwoor-
den en veel vechten en dan hoar je ze oak edit, dan hoot je bij voorbeeld 
'aahlih'.' Eva vindt Doom best wet eng, dan heb je een grate hal of to met 
allemaal gangen en dan draai je je am en dan staat er zo% man en die 
schiet je neer.' Een ander nadeel hebben the spellen ook: ze zijn in het 
Engels en 'dat is oak we! irritant'. Pete enge computeispellen hebben 
echter minder invloed op je, vindt Kirsten: het is minder erg, je bent heel 
geconcentreerd bezig en dan rnerk je de omgeving Met en tv lijkt veel 
echter, bij computerspellen tie je heel goed dat het nep is 



Computerspelletjes en hun 
effecten 
prof. dr. 0. Wiegman, drs E.G.M. van Schie en drs J.M. Modde *  

21 

Er zijn in de loop der jaren een aantal nieuwe media op de markt ver-
schenen, waarvan computerspelletjes er een is waarover nogal wat dis-
cussie is ontstaan. Het ontwerpen, produceren en verkopen van 
computerspelletjes is een bedrijfstak waarin miljoenen omgaan. Miljoe-
nen lcinderen en volwassenen bezitten en spelen computerspelletjes en 
miljoenen guldens worden er aan gespendeerd. De jaarlijkse omzet be-
droeg in 1993 in Nederland circa tweehonderdvijftig rniljoen gulden. We-
reldwijd lopen de schattingen van de omzet uiteen van acht tot twaalf 
miljard dollar. 

Volgens het CBS (1996) bezit in 1994 12% van de huishoudens in Ne-
derland een spelcomputer. Ook neemt het aantal computers in het huis-
houden toe. Was in 1987 11% van de Nederlandse huishoudens in het 
bezit van een home- of personal computer, in 1994 is dit gestegen tot 
34%. Een ongetwijfeld met onaanzienlijk aantal van deze computers is 
toegerust met een of meer spelletjes. Kruse (1992) vindt in een explora-
tief onderzoek dat 61% van haar respondenten - kinderen tussen negen 
en vijftien jaar - thuis een personal computer heeft en 43% een spelcom-
puter. 

Critici van computerspelletjes wijzen vaak op een relatie tussen het 
spelen van computerspelletjes en een toename in agressief gedrag. Mede 
door de vaak agressieve inhoud van computerspelletjes zullen agressief 
gedrag en agressieve gedachten de overhand lcrijgen, waarbij spelers zich 
minder zorgen zullen maken om het welzijn van anderen (zie bij voor-
beeld Anderson en Ford, 1986). 

Winkel, Novak e.a. (1987) inventariseerden daarentegen positieve ef-
fecten van het spelen van computerspelletjes en lcwamen tot de conclu-
sie dat ze mogelijk te gebruiken zijn als hulpmiddel in therapieen, als 
leermiddel in onderwijs en training van sociale vaardigheden. De meeste 
onderzoeken naar bovengenoemde positieve en negatieve effecten zijn 
uitgevoerd in de Verenigde Staten en Engeland en vertonen in resultaten 
helaas geen consistent beeld. 

Wanneer we de effecten van gewelddadige computerspelletjes nader 
onder de loep nemen, dan ligt een vergelijking met de effecten van 
televisieprogranuna's op agressie voor de hand. Zo zijn televisie en 

* De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar psychologie en voorzitter van de vakgroep 
psychologie van de Universiteit Twente; medewerker onderzoek bij voornoemde vakgroep; 

assistent in opleiding bij voornoemde vakgroep. 
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computerspelletjes beide een vorm van vermaalc en bevatten vaak ge-
welddadige acties. Er is evenwel een aantal elementaire verschillen tus-
sen computerspellefies en het medium televisie. In elk geval staat vast 
dat computerspelletjes een intense concentratie van de speler vereisen, 
terwfil televisie ldjken veel meer passief verloopt. Bovendien moeten bij 
computerspellefies de betreffende spelers actief handelingen verrichten, 
terwfil men bij televisie hoogstens de aan- en uitlmoppen hoeft te hante-
ren. In de derde plaats wordt het geweld in de computerspelletjes vaker 
gerechtvaardigd; het spel rechtvaardigt het gebruik van geweld, want 
men moet bij voorbeeld jagen op boeven of vliandige ruimtevaart-
schepen doen exploderen. Daarbij worden de agressieve handelingen 
van de spelers van computerspelletjes beloond; hoe vaardiger men in het 
spells hoe hoger de score die men daarmee kan behalen. Daarentegen is 
het geweld in deze speLletjes vaak abstracter dan op televisie en vinden 
er niet altijd agressiehartdelingen plaats tussen personen onderling op 
het scherm. We moeten hierbij evenwel aantekenen dat de meest recente 
computer-spelletjes aanmerkelijk realistischer zijn geworden en dat deze 
tendens zich voortzet. 

Er zijn een aantal globale voorwaarden waaraan dient te worden vol-
daan opdat de voorbeelden die in computerspelletjes (maar eigenlijk 
geldt dit voor alle media) worden gepresenteerd warden nagevolgd. Deze 
voorwaarden zijn deels door ons geformuleerd en deels gebaseerd op de 
theorie van Bandttra (1986). 

Als eerste noemen wij dat het agressieve voorbeeld niet mag warden 
gestraft, maar eerder dient te warden beloond. In de tweede plaats dient 
het gedrag door anderen op de een of andere manier te warden gerecht-
vaardigd. Ten derde moet het motorisch reproduceerbaar zijn, hetgeen 
betekent dat het gedrag niet zo complex mag zijn dat men het niet kan 
uitvoeren en van dien aard is dat het alleen door een lcrachtpatser of 
jongleur kan worden nagevolgd. De vierde voorwaarde is dater een be-
paalde overeenkomst bestaat tussen de situatie waarin het voorbeeld op 
het beeldscherm zich bevindt en de omgeving waarin de ontvanger (la-
ter) verkeert. Wie heeft direct na een spannende film waarin met auto's 
werd geraced, zichzelf, gezeten in de eigen auto, er wel eens op betrapt 
dat het gaspedaal toch wel erg ver is doorgeschoten? Een vlifde voor-
waarde is dat het wapen waarmee de modelpersoon zijn agressie begaat 
- althans in het geval wanneer er van een wapen sprake is - makkelijk 
verkrijgbaar is in de omgeving van de toeschouwer. De zesde voorwaarde 
is het niet vertonen van de negatieve consequenties, de ellende van de 
slachtoffers. Het uitgangspunt hierbij is dat men de agressiedaad op zich 
uitdruldcelijk moet scheiden van de gevolgen van die daad, namelijk dat 
er slachtoffers vallen die soms erg lijden of zelfs sterven. Wij veronder-
stellen dat wanneer wij het menselijk leed en de slachtoffers van de 
agressie tonen dit een dempend effect heeft op de navolging van de 
agressiedaad. De kijker wordt daarbij geconfronteerd met de negatieve 
consequenties daarvan en dit lokt meestal niet direct uit tot appetijt. Ms 
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zevende en laatste voorwaarde noemen wij de attractie van de voorbeeld-
persoon; hoe attractiever hoe groter de kans op navolging. Onder attrac-
tie verstaan wij hier met alleen of de modelpersoon sympathiek over-
komt, maar ook of er een bepaalde gelijkheid in eigenschappen tussen 
model en toeschouwer bestaat, alsmede de bekendheid met het model 
waarvan bijvoorbeeld sprake is bij beroemde acteurs. Nadere experi-
mentele toetsing van een aantal van deze voorwaarden dient nog te ge-
beuren. 

Onderzoek 1: een 1nventarisatie 

In 1994 hielden wij een grootschalig onderzoek (Wiegman e.a., 1995) on-
der lcinderen uit de groepen zeven en acht van zeven basisscholen in de 
gemeente Enschede waarin het gebruik van computerspelletjes centraal 
stond. In dit onderzoek werden onder meer relaties onderzocht tussen 
het spelen van computerspelletjes en andere vormen van vrijetijdsbeste-
ding. Daarnaast werd uitgebreid gekeken naar relaties met agressief en 
prosociaal gedrag, sociale integratie en schoolvaardigheden van Icinde-
ren in de leeftijd van tien tot dertien jaar. De kernvraag van dit onderzoek 
was evenwel in hoeverre er een relatie tussen het spelen van (agressieve) 
computerspelletjes en het agressieve gedrag van ldnderen bestond. 

Uit dit onderzoek lcwam naar voren dat zo'n 70% van de ldnderen in 
een bepaalde week wel eens een computerspelletje had gespeeld (jon-
gens: 75%; meisjes: 63%). Dit is een relatief laag percentage vergeleken 
met de frequenties the gevonden zijn door Joossens (1994) in Belgie (jon-
gens: 93%; meisjes: 63%) en Shimai, Masuda e.a. (1990) in Japan (jon-
gens: 97%; meisjes: 92%). 

Overigens, in vergelijlcing met andere vormen van vrijetijdsbesteding 
lcwam het spelen van computerspelletjes op de achtste plaats, na activi-
teiten als onder andere televisieldjken, buiten spelen, huiswerk maken 
en boeken lezen. Alhoewel we dit niet hadden verwacht, bleek het spelen 
van computerspelletjes uiteindelijk met ten koste te gaan van andere 
vrijetijdsactiviteiten. De volgorde in vrijetijdsbestedingen van de Idnde-
ren staat weergegeven in grafiek 1. 

Ook werd gevraagd naar computerspelletjes die ldnderen zoal spelen. 
Kinderen konden hun vijf meest favoriete computerspelletjes noemen, 
die vervolgens werden beoordeeld door computerspel-experts voor hun 
mate van agressieve inhoud. Het bleek dat 40% van door de lcinderen 
genoemde favoriete computerspelletjes een agressieve inhoud heeft. 

Evenals andere onderzoekers (zie bij voorbeeld Lin en Lepper, 1987; 
Dominick, 1984), vonden wij dat jongens meer tijd besteedden aan 
computerspelletjes spelen dan meisjes. Ook hadden jongens een meer 
uitgesproken voorkeur voor het spelen van agressieve computer-
spelletjes dan meisjes. 
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Grafiek 1: Gemiddelde did besteed per dag aan vrijetijdsactiviteiten 
door kinderen 
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Teneinde agressief gedrag en prosociaal gedrag van kinderen vast te stel-
len werd gebruikt gemaakt van de zogenaamde peer- rating index, een 
vragenlijst die een kind vraagt een oordeeI tilt te spreken over alle kinde-
ren in zijn of haar groep. Overigens vatten we agressief gedrag op als een 
daad waarbij iemand een ander benadeelt, terwijI die persoon vooraf-
gaand aan deze daad zou moeten weten dat zijn gedrag negatieve gevol-
gen heeft voor de ander. Met andere woorden een persoon is zich er van 
bewust wat zijn daden aanrichten (Wiegman, e.a., 1982). We spreken van 
prosociaal gedrag wanneer iemand een ander bevoordeelt of steunt, ter-
wijI die persoon weet dat zijn of haar gedrag positieve gevolgen voor de 
ander heeft; prosociaal gedrag is als zodanig als de tegenpool van agres-
sie te beschouwen. 
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Het bleek dat ldnderen die in het algemeen veel tijd besteedden aan 
computerspelletjes niet agressiever of prosocialer werden bevonden 
door hun klasgenoten. Er lcwam echter wel naar voren dat degenen die 
een voorkeur voor het spelen van agressieve computerspelletjes hadden, 
en met name jongens, door hun klasgenoten minder prosociaal en meer 
agressiever werden bevonden, ongeacht de hoeveelheid tijd die zij be-
steedden aan deze spelletjes. 

Een andere vraag, waarover overigens nog geen onderzoeksgegevens 
bestaan, is of het (veel) spelen van computerspelletjes samenhangt met 
de sociale integratie van lcinderen. Onze veronderstelling is dat 'veel-
spelers' door hun spelactiviteiten geIsoleerd kunnen raken. Wij analy-
seerden een aantal aspecten van de sociale integratie van kinderen - so-
ciale isolatie, eenzaamheid, populariteit en sociale status - die echter 
over het algemeen geen samenhang vertoonden met de hoeveelheid tijd 
die zij besteedden aan het spelen van computerspelletjes. Aileen meisjes 
die geen computerspelletjes speelden werden door hun klasgenoten be-
oordeeld als meer sociaal gefsoleerd en rapporteerden zelf dat ze zich 
meer eenzaam voelden. 1  Echter, ldnderen met een uitgesproken voor-
keur voor agressieve computerspelletjes werden door hun klasgenoten 
wel gezien als meer sociaal geIsoleerd. Onze hypothese is, maar deze zal 
nog experimenteel worden getoetst, dat agressieve computerspelletjes 
vaak sociaal onwenselijk gedrag portretteren, dat de ldnderen deels over-
nemen waardoor ze vervolgens buiten de groep vallen. 

Tevens hebben wij gekeken naar samenhangen met intelligentie. Het 
bleek dat lcinderen die meer tijd besteedden aan computerspelletjes een 
hoger intelligentiequotient (IQ) hadden. Dit resultaat is verrassend daar 
in het onderzoek naar de effecten van televisie werd gevonden dat Idnde-
ren die veel tijd besteedden aan het lcijken naar televisie juist een lagere 
intelligentie hadden. Een mogelijke verldaring voor dit verschil is dat 
computerspelletjes van kinderen meer cognitieve vaardigheden eisen en 
ook vaak meer cognitief uitdagend zijn, vergeleken met televisie kijken. 

Bovenclien constateerden wij dat ldnderen met een uitgesproken voor-
keur voor agressieve computer-spelletjes een lager IQ hadden. Het bleek 
dat kinderen die graag agressieve computerspelletjes spelen vooral lager 
scoren op de verbale IQ component. We veronderstellen dat het spelen 
van agressieve computerspelletjes weinig verbale vaardigheden van een 
speler vraagt. De verbale vaardigheden worden met opgewekt, aange-
leerd of getraind door dit soort computerspelletjes en de agressie nit zich 
over het algemeen ook meer in daad en met zozeer in woord. Kinderen 
die meer moeite hebben zich verbaal nit te druldcen hebben wellicht een 

1 Deze resultaten wijzen er vooralsnog niet op dat kinderen de computerspelletjes zien als 

een electronic friend, zoals Se!now (1984) eerder veronderstelde. Selnow bedoelt hiermee 

dat kinderen een computerspelletje zien als een elektronische vriend(in) waarmee zij liever 

zouden spelen dan met een kind van vlees en bloed. 
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voorkeur voor agressieve computerspelletjes omdat deze verbale vaar-
digheid hiervoor minder vereist is. 

Ook relaties tussen het spelen van computerspelletjes en school-
vaardigheden van kinderen werden onderzocht. Onderzoek in de Ver-
enigde Staten van Lin en Lepper (1987) toonde aan dat met name jon-
gens die veel tijd besteden aan het spelen van computerspelletjes in 
zogenaamde arcades (speelhallen) door hun onderwijzers lager beoor-
deeld werden op wiskundige vaardigheden en algemene school-
vaardigheden. Voor de hoeveelheid tijd besteed aan het spelen van 
home-computerspelletjes werd door Lin en Lepper geen relatie gevon-
den met schoolvaardigheden. Ook wij vinden in ons onderzoek geen re-
lade tussen de tijd die Idnderen besteedden aan computerspelletjes en 
hun schoolvaardigheden. 

Onderzoek 2: lel& spelen tot agressief gedrag? 
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De voorgaande onderzoeksresultaten hebben betrekking op correlaties, 
waarbij het afleiden van causale verbanden niet (goed) mogelijk is. De 
belangrijkste vraag die nu aan de orde komt is in hoeverre het spelen van 
agressieve computerspelletjes leidt tot een verhoging van het agressieve 
gedrag. 

Teneinde zo'n oorzaak-gevolg relatie aan te tonen werd in 1996 een 
realistisch experiment verricht waarin het effect van een agressief 
computerspel op het gedrag van kinderen centraal stond. Wanneer we er 
van uit gaan dat een agressief voorbeeld leidt tot agressief gedrag bij kin-
deren, dan biedt de theorie van het sociaal leren van Bandura (1977) een 
goed aanknopingspunt. 

Deze theorie stelt dat kinderen leren van het observeren van agressief 
gedrag; ze doen dit gedrag vervolgens na (modeling). Het is nog niet dui-
delijk of dit voor het spelen van computerspelletjes geheel opgaat, aan-
gezien bij het spelen kinderen niet alleen observeren, maar ook als actor 
actief bezig zijn tijdens het spel. Ze zijn dus actief betroldcen bij de agres-
sieve handelingen die tijdens het spelletje plaatsvinden. Wanneer we 
daarnaast nog meer mogelijke factoren, zoals competitie en frustratie, 
betreklcen in de verklaring van agressief gedrag clan kunnen we te rade 
gaan bij de cognitieve neo-associationistische theorie van Berkowitz 
(1990). 

Berkowitz stelt dat een onplezierige gebeurtenis leidt tot negatief af-
fect. Via het associatieve netwerk dat verbonden is met het affect worden 
herinneringen, empties, gedachten, fysieke reacties en gedragspatronen 
geactiveerd. Wanneer een van de elementen van een netwerk wordt ge-
activeerd, worden andere elementen ook geactiveerd. Gebeurtenissen 
die tot een negatief affect leiden zijn bij voorbeeld gebeurtenissen die 
frustratie oproepen, zoals Igen wanneer men verwacht had succes te 
hebben. 
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Aan het experiment werd deelgenomen door 510 lcinderen uit de 
hoogste groepen van twaalf basisscholen in de gemeente Enschede. De 
wijken waarin de scholen stonden, verschilden in sociaal-economisch 
opzicht: ze stonden in de binnenstad, in oudere stadswijken en 
nieuwbouwbuurten en in dorpen. 

De ldnderen werden in het experiment at random toegewezen aan een 
van zestien condities. Ten eerste waren er de spelcondities: lcinderen 
speelden of het agressieve spel Streetfighter 2 of het niet-agressieve spel 
Supertetris. Ten tweede de frustratiecondities: hierbij werd de ldnderen 
een cadeautje beloofd, dat ze zelf konden uitkiezen. Vervolgens meldden 
we de helft van de kinderen dat de cadeaus op waren en dat ze niets zou-
den krijgen. De groep niet-gefrustreerde kinderen werd een cadeautje 
beloofd, en na enige tijd lcregen zij nogmaals te horen dat zij dit cadeau-
tje zouden krijgen. 

Ten derde de competitiecondities: in de competitieve situatie werd de 
ldnderen verteld dat ze tegen een ander kind op een andere school zou-
den spelen en dat ze goed hun best moesten doen om de ander te ver-
slaan door meer punten te halen bij hun spelletje. In de niet-competitie 
situatie werd de kinderen verteld dat ze de kans zouden krijgen een spel-
letje te leren kennen en ermee te oefenen. Als laatste variabele was er de 
sekse van het kind: jongens en meisjes werden gelijkelijk en at random 
over alle condities verdeeld. 

Teneinde de mate van agressief gedrag van een kind te meten werd 
gebruik gemaakt van het zogenaamde student-teacher-paradigma. Na 
het spelen van het computerspelletje moesten de kinderen (de proefper-
sonen) via de computer een kind op een andere school overhoren. Wan-
neer dit - overigens fictieve - kind een fout maalcte (standaard maakte dit 
kind altijd dezelfde zeven fouten), dan kon de proefpersoon dit kind een 
geluid, genummerd van een tot en met negen, laten horen door middel 
van het intoetsen van een cijfer op het toetsenbord. Daarbij gold dat hoe 
hoger het cijfer, hoe harder en onaangenarner het geluid. Wanneer het 
fictieve kind een goed antwoord gal, dan kon de proefpersoon dit kind 
een leuk muziekgeluid laten horen. Bij het goede antwoord was er tevens 
de mogefijkheid gecreeerd dat de proefpersoon het fictieve kind een sto-
rend geluid kon laten horen, alhoewel dit niet expliciet werd aangegeven 
in de instructie. De door de proefpersonen ingetoetste cijfers werden 
gemiddeld teneinde de agressie-score voor elk kind vast te stellen. 

De afname van het experiment werd geheel verricht met behulp van 
de computer. Aan de helft van de kinderen werd (in de competitieve con-
ditie) uitleg gegeven over de tegenstander op een andere school, waarte-
gen zij het computerspelletje zouden spelen, waarbij ze tevens een foto 
van deze tegenstander te zien kregen. Aan de andere helft van de Icinde-
ren (de niet-competitieve conciitie) werd uitgelegd dat zij gingen oefenen 
en mochten spelen met een computerspelletje. Alle ldnderen kregen een 
tekst te lezen waarin hen werd gevraagd een keuze te maken uit drie ca-
deautjes. Vervolgens werd een uitgebreide uitleg van de leertaak gegeven 
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en lcregen ze zelf de geluiden te horen. Nadat zij een koptelefoon hadden 
opgezet, kregen de proefpersonen zelf het muziekgeluid te horen, ge-
volgd door de storende geluiden een tot en met If. De storende gelui-
den zes tot en met negen kregen ze niet te horen. Voor dat laatste gaven 
we de reden dat deze geluiden pijn zouden doen aan hun oren en dat ze 
er hoofdpijn van zouden lcrijgen. 

Daarna gingen de kinderen tien minuten het computerspel spelen. 
Direct na het computerspel verscheen voor de helft van de kinderen (in 
de frustratie conditie) de boodschap dat zij het eerder beloofde cadeau-
tje niet zouden lcrijgen; de andere helft van de lcinderen (in de niet-
frustratie conditie) Icreeg te lezen dat zij hun cadeautje volgens afspraak 
zouden krijgen. De leertaak volgde hier direct na: de Idnderen moesten 
het fictieve kind van de andere school dus overhoren en hem of haar de 
geluiden laten horen. 

Gevonden werd dat de kinderen die het agressieve computerspel Street-
fighter 2 hadden gespeeld significant meer agressief gedrag vertoonden 
dan de kinderen die het niet-agressieve computerspel hadden gespeeld 2 : 
ze dienden vaker het storende geluid toe aan het fictieve andere kind. 
Opvallend is dat de in dit experiment toegediende frustratie - opgewekt 
door het niet nakomen van een belofte - en de competitieve situatie niet 
tot een beduidende verhoging van het agressieniveau bij de kinderen 
leidde en dus ondergeschikt is aan het effect dat de gewelddadige inhoud 
van het computerspelletje had bewerkstelligd. Met andere woorden, dit 
resultaat vormt een ondersteuning voor de theorie van het sociaal leren 
van Bandura. Voor de cognitieve neo-associationistische theorie van Ber-
kowitz werd aldus hier geen empirische ondersteuning gevonden. 

Naast bovengenoemde resultaten Icwamen enkele sekseverschillen 
naar voren. Zo bleek dat jongens veel agressiever reageerden bij de leer-
taak clan meisjes. 3  De voormeting toonde verder dat jongens gemiddeld 
bijna twee keer zoveel tijd besteedden aan computerspelletjes dan meis-
jes. 4  Wanneer we de top tien lijst van favoriete computerspelletjes sa-
menstellen die is weergegeven in grafiek 2, dan is het opvallend dater 
drie computerspelletjes in voorkomen die in een eerder onderzoek 
(Wiegman e.a., 1995) door computerspel-experts werden bestempeld als 
agressief, namelijk de spelletjes Streelfighter, Mortal Kombat en Doom. 
Deze drie computerspelletjes werden met name door de jongens op hun 
lijst van favorieten geplaatst. 

Uit het voorgaande komt dus naar voren dat gewelddadige computer-
spellefies wel degelijk een negatief effect kunnen hebben op het gedrag 
van kinderen en dat het effect zelfs groter kan zijn dan dat van frustratie 
en competitie. 

2 Mean Streedighter = 3.41, mean Supertetris = 3.19; F (1.437) = 5.85, p <-05. 
3 Mean jongens = 3.46, mean meisjes = 3.14; F (1.437 = 10.02, p<. 01. 
4 Mean jongens = 150.83 minuten in 5 gemeten dagen, mean meisjes = 83.55 minuten in 5 

gemeten dagen; F (1,477) = 21.41, p C001. 
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Grafiek 2: Favoriete computerspelletjes, uitgesplitst naar sekse 

Computerspel 

1 Supermario 
2 Flipperen 
3 Streetfighter 
4 Mortal Kombat 
5 SuperTetris 
6 Doom 
7 Donky Kong 
8 Marioland 
9 Prince of Persia 
10 Sim City 

Totale groep 	Jongens 	Meisjes 
(n = 479) 	(n = 241) 	(n = 238) 

176 (36,7%) 	67 (27,8%) 	109 (45,8%) 
86 (18,0%) 	26 (10,8%) 	60 (25,2%) 
86 (18,0%) 	67 (27,8%) 	19 ( 8,0%) 
84 (17,5%) 	70 (29,0%) 	14 ( 5,9%) 
66 (13,8%) 	14 ( 5,8%) 	52 (21,8%) 
50 (10,4%) 	42 (17,4%) 	8 ( 3,4%) 
40 ( 8,4%) 	20 ( 8,3%) 	20 ( 8,4%) 
36 ( 7,5%) 	11 ( 4,6%) 	25 (10,5%) 
31 ( 6,5%) 	14 ( 5,8%) 	17 ( 7,1%) 
30 ( 6,3%) 	17 ( 7,1%) 	13 ( 5,4%) 

Waarom het schadelljke effect niet onderkend? 

29 

Onze bevindingen over de agressie bevorderende werking van mediapro-
ducten sluiten aan bij de resultaten van veel andere onderzoelcingen. 
Recent zijn een aantal zogenaamde meta-studies verricht naar het effect 
van agressie in televisieprogramma's op het gedrag van mensen. Met be-
hulp van zo'n meta-studie kan een groot aantal onderzoelcingen op el-
kaar betrolcken worden om vervolgens een uitspraak te doen omtrent de 
grootte van een bepaald effect. Paik en Comstock (1994) bekeken 217 
studies nader en stelden op basis daarvan vast dat televisiegeweld een 
stimulerend effect heeft op agressie. Wood, e.a. (1991) verrichtten een 
dergelijke meta-studie en analyseerden daarin uitsluitend de bestaande 
realistische experimenten. Het betrof hier experimenten die in een na-
tuurlijke situatie plaatsvonden: de agressie die gemeten werd voltrok 
zich in spontane sociale interactie. Wood e.a. Icwamen tot de conclusie 
dat in laboratoriumexperimenten de grootste negatieve effecten van 
agressie in televisieprogramma's werden aangetoond. Bij de realistische 
experimenten waren de effecten iets kleiner, maar deze waren ook hier 
significant. Het gerenomrneerde medische vaktijdschrift The Lancet 
kwam op 15 januari 1994 met volgende conclusie: 'Na 40 jaar onderzoek 
en een internationale bibliografie van meer dan 3000 studies, overzich-
ten, verklaringen en meta-analyses is het duidelijk dat geweld op de tele-
visie kan leiden tot schadelijk agressief gedrag.' 

Een andere interessante conclusie van Wood e.a. was dat het negatieve 
effect groter is bij normale dan bij emotioneel gestoorde kinderen. Deze 
bevinding is geheel in strijd met de toch vaak gehoorde opvatting van 
ouders dat het met het eigen kind is dat in hun ogen vrijwel nooit als ge-
stoord wordt ervaren, dat negatief door de televisie beInvloed wordt, 
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maar dat juist het emotioneel gestoorde kind met een delinquente inslag 
door de televisie op het verkeerde spoor wordt gezet. 

De vraag is waarom het zo lang geduurd heeft tot het bij wetenschap-
pers en opvoeders maar ook bij het grote publiek doordrong dat agressie 
in mediaproducten wel eens schadelijke effecten zou kunnen hebben. 
We geven vier redenen die dat mogelijk kunnen verklaren. Op de eerste 
plaats waren in de na-oorlogse jaren de heersende opvattingen van op-
voedkundigen en psychiaters sterk gernspireerd door de psycho-analyse 
waar het louteringsprincipe werd voorgestaan. Vanuit die visie zouden 
agressieve televisieprogramma's, en heden ten dage dus ook agressieve 
computerspelletjes, een positief effect hebben. 5  

In de tweede plaats zouden wij willen wijzen op de weerstanden die er 
bij programmamakers bestaan om de lcwaliteit van hun product te ver-
anderen. Irruners, in agressie en geweld zit een stuk dynamiek en het is 
met name deze laatste eigenschap die door hun vakgenoten, maar wel-
licht ook door het publiek, zo hooglijk wordt gewaardeerd. En bovendien 
zijn geweldsscenes met behulp van een aantal eenvoudige trucs en attri-
buten gemaldcelijk en goedkoop te produceren. Ten derde zijn er natuur-
lijk enorme commerciele belangen in het spel omdat het agressieproduct 
nog steeds goed verkoopt en matiging wellicht tot inkomstenderving zou 
kunnen leiden. 

Als vierde argument zouden we de weerstanden willen noemen die er 
bij journalisten en opiniemalcers bestaan tegen inmenging van buitenaf. 
Ook bij het publiek zijn doze weerstanden aan te wijzen tegen media-
beinvloeding. Het zich laten beinvioeden en het irniteren van anderen 
wordt in menig opzicht als een negatieve eigenschap beschouwd; dit zou 
blijk geven van een bepaalde mate Van onzelfstandigheid. 

In recent onderzoek konden wij deze veronderstelling bevestigen. 6  Dit 
onderzoek heeft betrekking op het zogenaamde 'derde persoon' effect 
(Gunther, 1991) dat men aan media toeschrijft. Het gaat hierbij niet om 

5 Eind jaren zeventig word het toen bestaande onderzoek met betrekking tot televisie en 

agressie geinventariseerd door de eerste auteur van dit artikel. Hij analyseerde ook de 

effecten die daarin werden gevonden. Zijn uitgangspunt daarbij was tegengesteld aan het 

in de jaren zestig opgeld doende psychoanalytische model waarin word gesteld dat het 

zien van agressie bij mensen zou leiden tot eon ontlading van aangeboren agressie. 

Feshbach (1955) ontwikkelde de theorie dat agressief handelen op zich louterend zou 

werken en dat ook het fantaseren over en kijken near geweld hetzelfde effect zou hebben. 

Hetgeen impliceert dat het aanschouwen van geweld een positief effect zou hebben. Ons 

theoretisch uitgangspunt was evenwel juist tegenovergesteld aan doze catharsishypothese: 

kijken near agressie zou leiden tot eon Mename van agressie. We toonden aan dat 

wanneer men kinderen agressieve voorbeelden Het zieft zij zich na afloop agressiever 

gingen gedragen. De agressieve voorbeelden, ook wet modellen genoemd, stimuleerden de 

kekete om dit negatieve gedrag over te nemen. Wat betreft het effect op volwassenen kon 

op dal moment op grond van de schaarste aan onderzoeksgegevens goon verantwoorde 

uitspraak worden gedaan (Wiegman, 1978). 

6 Van dit onderzoek warden hier enkele voodopige resultaten gepubliceeal. Enig voorbehoud 

is gewenst dear nog niet elle analyses zijn verricht 



Computerspelletjes en hun effecten 

het eigenlijke effect doch om hetgeen mensen daarover beweren. Wij 
stelden hierbij aan mensen de vraag of zij van mening zijn dat zijzelf 
door de media worden beinvloed, hetgeen over het algemeen beslist 
wordt ontkend. Vervolgens legden wij de vraag voor of hun vrienden 
door de media beInvloed werden, welke vraag at aanzienlijk minder ont-
kennend wordt beantwoord, terwijl de gemiddelde landgenoot als het 
meest beinvloedbaar wordt bestempeld. Hieruit wordt duidelijk dat men 
deze negatieve eigenschap met op zichzelf attribueert, maar het liefst 
toeschrijft aan iemand waar men psychologisch gezien het verst van 
staat. In wezen een staaltje van zelfbedrog waarbij men mediabeInvloe-
ding op zichzelf ontkent. 

Overigens bleek uit deze recente enquete dat de zorg om mediageweld 
bij het publiek groot is. Tussen de 75% en 90% van de respondenten gaf 
aan dat televisieprogrammas, bioscoopfilms, videofilms, computer-
spelletjes en nieuwe media (zoals cd-rom en cd-i) gekeurd zouden moe-
ten worden. (Op het ogenblik worden van alle media alleen bioscoop-
films gekeurd; voor andere media zoals de televisie is dit keuren van 
progratnmas met verplicht). De respondenten gaven aan dat een onaf-
hankelijke keuringsinstantie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het 
keuren van mediaproducten. Ook vinden veel respondenten dat een 
overheidsinstelling hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld, maar 
voor een Europese commissie of de aanbieders van mediaproducten zelf 
zien zij deze rot van keurende instantie met zo zeer weggelegd. 

Een onafhankelijke keuringsinstantie zou volgens het Nederlandse 
publiek met name moeten bestaan uit deskundigen op het terrein van de 
media. Dat in deze keuringinstantie ook de aanbieders van mediapro-
ducten plaats nemen heeft minder de voorkeur van het publiek. Het lijkt 
dat de overheid zal moeten ingrijpen om het geweld in de media te be-
teugelen maar deze vorm van censuur zou volgens de journalist indrui-
sen tegen de elementaire vrijheid van meningsuiting. 

Suggesties voor beleid 

31 

Hoe kunnen we de agressie terugdringen in de media? Als onderzoekers 
kunnen wij uiteraard niet simpelweg oproepen tot een verbod op moge-
lijk schadelijke computerspelletjes, maar we kunnen wet aanbevelingen 
doen, gebaseerd op resultaten van ons onderzoek en dat van anderen. 

Een eerste aanbeveling is dat computerspelontwerpers eens zouden 
kunnen nadenken over een matiging van het geweld in hun producten. 
De belangenorganisaties kunnen natuurlijk de hand in eigen boezem 
steken en zelf met beperkende maatregelen komen, maar dat blijkt toch 
vaak in de praktijk met te werken. Als voorbeeld noemen wij de verhuur 
van gewelddadige videofilms via de videotheken. In 1990 hebben organi-
saties in de videobranche een systeem van zelfregulering opgezet, in 
overleg met de overheid. Dit systeem, geco6rdineerd en gecontroleerd 
door de Raad van Toezicht Videovoorlichting, moet zorgdragen voor de 
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classificatie van videofilms, maar men heeft ook het voomemen dat bio-
scoopfilms, televisieprogrammas en interactieve media in de nabije toe-
komst in opdracht van deze raad worden geclassificeerd. Controle bfijft 
evenwel moeilijk: een enquete die in juni 1995 werd gehouden door het 
jongerenweekblad Primeurtoonde dat een op de drie jongeren wel eens 
een aflevering van de gruwelvideo Faces of Death had gezien. Vier van de 
vijfjongeren gal toe wel eens gehoord te hebben van Faces of Death. Het 
programma Duce Vandaagvan 3 mei 1995 liet zien dat jongeren deze 
videobanden vooral 's middags vlak na schooltijd huurden, de tijd bij 
uitstek wanneer de ouders nog niet thuis zijn. De maatregelen die aldus 
zijn genomen, zijn tot nu toe te beperkt, terwfil tilt ons recente onder-
zoek onder het Nederlandse publiek juist sterk de vraag naar dergelijke 
maatregelen naar voren komt. Zo zou het merendeel van onze respon-
denten graag zien dat er voorafgaand aan televisieprogramma's wordt 
verrneld of deze scenes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor Icinde-
ren beneden een bepaalde leeftijd. Niet alleen ouders van jonge kinderen 
maar ook respondenten zonder kinderen zijn deze mening toegedaan. 
Ook voor andere mediaproducten, videobanden, computerspelletjes, 
bioscoopfilms en cd-rom en cd-i vindt men zulke aandttidingen van 
groot belang. 

Naast het instellen van een systeem dater op een bepaalde wijze voor 
zorgt dat kinderen minder worden geconfronteerd met agressie in bij 
voorbeeld computerspelletjes, zou de overheid zich de ininimale inspan-
ning kunnen getroosten mensen te informeren over de mogelfike effec-
ten van deze producten. Voorlichting door de overheid zou in dit geval 
moeten bewerkstelligen dat men zich bewust wordt van de beinvloeding 
door de betreffende media. Bewustwording van de risico's van media-
geweld kan ook op scholen plaatsvinden. Het verbieden van agressieve 
computerspelletjes is niet de aangewezen manier, maar voorlichting over 
de schadelijke effecten behoort zeker tot de mogelfilcheden. 

Te overwegen is tevens dat de ouders in Nederland de beschilcking 
kunnen krijgen over een zogenaamde geweld-chip (V-Chip). Zo'n 
geweld-chip is een computer-chip die ingebouwd kan worden in het 
televisiesysteem (zie ook het artikel van Baas in dit nummer). Door 
plaatsing van deze chip kunnen ouders besluiten dat bepaalde 
programma's niet op hun televisie(s) vertoond kunnen worden. Door 
gebruik te maken van deze chip - die in Nederland overigens nog niet 
verlcrijgbaar is - kunnen ouders voorkomen dat hun lcinderen scenes 
zien die schadefijk voor hen zijn. De ouders kunnen uiteraard de geweld-
chip uitschakelen op het moment dat ze zelf bepaalde films willen zien 
die onder de laatste categorie vallen. In een door ons onlangs gehouden 
enquete bleek dat ruim 30% van de respondenten bekend was met het 
bestaan van een dergelfike geweld-chip. Op de vraag of een dergelijke 
geweld-chip een grote rol zou kunnen spelen met betrekking tot het te-
rugdringen van tv-geweld waarmee Icinderen worden geconfronteerd 
antwoordde het merendeel van de respondenten positief. Wat betreft de 



Computerspelletjes en hun effecten 	 33 

ouders onder hen, beweerde een kleine meerderheid dat zij ten behoeve 
van hun kinderen van een dergelijke geweld-chip gebruik zouden ma-
ken. Wellicht biedt dit resultaat politici en beleidmakers enig houvast om 
de introductie van de geweld-chip in Nederland mogelijk te maken. 
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De jongens 

'ik dank niet dat wij het echt nadoen' 

35 

David (10), Arthur (12) en Ernst-Jan (12) leggen uit wat voor computer-
spellen er zijn en wat ze er zo leuk aan. vinden. Ze hebben spellen op de 
game boy de Sega- megadrive (een spelcomputer) en CD-rom spellen. Er 
zijn allerlei soorten spellen: avonturenspellen, horrorspellen, acties-
pellen, sportspellen, gevechtsspellen en strategiespellen. 

Een spel voor de game -boy bij voorbeeld Super Mario 'don moet je 
door allerlei levels heen, en clan moet je bij voorbeeld op langskomende 
bijen (of wespen) springen, zodat ze doodgaan en dan komt er bij voor-
beeld een paddestoeltje langs, en als het tegen je aan komt dan ben je 
dood.' Wel leuker zijn echter de spellen op de CD-rom. Arthur vindt 
strategie-spellen het leukst, da zijn spellen: 'Met oorlog en zo, dan heb je 
zo'n plattegrondje en dan moet je je legertjes besturen, of je mannetjes, 
hangt ervan af wat voor spel het is 'Dat zijn leuke spellen omdat je alles 
zelf kan bedienen, het is niet te makkelijk meestal. 1k vincll gewoon hele 
leuke spellen; leuker dan van die loop- en springspelletjes: 

Het liefst speelt hij Warcraft 14 maar nog liever zou hij Command & 
Conquer spelen of Red Alert dat is namelijk 'nog mooier clan Warcraft, 
nog betere besturingen, mooiere graphics en zo. Bovendien is Warcraft 
fantasie en Command & Conquer is vooral met legers, in het echt; het 
lijkt meer op een echte oorlog en dat is leuker.' 

Waar gaat het in Warcraft om? Je moet tegen,de Orcs vechten. Je hebt 
een plattegroncl met mannetjes erop, clan kan je gebouwen maken, en 
vechtertjes. Daar heb je codes bij, dat je bij voorbeeld onsterfelijk wordt. 
En dan kan je met een bijltje een mensje doden, als je teruninste met de 
Orcs speelt. De Orcs zijn geen mensen, maar een soort clieren, ze zijn 
slecht, maar als je ermee speelt kunnen zo oa goed zijn.' Je kan kiezen: 
sped je met de mensen dan maakje Orcs dood en speel je met de Orcs, 
dan maak je rnensen dood. 'De^ Ores zijn hartstiklce hot, Fe onthoofden 
mensen en zo, het 7..ijn een soort Hiders, ze willen de hele wereld verove-
ren en ze gaan alle onschuldige mensen uitmoorden, en ook de schul-
dige mensen, die er wel wat mee te maken hebben Ze vermoorden ge-
woon alle mensen en ze zijn heel bot.' ' 

David vertelt da je in Warcraft ook dieren kan doden Btj Warcraft 
loopt er een zeehondje rood, en vanaf het water met een zelfgebouwd 
schip kun je dat zeehondje doocl schleten en clan hoor je leeuuww! en 
dat is met veel bloed.' Je hoeft het niet te doen, je kán het doen, maar er 
is ook een level 'that is het hele beeld vol zeehondjes, en als je d.an een 
gebouw wilt bouwen, kan dat met omdat die zeehondjes in de weg 10 
pen Da.ar kan je met overheen bouwen. Dus dan met je eerst die zee- . 	, 
hondjes dood maken. 
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, 
Het is eon leuk spel 'omdat je veel bouwen kartin andere speller" meet 

je alleen meat rondlopen door levellies en dan moot je dingen ontdek-
ken; flat is zo langdradig.13ij Warcraftkuri je corder dingen bouwen. le 
kan bij voorbeeld eon schiettoren bottwers, die kan op de vijand schieten 
als de vijand in herelk is. De Ores kurmen ook bouwen, mar andere din-
gen.' 

Met de goeden of de dechten spelen, maakt niet uit: slk ga eerst met de 
mensen spelert, en als ik daartnee klaar ben, Ws ik alles gehadd heti, den 
ga ik gewoon met de siechten want dat zijn weer nieuwe speel-
mogelijkheden, dat is gewoon als ik Maar kat) spelett. Het maakt mij 
niets "tit, het is toch maar een computerspel: 

Ernst-Ian speelt meestal eon ander spei, Settlers: 'Je bent met de Ro-
meinen, on dan moat je zelf eon dorpje opbouwen. Jo hebt een houthak-
ker nodig, en een bloemist, zeg mar, eon forester om weer bout to pro-
duceren, on hout produceren hob je noMg am weer anclere gehouwen to 
malten, en altos draait op endet le mod ookvechten, tegen de Vikingen 
enzo, maar het is met zoveel geweld dat je zegt or wordt act keer'een 
mannetje afgeslacht: le moot wel aanvallen, 'want antlers lam je het spel 
niet halen: Het is geen bloederig spa!: 'aLs hij zeg Emir Viking is en hij is 
gee! - want ze zijn in drie Ideuren verdeeld, blauw dat zijn de Roineinen 
dan, en de Vilcingen on de andere tegenstanders zijn meestal geel en 
rood dan zie je een gele of rode lljra am hun nek komen, on dan ver-
dwijnt 

Sormnige speller' mogen ze niet spelen van Mtn outlets. Zo zijn Doom, 
Phantasmagoria, Harvester en The Eleventh Hour verboden voor Arthur 
en David. Het zijn horror-spellen: 'Dal is heel got Haar warden ze ont-
hoofd en zo, dan zie je hoofden langsvliegen en ogen worden emit ge-
haald. Fa in Doom, dear spatten ze uit elkaar en to.' . 

Is het spelen van zulke &pollen non slecht voor jet Arthur denkt van 
niet 'ik ben al twaalf en ik sped al vandal' zevende spellen met ge-
weld; toen had lit clus al zeven jaar geleerd dat geweld slecht is, this dat 
heeft gewoon goon indoed op me.' Voor =dere kinderen is het mis-
schien wel schadelijk, als ze het veel spelen on niet hebben geleerd dat 
geweld slecht is.' 

Oak begrigen kinderen best dat het niet echt is: ' Wayrraft is wel eon 
beet Jo eon geweldspel, alleen steek je dear Wets slechts van op, ik niet in 
ieder gevat, aldtts David. Voor Ideine ldnderen vindt hij ndke spellen niet 
slecht 'die begijpen het (spa!) loch nog nauwelijks', maar bij andere kin-
deren lumen computerspellen or volgens hem best aan meewerken dat 
zij slechte dingen gaan doen: 'hi; voorbeeld eon spel waarbij stelen heel 
good is. Waarbij je hiJ vnorbeeld nachts humeri moot plunderen en 
mensen doodsdneten ondertussen nou chit kandan later oak gebeu-
ren dat ze dan gaan stele% ais ze zestien zlin en hoger. Oat ze dan hele-
maal slecht warden.' Ernst-lan vindt geweldspellen en ook geweld-fllms 
niet good voor ldeine kinderen: 'want kleinere Icinderen die imiteren het 
vaak. Net  zoals de Power Rangers, dat willen ze dan naspelen. ?vim voor 



onze leeftijd lk denk niet dat wij het eeht tiadoen.'Maafkleinere kinde 
ren we. David denkt dat de televlsle Meer iinyloed opjeheeft: 'Daar zie 
je het heel levensecht. Bij comPUterSpelletfes' het); je eerst een Menu, en 
dan kan je beginnen met Spelen, 'clan kun je Sbms levels zelf maken.' Ter-
wijl de televisie heel reali.stisch is daar zie je eChtmerisen lopen, en dan 
weet je Met wat et gebeuren gaat, en daar schrikjooOk eerder bij.' 
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Len empirische analyse 

prof. dr..I. Groebel *  

TerwijI tv-geweld veel aandacht krijgt bij het publiek en de politiek, is de 
videoproblematiek in het algemeen veel minder bekend. In feite heeft 
een meerderheid van de kinderen regelmatig toegang tot video en kan 
extreme films bekijken die nooit op tv worden vertoond. In die video's 
worth geweld ook vaalc gekoppeld aan selcsualiteit. Ondanks het feit dat 
deze video's officieel niet voor kinderen bestemd zijn, blijken zij toch 
over mogellikheden te beschikken om de video's te zien. Ze nemen deze 
over van broers, zusters en vrienden of zij kijken - gedeeltelijk onvrijwil-
lig - samen met hun ouders. De kennis van het aanbod is heel groot. 
Zelfs wat betreft extreme video's zoals Faces of Death is het voor een 
groot aantal lcinderen bekend op welke plaatsen deze verlcrijgbaar zijn. 

Ook in Nederland staat het gebruik en de aantrekkelfficheid van de 
video's voor kinderen en jongeren ter discussie. Tot nu toe ontbrak het 
echter aan een studie die ook de meest recente ontwikkelingen analy-
seerde die betrekking hebben op een blijkbaar nog eictremer aanbod. We 
hebben in opdracht van het ministerie van Justine een dergelijke studie 
uitgevoerd en daarbij onder andere vifthonderd kinderen en jongeren 
geenqueteerd, met name wat betreft het gebruik en de mogellike effecten 
van het extreme video-aanbod.' De voomaamste resultaten van deze 
studie geef ik hier belcnopt weer. 

Enquete videogebrulk van Jongeren 

Het onderzoek betrof een empirische studie over het concrete video-
gebruik van kinderen en jongeren tussen zeven en zeventien jaar. Daar-
voor werd in de zomer van 1995 een steekproef genomen bij verschil-
lende klassen van scholen in de Randstad. We hebben er bewust voor 
gekozen een sterk accent te leggen op lager opgeleiden, omdat bliftct dat 
deze groep bijzonder regelmatig gebruik maakt van geweldvideo's. Daar-
naast bestaat een ander deel van de steelcproef uit hoger opgeleide jon-
geren. 

hit een vooronderzoek voor de eigenlijke studie bleek dat Idnderen 
van zeven tot negen jaar nog moeite hebben met het beantwoorden van 
een vragenlijst en dat vooral de noodzakellike vragen rond een groot 
aantal gedeeltelijk Engelstalige video's bijzonder moeilijk te begrijpen 

• De auteur is hoogleraar mediapsychologie en is verbonden aan de faculteit Sociale 
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1 Het onderzoek is verschenen ander de titel Video, geweld en jongeren, ministerie van 
Justitie, 1996. Voor theorieen over de effecten van media-geweld zie 'De prikkelende 
televisie' in SEC (april 1995, nr. 2) en het OCW-rapport Media en Geweld (1996). 

zijn. Daarom werd het accent gelegd op de groep van elf jaar en ouder, 
mede omdat we ervan uitgaan dat we hier te malcen hebben met de 
grootste gebruikersgroep. Om toch inzicht te krijgen in het videogedrag 
van de jongeren werd een klein aantal kinderen van zeven tot tien jaar 
eveneens bij het onderzoek betroldcen. Het resultaat van dit onderzoek 
toont aan dat ook onder deze lcinderen een behoorlijke kennis van de 
extreme geweldvideo's bestaat. Dit roept de noodzaak op tot een apart — 
voornamelijk lcwalitatief — onderzoek. 

De vragenlijst was als volgt samengesteld. Naast demografische vragen 
naar leeftijd, geslacht en farnilie-omstandigheden werd naar de media-
consumptie en daarbij ook naar de voorkeur voor gewelddadige films in 
het algemeen gevraagd. Vervolgens was het hoofdthema van de vragen-
lijst de consumptie van videofilms. Het betrof hier concrete titels, waar-
bij zowel gewelddadige als niet gewelddadige titels aangegeven werden. 
De ldnderen en jongeren moesten beantwoorden welke van deze films zij 
hadden gezien, of en waarom zij deze aantreldcelijk vonden en welke ac-
teurs nit de films zij bijzonder graag zien. 

Om een eerste inschatting te kunnen maken van het verband tussen 
het bekijken van deze films en de bereidheid tot gewelddadig gedrag of 
de ontwildceling van angstgevoelens werd onder andere gevraagd naar de 
mate van aantrekkelijkheid van agressie en naar angstreacties. Door het 
design van deze studie konden deze aspecten natuurlijk met volledig ge-
meten worden: door slechts een enkele tijdmeting was het met mogelijk 
een vergelijkend experimenteel design nit te voeren. 

Resultaten 

Videogebruik en videovoorkeur 
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Rond 50% van de ldnderen en jongeren kijkt een paar keer in de week 
naar video's, 14% kijkt iedere dag video's en 25% een paar keer per 
maand.Video is dus, behalve voor een kleine groep ldnderen en jongeren 
(15%), een dominant medium geworden. Door een groot aantal wordt er 
bijna dagelijks gekeken. 

Ongeveer de helft van de ldnderen zegt dat het meestal om een ge-
huurde video gaat als ze video kijken. De overige kinderen kijken naar 
gekochte video's of van de TV opgenomen programma's. Maar in deze 
groep wordt ook regelmatig naar gehuurde video's gekeken. 

Bij de preferentievraag geeft 70% van de onderzochten aan graag naar 
actiefilms en 42% graag naar horror-films te ldjken. Ook komische films 
zijn populair: 66% zegt graag deze categorie te beldjken. Seksfilms zijn 
minder aantrekkelijk: 15% noemt deze categorie. Men moet er echter wel 
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rekening mee houden dat dit lage percentage veroorzaalct wordt door de 
neiging sociaal gewenste antwoorden te geven. Maar ook uit ander on-
derzoek blijkt dat jongeren niet de belangrijkste doelgroep voor porno-
grafische films zijn. De jongste kinderen ldjken ook graag naar opwin-
dende tekenfilms: 40% noemt deze categorie. 

In het gedeelte van de enquete waar kinderen zelf mogen opsommen 
welke films zij graag zien wordt in de categoric action, misdaad en honor 
bijzonder vaak Childs Play genoemd. Films zoals Speed en Last Action 
Hero worden ook heel vaak genoemd. Bij de niet gewelddadige films 
worden bijzonder vaalc Beethoven en Free Willy genoemd. Het valt even-
eens op dat veel kinderen bij het invullen van deze open vraag ook Faces 
of Death noemen. 

Ter informatie, Speed en Last Action Hero tonen de ldassieke manne-
lijke held, die allerlei gevaren doorstaat en door moed en veel action de 
problemen oplost. Childs Play is een horrorfilm met een tot leven geko-
men pop die zonder redenen afschuwelijke en angstaanjagende dingen 
doet. Terwip deze video, bekend door de moord op lames Bulger, ge-
pleegd door twee jongens in Liverpool, nog steeds als een 'doorsnee' vi-
deo beschouwd wordt, zijn er ook extremere vormen van video-geweld 
aanwezig zoals video's die in documentaire of semi-documentaire vorm 
dood, marteling en executies laten zien. Een bekend voorbeeld daarvan 
is Faces of Death. Deze film toont, aan elkaar gemonteerd, alle mogelijke 
echte doodsscenes en moorden. 

In een volgend onderdeel van de vragenlijst werden 23 concrete video-
titels genoemd. De jongeren dienden aan te geven welke ze hebben ge-
zien en hoe ze die beoordelen (onder andere door aan te geven of ze die 
leuk of niet leuk vondern. Bijna 60% van de lcinderen en jongeren gal aan 
Childs Play te hebben gezien. Rond 20% van de Idnderen en jongeren zei 
Faces of Death in eon of meerdere afleveringen te hebben bekeken. Rond 
65% zei expliciet deze film niet gezien te hebben en 16% had deze vraag 
niet ingevuld. Het is dus mogelijk dat ook van deze groep enIcelen de vi-
deo wel hebben gezien. 

Hoe dan ook, 20% van de jongeren heeft Faces of Death gezien. Twee 
derde van degenen die deze film had bekeken, vond de film ook leuk. 
Hoewel het begrip genic' verschillende interpretaties toelaat, bestaat er 
geen twijfel over dat een groot aantal Icinderen en jongeren de film expli-
ciet aantrelckelijk vond. 

Samenvattend kan men bij de concrete videotitels zeggen dat bijna 
twee derde van de kinderen en jongeren bijzonder graag extreme actie-
films ziet en dat tussen de 15 en 20% ook extreem horrorgeweld aantrek-
kelijk vindt. 

Video als sociale activiteit 

40 

TerwijI televisie een mediafenomeen is waarbij vooral individueel geke-
ken wordt, is video een veel sterker sociaal gebruikt medium. Slechts 
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17% van de kinderen en jongeren zegt de video's meestal alleen te bekij-
ken. Meer dan 50% kijkt of met broers, zussen of met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Rond de 16% kijkt samen met hun ouders video. Wat betreft de 
effecten heeft video inderdaad een andere, meer rituele functie dan tele-
visie. Men ontmoet elkaar expliciet voor de buis om daar video's te Idj-
ken, terwijl dat bij televisieprograrruna's nauwelijks het geval is. 

Rond drie kwart van de jongeren en Icinderen zegt dat hun ouders 
meestal weten wellce video's ze bekijken. Als dit resultaat met gebaseerd 
is op het geven van sociaal wenselijke antwoorden, wat niet uit te sluiten 
is, dan zou dat betekenen, dat ouders een redelijk groot gedeelte con-
trole over de videoconsumptie hebben. Ze zouden dus in principe het 
videogebruik kunnen sturen. Rest' een Icwart waarvan de ouders meestal 
of nooit weten, wat er bekeken wordt. Generaliserend naar de totale po-
pulatie zou dat betekenen dat tientallen duizenden Nederlandse ldnde-
ren de video gebruiken zonder dat de ouders weten waarnaar ze Idjken. 

Zoals reeds opgemerkt, de meeste Idnderen kijken naar gehuurde 
video's. Rond een derde daarvan heeft de video meestal zelf gehuurd, 
maar rond twee derde Idjkt naar video's die door anderen gehuurd zijn, 
met name broers, zusters, vrienden en ook ouders en andere volwasse-
nen. Dit toont aan dat de directe controle door de videowinkels niet kan 
voorkomen dat er toch naar video's gekeken wordt die niet voor de kin-
deren en hun leeftijd geschikt zijn. 

Video en leeftijd 	• 
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Naarmate kinderen ouder worden valt het op dat met name de con-
sumptie van horrorfilms de grootste toename vertoont: van 28,9% bij de 
jongere groep naar 48,8% bij de oudere leeftijdsgroep. Dat betekent bijna 
een verdubbeling. Tegelijkertijd halveert de voorkeur voor tekenfilms, 
van 60% naar 28,5%. De geweldvideo vormt dus vooral voor de oudere 
leeftijdsgroep een belangrijk medium. De detail-analyse laat zien dat van 
alle leeftijdgroepen twaalf- en dertien-jarigen de grootste voorkeur heb-
ben voor horrorvideo's. Dit resultaat bevestigt onze keuze om deze groep 
in de steekproef ruim te vertegenwoordigen. 

We hebben reeds opgemerkt dat video's kijken vooral een sociale acti-
viteit is en een rituele functie heeft. TerwijI televisie meestal alleen beke-
ken wordt is video's Idjken typisch jets dat in groepsverband gebeurt. Het 
volgende resultaat onderstreept deze veronderstellingen. Slechts 13,9% 
van de oudere leeftijdsgroep geeft aan meestal alleen te Idjken terwijI het 
bij de jongere leeftijdsgroep nog rond een vierde is. Naarmate de leeftijd 
toeneemt wordt het kijken naar video's meer een sociale activiteit die 
men samen met anderen onderneemt. Tabel 1 laat zien dat deze anderen 
meestal broers, zussen of vriendjes en vriendinnetjes zijn. 

Het percentage dat met de ouders samen kijkt, is voor iedere leeftijds-
groep ruim 15%. Door de aanwezigheid van anderen bij het Idjken naar 
video's zou een mogelijke relativering van het geweld kunnen plaatsvin- 
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Tabel 1: Met wle klJk je meestal video? 

Totaal 

Video en geslacht 

7 t/m 11 jaar 	 12 Um 17 jaar 
Aantal Percentage 	Aantal Percentage 

Met mijn broers/zussen 	 54 	34,0% 	89 	30,2% 
Met mijn vrienden/ 
viiendinnetjes 	 19 	11,9% 	71 	24,1% 
Met mijn ouders 	 25 	15,7% 	46 	15,6% 
Aileen 	 37 	23,3% 	41 	13,9% 
Anders, namelijk 	 20 	12,6% 	41 	13,9% 
Niet ingevuld 	 4 	2,5% 	 7 	2,4% 

159 	100,0% 	295 	100,0% 

den. Men discussieert over de video's en zou daardoor beter in staat kun-
nen zijn om ze te kunnen verwerken. Anderzijds draagt juist het groeps-
verband ertoe bij ook extremere vormen te bekijken. Immers, kijken naar 
geweld heeft onder jongens een typische InannelijIcheids'-functie. Men 
kijkt tot hoe ver men nog in staat is gewelddadige scenes aan te kunnen 
en men worth door de anderen daarvoor beloond. 

Beduidend meer jongens dan meisjes hebben een videorecorder op de 
kamer; 23.9% van de jongens ten opzichte van slechts 11% van de meis-
jes. Dit zou te maken kunnen hebben met het felt dat bij jongens in het 
algemeen een groter enthousiasme voor apparatuur aanwezig blijkt te 
zijn dan bij meisjes. Ook video's kliken heeft bij jongens duidelijk een 
grotere voorkeur dan bij meisjes. Van de jongens geeft 17% aan graag 
video's te kijken tegenover slechts 11% van de meisjes. Dat heeft echter 
geen invloed op de hoeveelheid films the bekeken wordt. Voor beide 
groepen geldt dat meer dan 60% minstens een paar keer in de week naar 
video's Idjkt. Tabel 2 geeft de voorkeur voor het type video's aan. 

Als het gaat om de voorkeur voor horrorfilms geven jongens en meisjes 
bijna identieke cijfers te zien (ruim 40%). Romantische films worden veel 
meer door meisjes dan door jongens gezien. Omgekeerd hebben jongens 
vergeleken met meisjes een duidelijke voorkeur voor actie- en misdaad-
films. Ook bij science fiction-films en tekenfilms zijn er cluidelijke ver-
schillen aanwezig. 

De vrijwel gelijke voorkeur voor horrorfilins is opmerkelijk omdat men 
er tot nu toe van uitging dat jongens eerder voor horrorfilms zouden kie-
zen. Of hier de sociale functie van video's in groepsverband belangrijk is 
of dat andere factoren een rol spelen, of dat het gewoon om een 'aange-
name angstprilckel .  gaat, is niet duidelijk. Er zijn ook alternatieve verkla-
ringen: jongens en meisjes zouden 'naar elicaar toegroeien' (ze worden 
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Tabel 2: Wat voor soort videofilm kijk je het liefst? 

Mogelijke effecten 

Jongens 
Aantal Percentage 

43 

Meisjes 
Aantal Percentage 

Romantische films 	 17 	6,9% 	52 	24,9% 
Horror films 	 103 	41,7% 	87 	41,6% 
Actie- en misdaad films 	- 	203 	82,2% 	110 	52,6% 
Jekenfilms 	 • 	78 	31,6% 	103 	49,3% 
Science-fiction films 	 59 	23,9% 	18 	8,6% 
Lachfilms/komische films 	 149 	60,3% 	154 	73,7% 
Seksfilms 	 55 	22,3% 	13 	6,2% 
Anders, namelijk 	 14 	5,7% 	18 	8,6% 
Niet ingevuld 	 4 	1,6% 	 2 	1,0% 

sociaal ‘gelijker'), of geheel anders: de traditionele rollen zouden in 
groepsverband worden bevestigd: de sterke man beschermt de zwakke 
vrouw voor de angstaanjagende scenes. Het is interessant om in verdere 
analyses na te gaan waarom bij actie- en misdaadfilms wel, maar bij hor-
rorfilms nauwelijks verschillen tussen de geslachten bestaan. Ook bij de 
al eerder genoemde titels lcwam clit ■terschil, respectievelijk deze over-
eenkomst, naar voren. Actiefilms zoals Terminator en Rambo worden 
door jongens duidelijk geprefereerd; bij horrorfilms zoals Friday the Thir-
teenth of Childs Play waren de verschillen veel kleiner. 

Een ander verschil geeft Faces of Death te zien. Terwip rond een vierde 
van de jongens deze video's reeds had gezien (25,9%) gold dit slechts 
voor 12% van de meisjes. Niet verbazingwelckend is dat bij de vraag met 
wellce held men zich identificeert rond 70% van de jongens een actieheld 
noemt en slechts 31% van de meisjes dit doet. Meestal zijn actiehelden 
mannen en zelden vrouwen. 

Kortom, de te verwachten geslachtsverschillen zijn nog steeds aanwe-
zig, maar met name bij horrorfilms verdwijnen deze blijkbaar in toene-
mende mate. De Idassieke veronderstelling dat geweld niet of nauwelijks 
door meisjes wordt bekeken blijkt niet te kloppen. 

Een echte effect-meting van geweldsvideo's kan in een onderzoek met 
een enkel meet-tijdpunt niet plaatsvinden. Toch hebben wij geprobeerd 
een aantal indicatoren in de analyse mee te nemen om tenminste een 
eerste indicatie van een mogelijke samenhang te lcrijgen. Len groter pro-
ject met een experimenteel design zott in staat zijn geweest om ook mo-
gelijke causaliteiten te meten. Hier volgt een benadering die een correla-
tieve samenhang tussen de inschatting van geweld door videoldjkers en 
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Tabel 3: Kim je le voorstelIen dat geweld leuk ken zfin? 

Horrorfilms 	 HorrorfiIms 
genoemd 	 niet genoemd 
Aantal Percentage 	Aantal Percentage 

Heel vaak 	 37 	19,5% 	25 	9,4% 
Vaak 	 25 	13,2% 	39 	14,7% 
Soms 	 81 	42,6% 	97 	36,5% 
Bijna nooit 	 22 	11,6% 	54 	20,3% 
Nooit 	 21 	11,1% 	45 	16,9% 
Niet ingevuld 	 4 	2,1% 	 6 	2,3% 

Totaal 	 190 	100.0% 	266 	100,0% 

het kijken naar video's analyseert. Tabel 3 toont de relatie tussen het 
graag Icfiken naar geweldvideo's en het 'leak' vinden van geweld (beter 
gezegd: het zich kunnen voorstellen zelf geweld wel eens te willen toe-
passen). 

Uit tabel 3 kan men opmaken dat bijna 40% van diegenen die niet 
graag horrorvideo's kijken, het zich niet kunnen voorstellen dat geweld 
leuk kan zijn. Dit is bijna twee keer zoveel als bij diegenen die horror-
films wel graag zien. Horrorfilms blijken in ieder geval niet 'afschrilcwek-
Rend' voor echt geweld te werken. Dit resulaat kan mogelijk als een indi-
catie voor afstomping gethterpreteerd worden. Onder liethebbers van 
horrorfilms is geweld geen moreel taboe. Dit vraagt echter om venter 
empirisch onderzoek (zie boven). 

Bij de detail-analyse van vrijwillig genoemde video's komen er 
duidelijkere verschillen naar voren, met name als het gaat om de vraag of 
men zich kan voorstellen geweld leuk te vinden. Van diegenen die Faces 
of Death hebben gezien kan 39,3% zich goed voorstellen geweld vaalc 
leuk te vinden. Van diegenen die Faces of Death hebben gezien kan 13,5% 
het zich niet voorstellen dat geweld leak is. Van diegenen the de video 
Met hebben gezien zegt slechts 23,3% dat ze zich kunnen voorstellen ge-
weld leuk te vinden, tegenover 31,4% bij wie dat niet het geval is. 

Conclusie: als men die verschillende cijfers optelt, zijn er van diegenen 
die Faces of Death gezien hebben bijna twee keer zoveel die geweld leuk 
vinden, dan diegenen die dat niet leuk vinden. Dit staat tegenover de 
hypothese van sommige onderzoekers dat Faces of Death eerder de 
afschrikkende werking van geweld zou kunnen bevorderen. De resulta-
ten tonen het tegendeel: ook Idjkers van Faces of Death hebben een 
veelal hedonistische benadering van geweld. 

Bij de waardering van Childs Play is een vergelijkbaar resultaat te zien. 
Ook hier vinden diegenen die Childs Play hebben gezien geweld duide-
lijk veel leuker dan diegenen die de video Set hebben gezien. In hoe- 
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verre hier een causale relatie bestaat is de vraag. Het zou best kunnen dat 
diegenen die naar horrorvideo's kijken al eerder geweld leuk vonden. Het 
wordt in ieder geval wet duidelijk dat tenminste een correlatie tussen de 
twee bestaat: extreme horrorfilms gaan samen met een grotere waarde-
ring van geweld. 

1Cinderen en jongeren blijken nauwelijks nachtmerries te hebben na 
het ldjken naar horrorfilms. Slechts 5% van diegenen die graag horror-
films zien en ook ongeveer hetzelfde aantal van diegenen die dat met 
doen, geeft aan vaker nachtmerries te hebben als men naar horrorvideo's 
kijkt. Langdurende angst-effecten die in dromen naar voren komen blij-
ken nauwelijks aanwezig te zijn. 

Achtergrond van horrorvideo-consumptie 

Belangrijk is ook de vraag wat de basisfactoren zijn die met de voorkeur 
voor horrorvideo's te maken hebben. Behalve het at genoemde feit dat 
oudere jongeren en jongens grotere voorkeur hebben voor video's dan de 
andere groepen, spelen twee andere factoren een rot. De eerste heeft te 
malcen met wat wij het persoonlijkheidskenmerk sensationseeking noe-
men. Sensationseekingwordt gekenmerkt door een waarschijnlijk typo-
logisch vaststaande tendens naar het zoeken van prikkels, zowel in het 
reele leven als via de media en tevens video's. De tweede heeft te maken 
met het gedrag van ouders. De socialisatiefunctie, de opvoeding met be-
trekking tot mediaconsumptie, is zeer belangrijk. 

Wat betreft sensationseeking worden in de analyse drie verschillende 
types meegenomen. Het eerste type bestaat uit diegene waarvoor sensa-
tionseekingvooral uit het nemen van risico's bestaat, het tweede type uit 
diegene die vooral sociale prikkels zoeken zoals naar feestjes of dancings 
gaan, terwip het derde type vooral bestaat uit diegene die een intellec-
tuele stimulering zoekt. Voor diegenen die hun priklcels vooral vinden in 
intellectuele activiteiten zoals lezen, spelen video's in mindere mate een 
belangrijke rot. 

Tussen risico' - sensationseekers en `sociale'-sensationseekers zijn min-
der duidelijke verschillen aanwezig. Dit zou kunnen aansluiten bij het 
feit, zoals eerder gezegd, dat met name video's ldjken naast een inhoude-
lijke functie een sociale functie heeft, namelijk met anderen samen te 
zijn. Dat zou kunnen verklaren dat er voor horrorfilms op video nauwe-
lijks een verschil bestaat tussen risicozoekers en sociale sensationseekers 
terwijl dit verschil wet redelijk groot is bij actie- en misdaadfilms (van de 
risicozoekers ziet 44,4% graag horrorfilms en 79,8% actie- en misdaad-
films; van de sociale sensatiezoekers ziet 43,4% graag horrorfilms en 
64,3% actie- en misdaadfilms). 

Dit verschil wordt gerelativeerd door het feit dat geslacht als 
moderatorfactor een rot speelt: risicozoekers zijn meestal jongens, so-
ciale sensationseekers meestal meisjes. Met andere woorden, jongens die 
tegelijkertijd risicozoekers zijn zullen met zeer grote waarschijnlijkheid 
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Tabel Kijken je ouders wel eens video? 

Ouders 	ledere dag/ 	 Paar keer 	 Pear keer 
kijken 	pear keer 	 per maand 	 per jeer 

per week 

lk kijk zelf 
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Aantal 	Percentage Aantal 	Percentage Aantal 	Percentage 

Heel vaak 	36 	13,1% 	4 	3,5% 	0 	0,0% 
Vaak 	 71 	25,9% 	23 	20,0% 	3 	6,7% 
Sons 	 133 	48,5% 	65 	56,5% 	23 	51,1% 
Bijna mina 	22 	8,0% 	17 	14,8% 	12 	26,7% 
Nooit 	 4 	1,5% 	4 	3,5% 	7 	15,6% 
Niet 
ingevuld 	8 	2,9% 	2 	1,7% 	0 	0,0% 

Tonal 	274 	100,0% 	115 	100,0% 	45 	100,0% 

actiefilms op video leuk te vinden. Voor meisjes is dit minder het geval. 
Tenslotte ga ik kort in op de vraag naar de invloed van het kijken van 

ouders op het videoldjken van kinderen. Tabel 4 geeft aan dat naarmate 
ouders vaker video ldjken, hetzelfde ook voor de kinderen geldt. Met an-
dere woorden, er blfikt een correlatie te zijn tussen het videokijkgedrag 
van de twee generaties. Dit bevestigt nog eens de grote verantwoordelijk-
heid die ouders tegenover de videoconsumptie van hun kinderen heb-
ben. Sarnen met het resultaat dat de meeste gehuurde video's niet door 
de kinderen en jongeren direct in de videotheek gehaald worden, maar 
via anderen het huis binnen komen, laat dit zien dat preventie-
maatregelen niet alleen voor videotheken van belang zijn maar dat ook 
de ouders een belangrijke factor zijn. Dit betekent tegefificertfid dater 
meer zicht op het algemene aanbod moet komen, zelfs als er bepaalde 
films niet voor iedere leeftijd beschikbaar zijn. Tenslotte komen ze blijk-
baar toch via ouders en anderen bij de lcinderen terecht. 

Beslult 

lk zou willen afronden met twee opmerkingen. Ten eerste wil ik nog eens 
benadruklcen dat in video's scenes worden vertoond die nauwelijks in 
tv-programma's terecht komen en die een grote aantrekkingskracht op 
kinderen hebben. Op een door ons ontworpen schaal van extreem 
media-geweld staat video-geweld duidelijk hoger dan tv-geweld (zie 
schema 1 aan het eind van dit artikel waarin gepoogd is de vele soorten 
mediageweld naar schadelfilcheid te rangordenen). 



Video-geweld 

Ten tweede, ouders regelen nauwelijks de video-constunptie van hun 
kinderen; ze laten jongeren meestal vrij om zelf de keuze van de film te 
bepalen. Daarom moet het beleid zich sterker op de controle van het 
aanbod richten. Voor de georganiseerde video-branche zou dit kunnen 
bestaan in zelf-regulering. Maar de extreemste vormen van geweld wor-
den door niet-georganiseerde videoverhuurders en op de grijze markt 
aangeboden. Flier zou de overheid een grotere rol moeten spelen, bij 
voorbeeld door continue toezicht op de markt. 

Schema 1: Schade-continudm mediageweld 

8 

9 g 

g § 

° Z fi  

lowsw••• 

71  it 
LS 

t 'S 
bCE 

E 
>a-,1 H 932  

6-t 8̀6  
0 

g 

L 
E 

0 

9 g 

§ 4 

g 
• 	ti 

' cg 
z 	.5. 

v 
E  

-6•0•2 

3 g 
,44 

gg 

E 

47 



De ouders 

48 

'Het belangrijkste is dat je het met ze bespreekt' 

Met drie moeders en eon vader spraken we over de vraag of zij regels stel-
len over tv kijken en het spelen van computerspelleijes. Over een ding 
zijn zij het eens: je moot met kinderen bespreken wat zij op de tv zien, 
zodat ze begrijpen wan het over gut. 

De meningen lopen echter uiteen over de vraag of kinderen sites rno-
gen zien. Van John, (vader van een dochter van twaalf en een zoon van 
negen) mogen de kunderen alles zien wat ze willem Het belangrijkste is 
dat de kinderen in het dagelijks Leven regels en grenzen kennen en dat je 
daamaast met ze praat en open bent le merkt gewoon dater kinderen 
zijn the alles mogen en geen grenzen kennen. Die vsronien denk tk veel 
meer beinvioed door allerlei tv programmes den mijn kinderen.' 

De drie moeders (allemaal met ldnderen op de basisschool) hebben 
wet regels gesteld over wanneer er gekeken wordt en waarnaar gekeken 
mag warden. Zo zegt Thee 'de Power Rangers, dear mocht hij Met near 
ldjken. Dan werd hij helernaal onhanteerbaar van. 114 heeft er edit beat 
bij gehad dat hij er niet meet naar mocht kijken en het leek alsof hij Cr 
wel bill mee was, dat het met meer hoefde. Het koste oak geen moeite: 

Oak Brigitte vindt dat 'heftige schietachtige projgarnrna's niet zo no 
dig zije, omdat ze het gevoel heeft dat het agressie oproept Het jeugd-
blok tussen 18.00 en 19.00 uur worth wel elke avond bekeken en verder 
natuurlijk tekenfilms, spins 's ochtends en in het weekend overdag. Bij 
Marlette wordt gelceken near tekenfilms, maar oak wel eens naar 
avonturen-films of een icaratefilm, 'heel erg bloederige programme's mo-
gen ze niet zien, en toen al die kindermoorden plaatsvonden heb ik wat 
ze daarover zagen wel gedoseerd le merkt dat ze dat eng Auden.' 

Maakt het voor kinderen nou nit of ze near een politie-sede kijken of 
naar het fieugdflournaal (wan ze bij voorbeeld lets horen over kinder-
moorden)? Volgens Brigitte is tot een jaar of acht alles 'eche voor kinde-
ten. 'Ze zitten dan nog in die magische fantasiewereld en ze weten wel 
dat wat op tv is niet echt is, man voor hen is het mitt Hetzelfde is het 
geval met reclame. Daman moot je idnderen ook duidelillc maken dat 
daarin producten aangeprezen warder), meat dat de werkelijkheid an 
ders ken zijn.' Bovendien is hetgeen je in het jeugdjournaal ziet attders: 
'het is geen egress ie voor de lol, er worth duidelijk gemaakt wet de gevol-
gen van geweld zijn en dat het Met prettlg is voor de betrokkenen. flat is 
toch echt heel anders dan een politie-serie of de Power Rangers' 

Eon van de andere moeders stelt 'ik denk dat kinderen heel goed we-
ten dat een klap pun doet. fins weten ze ook wel dat geweld pun doet. 
Mast door the beelden op tv lijkt het net alsof de helden allemaal pijn-
loos die klappen opvangen ze krijgen echt eon onwerkelijk beeld en 
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ze raken er zeker door afgestOmPt: lk heb datzelf ook mbet begin is het 
schokkend, maax het Went snel.' 	 • 

Ook het jeugdjoumaal wordt wel eens teschokkend gevonden. Zo zegt 
Thea 'dap zeggen ze dat geweld op tv VerbOden moet worden, maar on-
dertussen Igen ze shots gen op het journaal waardoOr kinderen wet ge-
confronteerd Worden Met geweld. Heel dubbel is dat. Al die lijken en zo, 
dat vind ik zo schockerendr Ma.ar, w,ordt daarbij :4ok aatigevoerd: `een 
geweldloze wereld is met reeel, mag je iMief het we! doseren: 

Worden kinderen beinvloed door het gewelddat Ze zien? Sommige' 
ouders vinden van wet en rnerken dat 00.1S aan bun kinderen. Volgens, hen 
van hen kan het echter ook ontspannend,werken. Mits gedoseerd toege-
diend 4 kan het vcior een kind best lekker Zijn, ze kufinen er een stuk 
agressiviteit in kwijt.' Daarnaast is het z,o dat kirideren verschillen. 'Jo 
hebt ldnderen die makkelijk beltivloedbaar Zijn en Met z,o stevig in hun 
schoenen staan. Een kind dat Met in een stabiele omgevIng opgroeit is 
toch minder 'Stevig', en rnakkelijker te beinvioeder"..Een kind waar nooit 
wat aan uitgelegd Word, die maar agineenit dat allerlei &igen normaal 
zijn, ja, die zal antlers reageren. Maar Idnderen kijken heus niet altijd zo 
serieus naar die dingen, ze ldjken vOor het verhaal,:yoor de ontsparming. 
En het hangt ook van.  de otngeving af dus welkeYriendjes een kind . 
heeft.' Ook Marlette stelt: 'Het ligt echt aan de ficanier waarop je de kin-
deren opvoedt lk denkdat het er oolc van afhangt in,Wellce stad 
nen en welke buurt lk denic dat ze weleens machO-dingen naspelen, 
maar ik geloof Met dat daar crithineel gedrag Mt:yoortyloeit.' , 

Net zo Verschillend als kinderen reageren op.geweld op tv, zo verschil-
lend reageren ze op computerspelletjeS. Volgens Mariette rgcen haar kin-
deren niet van streek van tv-films, maar wet van sornmige computer 
spellen. 'Mijn kinderen spelen nu, het liefst Donkey Xong,. dat ga.at over 
apen, die vangen bananen en als je hondetd,banarien hetit dan heb je 
een level erbij. Hit is abk)luut Met gewelddadig en een inooi spel, maar 
hij (haar zoon vanttien) wordt er heel zentiWkliiii van. In het begin had 
den we dat Met zo in,de gaten, 'nag d an had'hij er veel te lang mee ge-
speeld en was helemaal zenuwaclitig en,‘Icreeg nachtinerries. Nu rnag hij 
maar een uur per (lag.' Geweidadige.Oellen als Mortal Kombat en Street-
fighter en al die CP-rom spellen, die hoeven van haar ook Met Bij John 
thuis hadden de kinderen tot voor kart Met echt belangstelling voor Mor-
tal Kombat, Doom en Duke Nukem die Al een .  tijclje op de harde Schijf 
staan, maar sinds vorige Week zit er ook een geluidskaart in de computer 
en nu vindt zijn zoon het ineens wel erg interessant. Maar ook andere 
spellen, zoals het Radvan fortuin (wat Meer een Woordspel is) en race-
spellen worden leuk gevonden. Alle speller' mogen gespeeld worden, 
maar buiten spelen blijkt meestal toch leuker, tieeft de nieuwe geluids- , 	„ 
kaart wel een grote aantrelddngskracht. 	 - 

Een moeder wijst erop dat er ook veelleulce en eduCatieyespellen zijn, 
bij voorbeeld EXplorer i :'inTa' ariti je de hele wereld larisyerkenfien, of 	. , 
rekenprograrnina, Waarin je steeds' snellerinpet reketieri 	door het ' , 	 , „ , , „ 	„ 
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programma heen te komen, 'dear zitten oak wel bomrnetjes in, maar dat 
is ondergeschikt aan de rest.' 

Een directe imbed van de spellen op het gedrag van de kinderen 
worth door geen van de ouders geconstmeerd dok dat hangt volgens 
hen af van hoe je als ouder(s) ermee orngut, het doseert en bespreekt. 



Criteria voor jeugdtelevisie 
Wat maakt kinderprogramma's geschikt? 

drs. P. Nikken*  

Geweld op televisie wordt in de publieke discussie over het televisie-
aanbod voor de jeugd frequent gebruikt als maatstaf om goede en 
slechte programma's van elkaar te scheiden. Volgens regelingen van de 
overheid is de toegankelijkheid van bioscoopfilms, video's en 
televisieprogranuna's voor jeugdige Idjkers afhankelijk van de mate 
waarin die producten schadelijk kunnen zijn voor jeugdige Icijkers, waar-
bij gewelddadige en beangstigende elementen vaak gebruikt worden als 
maatstaf. 

In plaats van goede en slechte mediaproducten van elkaar te scheiden 
op basis van vermeende schadelijkheid, kan ook gekozen worden om de 
geschiktheid voor jeugdige Icijkers als maatstaf te nemen. Zowel opvoe-
ders, alsook aanbieders van mediaproducten willen graag weten welke 
films of televisieprogramma's wel aan Icinderen getoond kunnen worden. 
Ouders willen een verantwoord media-aanbod met vooral gunstige ef-
fecten op hun Icinderen. Media-aanbieders willen vooral een positieve 
band met de consument onderhouden. In dit artikel wordt ingegaan op 
Icwaliteitscriteria aan de hand waarvan de geschiktheid van jeugd-
televisieprogramma's bepaald kan worden. 

Kwaliteit als discussiepunt 

In de huidige publieke discussie wordt het televisieprogramma Power 
Rangers vanwege de overdaad aan actie en geweld geregeld aangehaald 
als voorbeeld van een slecht televisieprogramma voor lcinderen. Die op-
hef is niet nieuw, want geweldrijke programma's als Batman, Ivanhoe en 
meer recentelijk Het A- Team waren in het verleden ook al aanleiding 
voor verhitte discussies over goede en slechte televisie voor kinderen. 

De maatstaven voor het bepalen van de Icwaliteit van kindertelevisie 
worden in deze discussies vaak ingegeven door een bevoogdende en 
wereldverbeterende insteWng van de beoordelaars. Het aanbod van 
kindertelevisieprogramma's zou vooral leerzaam moeten zijn voor kinde-
ren en niet volgepropt moeten worden met commercie en geweld (zie 
onder anderen Van Ewijk, 1984; Kooyman en Piet, 1979; Van der Wal, 
1996). Waar het in deze discussies echter aan ontbreekt is een helder 
overzicht van objectieve criteria aan de hand waarvan de geschiktheid 
van televisieprogramma's voor de jeugd afgemeten kan worden. 

• De auteur is werkzaam bij de Stichting Jeugdinformatie Nederland te Utrecht. 
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Kwalitelt als onderwerp van studie 
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Door recente ontwikkelingen in de media-industrie, en met name de 
komst van commerciele zenders, is de Icwaliteit van televisie niet langer 
alleen een discussiepunt, maar ook een onderwerp van onderzoek. Zo 
zijn diverse studies aangekondigd of verricht naar de voorwaarden waar-
aan de televisie moet voldoen om van hoge kwaliteit te zijn (zie onder 
anderen Tsuchiya en Ohara, 1993, 1994). 

Wat goede of sIechte televisie is, laat zich niet eenvoudig bepalen. De 
kwaliteit van televisie is framers geen objectief gegeven. Kwaliteit wordt 
toegekend door beoordelaars, die uitgaan van hun eigen opvattingen 
over de rol die televisie voor de Idiker zou moeten vervullen. En daarbij 
kunnen naast de aanwezigheid van geweld ook andere maatstaven ge-
hanteerd worden voor het bepalen van de lcwaliteit van televisie-
programma's. 

Waar het de lcwaliteit van televisieprogramma's voor kinderen betreft 
kunnen vier groepen van beoordelaars onderscheiden worden. In de eer-
ste plaats gaat het om lcinderen zelf en hun ouders die beiden als consu-
ment betrokken zijn bij lcinderprogramma's. Daarnaast is het van belang 
te weten welke eisen aan de lcwaliteit van Idnderprogramma's gesteld 
worden door beoordelaars die beroepsmatig betrokken zijn bij jeugd-
televisie: de makers van Icinderprogramma's en critici die recensies over 
kinderprogramma's in de schriftelijke media verzorgen. 

Naar de ideeen die deze vier mogelijke beoordelaarsgroepen over de 
aan kindertelevisie te stellen Icwaliteitseisen huldigen is slechts mondjes-
maat onderzoek verricht. Voor kinderen zijn nog het meest opvattingen 
gerapporteerd die zij huldigen over de kwaliteit van televisieprogramma's 
(onder anderen Gunter, McAleer e.a., 1991; Snoek en Bouwrnan, 1995), 
maar veelal betrof het dan opvattingen the door de onderzoekers werden 
uitgelokt in plaats van spontane, door lcinderen zelf gehanteerde 
lcwaliteitseisen. 

Ook bij de makers van kinderprogramma's is wel regelmatig vastge-
steld hoe zij over de kwaliteit van kindertelevisie denken (onder anderen 
De Me e.a., 1985; Niklcen en Friebel, 1990), maar daarbij ging het om het 
aanbod van jeugdprogramma's als geheel en niet om lcwaliteitseisen die 
gesteld worden aan individuele kinderprogramma's. Under ouders en 
recensenten is nagenoeg geen onderzoek verricht naar de eisen die door 
deze beoordelaarsgroepen gesteld worden aan Idndertelevisiepro-
gramma's. 

In samenwerldng met de Sectie Kind en Media van de Rijksuniversiteit 
Leiden heeft de Stichting Jeugdinformatie Nederland daarom een 
onderzoeksproject opgezet naar de lcwaliteitseisen waaraan individuele 
kinderprogramma's moeten voldoen. In eerste instantie is met medewer-
king van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS vastgesteld 
welke eisen moeders stellen aan kindertelevisieprogramma's (Nikken, 
Van der Voort e.a., 1996). Tevens is onderzocht aan welke eisen 
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kinderprogramma's moeten voldoen volgens kinderen zelf (Nikken en 
Van der Voort, 1996a). Vervolgens is nagegaan in hoeverre de eisen die 
ldnderen en moeders stellen ook gehanteerd worden door de makers van 
ldnderprogramma's (Nildcen en Van der Voort, 1996b). In een later sta-
dium zullen ook nog de door televisierecensenten in dag- en weekbladen 
gehanteerde criteria worden geanalyseerd. 

In de studies uitgevoerd onder a-selecte steekproeven van Neder-
landse moeders en kkaderen en onder een internationale a-selecte steek-
proef van makers van jeugdprogramma's is gebruik gemaakt van nage-
noeg hetzelfde instrumentarium om de gehanteerde lcwaliteitscriteria 
vast te stellen. Daardoor zijn directe vergelijkingen tussen de drie 
beoordelaarsgroepen mogelijk. In elk van de drie studies kregen de res-
pondenten een lijst voorgelegd met circa vijftig uitspraken, waarin di-
verse uit lcwalitatieve voorstudies verlcregen lcwaliteitseisen waren ver-
woord, bij voorbeeld: 'Een ldndertelevisieprogramma moet grappig zijn', 
of 'Een kindertelevisieprogramma moet origineel zijn'. 

De respondenten werd gevraagd op een meerpuntschaal varierend van 
'mee eens' tot 'met mee eens' aan te geven hoe zij dachten over elke uit-
spraak. In elk van de drie studies werd de lijst van uitspraken meermaals 
voorgelegd, waarbij de uitspraken betrekking hadden op fictieve 
kinderprogramma's, te weten tekenfilms en jeugddramaseries, en op 
nonfictieprogramma's, te weten educatieve kinderprogramma's en 
nieuwsprogramma's voor kinderen. 

Typen van lcwaliteitseisen voor kindertelevisieprogramma's 
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De dimensionale structuur van de lcwaliteitseisen die de respondenten 
stellen aan kindertelevisieprogramma's werd voor elk van de drie 
beoordelaarsgroepen vastgesteld met behulp van principale 
componentenanalyse; een statistische techniek om de voorgelegde uit-
spraken te kunnen clusteren tot onafhankelijke lcwaliteitseisen. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de typen lcwaliteitseisen ge-
vonden werden voor kindertelevisieprogramma's in het algemeen; dat 
wil zeggen voor de combinatie van uitspraken over tekenfilms, jeugd-
dramaseries, educatieve ldnderprogramma's, en nieuwsprogramma's 
voor ldnderen samen. Daarvoor is gekozen omdat dan ook vergelijkingen 
mogelijk waren tussen de verschillende programmatypen. Principale 
componentenanalyses voor de uitspraken over individuele programma-
genres leidde soms tot enigszins afwijkende oplossingen. In cut artikel 
wordt alleen ingegaan op de uitkomsten over de vier Idnderprogramma-
typen samen. Voor gegevens over de eisen gesteld aan de afzonderlijke 
programmatypen zei verwezen naar de rapportages van Nikken, Van der 
Voort e.a. (1996) en van Nikken en Van der Voort (1996a, 1996b). 

Tabel 1 geeft een overzicht van den typen lcwaliteitseisen waaraan 
ldndertelevisieprogramma's in de ogen van de drie onderzochte 
beoordelaarsgroepen in meer of mindere mate moeten voldoen. Duide- 
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Tabel 1: Rangordening kwaliteitseisen kindenelevisdeprogramma's volgens 
moeders, kinderen en makers 

Een kinderprogramma moet... 
Moeders 	Kinderen 	Makers 

Begrijpelijk zijn 	 (I) 	 (1) 	 (6) 
Esthetisch zijn 	 (2) 	 (2) 	 (3) 
Aandacht vasthouden 	 (3) 	 (4) 	 (1) 
Amusement bieden 	 (4) 	 (3) 	 (7) 
Onschadelijk zijn 	 (6) 	 (6) 	 (6) 
Geloofwaardig zijn 	 (6) 	 (6) 	 (2) 
Rolmodellen bieden 	 (7) 	 (a) 	 (3) 
Origineel zijn 	 (-) 	 (-) 	(4) 
Rustgevend zijn 	 (-) 	 (7) 	 (-) 
Aanzetten tot nadenken 	 (-) 	 RO 	 (-) 

De kwaliteitseisen zijn als onafhankelijke criteria aangetrotfen bij a selecte steekproeven van moeders 
(N'351). kinderen (N=427) en makers van jeugdtelevisie (N=I63). 

lijk is dater een hoge congruentie bestaat over welke typen kwaliteits-
eisen gesteld kunnen worden aan Icinderprogrammats. De zeven eisen 
die aangetroffen zijn bij moeders komen zowel voor in het begrippen-
kader van kinderen, alsook in het beoordelingskader van de makers van 
jeugdprogramma's. 

Een van de eisen die makers, moeders en ldnderen gemeenschappelljk 
hebben is de eis dat lcinderprogramma's tot op zekere hoogte onschade- 

k moeten zijn, hetgeen inhoudt dat kinderen niet bang of verdrietig 
mogen worden van een programma en dater geen imiteerbaar geweId of 
lelijke woorden in een programma voor mogen komen. Daarnaast hangt 
de geschiktheid van een televisieprogramma voor ldnderen volgens aIle 
drie de onderzochte groepen ook af van andere eisen. Deze eisen hebben 
betreklcing op de mate waarin een programma 
- begrijpelijk is (met duidelijke woorden en een heldere verhaal-
structuur); 
- esthetisch is (met mooie beelden en met valcmanschap gemaakt); 
- de aandacht vasthoudt (door kinderen te involveren of erbij te betrek-
ken); 
- amusement biedt (met humor lcinderen vrolijk maken); 
- geloofwaardig is (door een plausibel of eerlijk beeld van de werkelijk-
heid te geven en serieus in te gaan op gebeurtenissen die ook kinderen 
kunnen beleven); 
- geschikte rolmodellen biedt (die kinderen graag willen zijn of waarop 
ze willen lijken). Speciaal voor programmamakers speelt als extra eis dat 
een kinderprogramma in zekere mate origineel moet zijn. Oat wil zeggen 
dat een Icinderprogramma opvallend moet zijn of anders dan andere 
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ldnderprogramma's is. Kinderen hanteren tot slot nog twee eisen die 
noch bij de moeders, noch bij de makers als zelfstandige kwaliteitseis 
naar voren komen: ldnderprograrnma's moeten rust bieden (door ldnde-
ren op hun gemak te stellen en te ontspannen), en aanzetten tot naden-
ken (door de fantasie of de nieuwsgierigheid te stimuleren). 

Het belang van kwaliteitseisen 
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Wanneer we de drie beoordelaarsgroepen vergelijken op de mate waarin 
ze de verschillende kwaliteitseisen van belang vinden voor jeugd-
televisieprogramma's blijken ldnderen, moeders en makers minder sterk 
overeen te komen. Uit de rangordening van de lcwaliteitseisen naar het 
toegekende belang blijkt dat er vooral tussen de makers van jeugd-
programma's enerzijds en de kinderen en moeders anderzijds duidelijke 
relatieveverschillen bestaan (zie tabel 1). 

Voor moeders en ldnderen is de lcwaliteit van een ldnderprogramma 
vooral af te meten aan de mate waarin het programma begrijpelijk is in 
woord en beeld. Het is voor hen de meest belangrijke eis van alle 
lcwaliteitseisen. De eis van begrijpelijkheid komt voor de makers van 
jeugdprogramma's echter pas op de vijfde plaats. Voor de makers van 
jeugdtelevisie is het vooral van belang of een ldnderprogramma de aan-
dacht vasthoudt en of het een geloofwaardig beeld geeft, lcwaliteitseisen 
die voor het publiek ten opzichte van de andere eisen veel minder im-
portantie hebben. 

Opvallend is dat de eis dat een televisieprogramma geen schadelijke 
effecten mag hebben op kinderen ten opzichte van andere lcwaliteits-
eisen slechts een middenpositie inneemt. Als het erom gaat de lcwaliteit 
van een jeugdprogramma te bepalen, dan spelen beangstigende scenes, 
geweldacties en lelijke woorden zowel bij moeders, ldnderen als bij pro-
grammamakers een minder belangrijke rol dan andere kwaliteitseisen. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat gewelddadige of span-
nende scenes in jeugdprogramma's in de regel vaak een humoristische of 
relativerende ondertoon hebben. De gewelddadige acties van de boeven 
in Bassie en Adriaan bij voorbeeld, of van tekenfilmhelden kunnen nau-
welijks serieus genomen worden. Het is daarom denkbaar dat alle drie de 
beoordelaarsgroepen deze lcwaliteitseis voor typische jeugdprogramma's 
als minder noodzakelijk beschouwen. Voor televisieprogramma's, films 
of videoproducties die bedoeld zijn voor volwassenen wordt wellicht een 
andere uitkomst gevonden. Aan geweld en beangstigende scenes in die 
mediaproducten wordt meer effect toegeschreven, omdat dergelijke pro-
ducties minder binnen de belevingswereld van kinderen passen en een 
meer serieuze indruk kunnen maken op jeugdige ldjkers (Van der Voort, 
1995). 

Tussen de makers van jeugdprogramma's, moeders en ldnderen be-
staan ook absolute verschillen in het belang dat zij toekennen aan de 
lcwaliteitseisen. Figuur 1 geeft het belang weer dat de drie beoordelaars- 
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Figuur 1: De mate waarIn makers, kInderen en moeders zeven typen van 
kwaliteitselsen van belong vinden voor kindertelevisIeprogramma's 

Begnjpelck zijn 	 LP 

Amusement bieden 

Onschadelijk zijn 

Esthetische kwaliteit 

Aandacht . vasthouden 

Geloofwaardig zijn 

Rolmodellen bieden 

2 3 4 5 

—4— Maker jeugdtv 	-0- Kinderen 	Mceders 

Gemiddelde scores verkregen bij makers van jeugdtelevisie (N=I53), kinderen (N=427) en moeders 
(N=357) zijn weergegeven; scores vadeerden van I (onbelangrijk) tot 5 (belangrijk). 

groepen toekennen aan de Icwaliteitseisen die ze gemeenschappelijk 
hebben. 

In het algemeen blijken moeders meer belang te hechten aan de 
Icwaliteitseisen voor kindertelevisieprogramrna's clan kinderen, terwfil de 
makers het minste belang toekennen aan de lcwaliteitseisen. Dit patroon 
geldt vooral voor de eisen van begrijpelijkheid, amusement, esthetische 
Icwaliteit en onschadelijkheid. Aan de andere drie eisen die makers, moe-
ders en kinderen gemeenschappelijk hanteren, namelijk aandacht vast-
houden, geloofwaardig zijn, en rolmodellen bieden, wordt het minste 
belang toegekend door de kinderen. Makers nemen bij deze eisen een 
middenpositie in of hechten er evenveel belang aan als de moeders. 

Dat programmamalcers minder belang toekennen aan de eis dat een 
kinderprogramma amusement moet bieden dan moeders en kinderen 
geeft weinig reden tot bezorgdheid. Er is immers geen absolute nood-
zaalc dat jeugdprogramma's per definitie amusant moeten zijn. Het felt 
dat de makers van jeugdprogramma's in vergelijking met moeders en 
met kinderen minder waarde hechten aan de begrijpelijkheid van een 
jeugdprogramma en aan de mate waarin een jeugdprogramma (on)scha- 
delijk is voor kinderen geeft echter wel redenen tot zorg. Kennelijk zijn de 
makers van jeugdprogramma's er minder in geInteresseerd dat een pro-
gramma te moeilijk voor kinderen kan zijn, of dat het kinderen angstig 
maakt en hen tot het imiteren van geweld en lelijke woorden aanzet. 



Criteria voor jeugdteleVisie 

Een mogelijke verklaring voor het verschil in opvattingen tussen de 
makers van jeugdprogramma's en hun publiek kan zijn dat de makers 
meer aandacht hebben voor hun eigen werk en 'boodschap', dan voor de 
wijze waarop het jeugdige publiek hun programma's percipieren. Blij-
kens de rangordening van lcwaliteitseisen hechten programmamakers er 
meer waarde aan geloofwaardige en originele televisie te malcen voor 
ldnderen. 

Dat betekent dat de makers bij voorbeeld in documentaires of nieuws-
programma's de harde werkelijkheid met uit de weg gaan en daarin ook 
(te) moeilijke onderwerpen behandelen, of dat zij het voor fictieve pro-
ducties belangrijker vinden dat er een getrouw beeld van de werkelijk-
heid wordt gegeven, dan dat die voorgestelde werkelijIcheid geheel be-
grijpelijk is en geen schadelijke invloeden heeft op ldnderen. Vanuit het 
perspectief van de maker zijn het terechte en inzichtelijke eisen, net als 
dat het zeer voorstelbaar is dat televisiemakers veel belang moeten hech-
ten aan de originaliteit en de aandachttrekkende waarde van hun pro-
ducties, of dat zij vinden dat er at genoeg amusement wordt geboden in 
andere programma's. Door echter (te) weinig aandacht te schenken aan 
eisen die te maken hebben met ontwikkelingskenmerken van het pu-
bliek, zoals de eisen van begrijpelijkheid en onschadelijkheid, kan het 
zijn dat de jeugdprogranuna's niet altijd even toegankelijk of aantrekke-
lijk zijn voor kinderen en hun opvoeders. 

Een tweede verklaring voor het onderscheid tussen het belang dat ma-
kers en lcinderen en ouders aan deze lcwaliteitseisen toekennen is wel-
licht dat de makers moeite hebben met het inschatten van de vaardighe-
den van het publiek waarvoor zij werken. Hun programrna's worden 
immers bekeken door kinderen van diverse leeftijden en komaf, waar-
door mogelijke effecten van een programma slecht te anticiperen zijn. 
Een programma dat geschikt is voor oudere lcinderen in termen van be-
grijpelijkheid en (on)schadelijkheid mag dan volgens de makers toch ook 
minder gunstige uitwerkingen hebben op jongere ldnderen. 

Kwaliteit van televisie leren herkennen 
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Volgens een recente rapportage van Groebel (1996) inzake geweld en me-
dia zou de eigen verantwoordelijkheid van media-aanbieders gestimu-
leerd moeten worden. Een onafhankelijke comrnissie van media-experts 
zou criteria aan kunnen dragen om te komen tot een uniforme beoorde-
ling van mediaproducten. Het bovenvermelde onderzoek naar 
lcwaliteitscriteria voor jeugdtelevisieprogramma's suggereert in de eerste 
plaats dat voor de bepaling van goede en slechte mediaproducten voor 
de jeugd er niet per se vanuit schadelijkheid geoordeeld hoeft te worden. 
Onder diverse groepen van beoordelaars bestaat consensus dat schade-
lipcheid slechts een criterium is naast diverse andere criteria. Voor jeugd-
televisieprogramma's bestaan er minirnaal zes andere criteria (zoals be-
grijpelijkheid, esthetische lcwaliteit, aandacht houden, amusement, 
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geloofwaaniigheid en rolmodellen) die zowel door Idnderen, moeders, 
als door de makers toegepast kunnen worden. 

In de tweede plaats wijst het onderzoek er op dat lcwaliteitseisen ten 
opzichte van elkaar niet allemaal even belangrijk geacht worden. De 
commissie zou daarom voor het beoordelen van de geschiktheid van een 
mediaproduct aan kunnen geven dat de te hanteren criteria gewogen 
moeten worden, afhankelijk van het belang dat eraan toegekend Iran 
worden. 

In de derde plaats suggereert het onderzoek dat er bij de samenstelling 
van de commissie rekening mee gehouden moet worden dater tussen 
aanbieders en gebruikers van mediaproducten geen absolute overeen-
stemming bestaat over het belang van de toe te passen criteria. Wat 
slechte jeugdprogramma's, of wat goede of geschikte jeugdprogramma's 
zijn worth door aanbieders en gebruikers op basis van de criteria ver-
schillend gedefinieerd. 

Voor zover er op voorstel van Groebel (1996) ook activiteiten worden 
ondernomen om de aanbieders van mediaproducten kennis te laten ne-
men van de eventueel schadelijke effecten, dan wel van de geschiktheid 
van hun producten, lijkt het daarom wenselijk dat die aanbieders erop 
gewezen worden dat het publiek andere belangen toekent aan de criteria 
dan de vakgenoten onderling geneigd zijn te doen. Makers van 
televisieprogramma's zouden bij voorbeeld moeten weten dat ouders en 
kinderen meer belang hechten aan de begrijpelijkheid van de 
programme's en aan het bieden van amusement dan de makers geneigd 
zijn te doen. Bovendien lijken de makers (te) weinig geinteresseerd te 
zijn in de (on)schadeliffiheid van de door hen geproduceerde of uitge-
zonden programma's. 

Tot slot kan ervoor gepleit worden ook in media-educatieve activitei-
ten gericht op kinderen en ouders meer aandacht te schenken aan 
lcwaliteitscriteria aan de hand waarvan de geschiktheid van mediapro-
ducten te bepalen is. Zo kunnen lesprogramma's ontwiklceld worden 
waarin kinderen leren bewuste keuzes te maken voor Icwaliteitsproduc-
ten in het media-aanbod. De lcwaliteitseisen van begrijpelijkheid, esthe-
tische Icwaliteit, aandacht vasthouden, amusement bieden, onschade-
lificheid, geloofwaardigheid en rolmodeffen zouden als uitgangspunt 
kunnen dienen om kinderen mediaproducties te laten evalueren. Derge-
lijke lespalcIcetten waarin 'goede' mediaproducten centraal staan laten 
echter onverlet dater daamaast speciale lesprogramma's moeten zijn 
waarin kinderen geleerd wordt een kritische houding aan te nemen ten 
opzichte van mediaproducten met geweld, en dan met name mediapro-
ducten die voor een ouder publiek bedoeld zijn. De zorgen van opvoe-
ders en beleidsmakers over de negatieve effecten die die mediaproduc-
ten blijkens onderzoek (Groebel, 1996; Van der Voort, 1995) op jeugdige 
kijkers kunnen hebben blijven terecht. 
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'Televise-opsoading is vooral seri task watt de condors' 

Dat is de merting van twee leerkrachten die beiden les geven atm groep 
acht (de vroeger do zesde klas') op een grate basisschool in Rijswijk Dat 
wit echter Met zeggen dat Jeer op school niets aan zou moeten doen. 'De 
school is een vangnet, want als de ouders Met met kinderen over televisie 
praten, dim is het tech de mak van de school

Veel tinders vinden het moeilijk ern regets te stellen, er zijn in mijn 
Idas veel kinderen waar thuis geen regels zijn over televisie-Idjken, mast 
er zijn ook kinderen wear die or wel zijn en wear de cinders zeggen dam 
kijk jewel en Met naar en je mag ongeveer zolang 'dike& Veal kinderen 
blijken 's och tends bij het ontbijt televisie tekijken. Tussen de nilddag is 
or eon speciaal lunchprogratnma voor kroderen tuncta-kicts) en am vier 
uur 's middags is or oak van Mies. 

De leerkrachten hebben het Mee dat Yee.' van hun leetlingert albs ma -
gen zien. Een deel van de leerlingen heeft eon televisie op de eigen ka-
mer en daar heeft dan niemand commie op. Oak eon leerkracht van 
green acht aan een LOM-school in Gouda sigrtaleert dM 'Ze mogen ei-
genlijk dies wel zien, hi; kinderen van eert jeer of tweet( wordt het oak 
moeilijker orrt regels te stellen over dergelijke dingen. Er is bij voorbeeld 
eon jongen in mint Ides die vertelde dat hij bepaalde series met mocht 
non teen hi; jortger was, want had zijn rnoeder gezegd, je gaat Mies na-
doen en dat gnat ten koste van je zusje Nu deed hij rtiet meet alles na en 
mocht wel 'Miran. Ms endorser at wat van zeggen zijn het de moeders. 
Vaders interesseert het at helemaal Met.' 

Wat voor programme's zijri non favoriet bij kinderen wt groep acht? Bij 
de jongens zijn de politieseries favoriet. 'EMI van de jongens nit de Mas 
zei echt heel e,nthousiast van Ineestet ik vindt dat zo gaaf, ik laijg or echt 
een kick van orn daarnaar to kijkerf. Ms ze van school near huis komen, 
den Icijken ze daarnaar. Vooral de jongens zijridM overigens hoar, the 
naar dat soon dingen kificen, De meisjes, hebben daar melt veal minder 
interesse In Dear zit echt een duidelijk verschil in Maar jongens en 
meisjes kijken alleliei graag near &tette Bitten *  timbre ttjdert en Bay 
Watch. 

Om scholen die hun leerlingen bewust willen maken van het geweld 
op televisie te ondersteunen heeft tie Nederlandse Onderwijs Televisie 
(NOT) eind vorig jaar twee televisieprogranuna's van elk eon half uur go ,  
meat. Len voor kinderen van tien tot veertien jam, waarin hen wordt 
geleerd kritischer near geweldbeelden op televisie te kijlcen en een voor 
ouders en leeria-achten. Op beide scholen is het progranuna getoond en 
met de klassen liesproken, omdat men op school van mening is dat go- 



De leerkrachten 61 

weld op televisie van irwloedIS op kinderen. Waar n -ierken de leerkrach-
ten dat clan aan? 

`Ze zijn heel onrustig als ze Zoiets gezien hebben'en kinderen ga.an 
dingen nadoen, dat zie je ook als ze coinputerspelletjes rneenemen nazr 
school. Dan staan ze daar allemaal orpheen (de jOngens clan) en dan 
merk je daarna dat ze die spanning kWijt moeten. Ze zijh oniustig en je 
ziet de beweengen uit het spel terug, dat tieerrnepperi en zo. Maar je 
merkt het vooral omdat ze veel meer schelden. Ze zijn ook veel brutaler 
en dat is volgens mij toch oak door de televisie. Daar hOren en zien ze 
van alles, ze horen gewoon veel grove taal." lets anders,wat de leerkrach-
ten signaleren is dat de creativiteit en fantasie van kinderen echt veel 
minder is dan tien jaa.r geleden. Als er een leerkracht jarig is en zernogen 
jets doen, dan komen ze niet veel verder dan playbacken. De paar kinde-
ren die zelf een instrument bespelen dur-ven dat niet ems meer te laren 
zien en houden het voor zichzelf. Toneelstukjes of zo, zijn Cr niet meer 
bij.' 

Maar echt direct agressief gediag als ultvloeisel van televisie kijken, die 
directe link is toch niet helernaal zo teleggen. De ldnderen die echt 
agressief zijn, dat zijn de ldnderen die thuis alles op bun eigen houtje 
moeten uitzoeken.liet allerbelangrijksie is natuurlijk dat die kinderen 
geenvaste structuur meekrijgen. Dan eten ze niet goed,.slapen niet goed 
en kunnen hun eigeri gang gaan en naar alles kijken. De invlo:ed van de 
televisie kornt daar dus bij.' 

ziet ook dat de ldnderen die naar anderedingen kijken -  op televisie, 
zoals Klokhuis en het jeUgdjournaal, dat dat de kirideren zijn die ook din-
gen weten, die belangstelling hebben voor andere dingen. Dat zijn de 
ldnderen die goede punten halen en interesses hebben. En'dat zijn oak 
de ldnderen waarva.n de ouders sturend optredenen oak eens met ze 
naar het museum gaan inplaats . van altijd naar het zwernbad.. Het is echt 
een kwestie van hoe de oudeth ermee omgaari?.  

Hoe ldjken kinderen mar gewelcl op televisie? Zijn, ze Zich er bewust 
van dat er verschil is tirssen geWeld op. televisie.en de gevolgen van ge-
weld 'in het echt'? `SOmmige kinderen denkikWel,,maar arideren niet. lk 
denk dat een deel van de kin deren der*t dat het er bij de politie zo aan 
toegaat als ze je op Police Rescue laten,zien.: Die agenten daarin zijn be-
hoorlijk gewelddadig, die verhoien Verdapfiten op een . rnanier dat je 
denkt van nou Ze proberen in de nitieriding van de NOT trouwens wel 
am kinderen da.ar bewust van te maken. Er zitten oefeningen bij waarin 
bij voorbeeld Wordt geVraagd 	je dat een politiernan in werkelijk- 
held oak iema.nd'zo ondervraagt' en 'hoe denk je dat de verdachte zich 
voelt en de pplitieman?' Op het Moment ciat_die vraag gesteld wordt zijn 
ze rich al rneer bewust van, dat is toch VersChillend. Dat beWuitwor-
dingsproces pat dan; zeker in dezeleeftijdsgroep tOch heel snel.' 

`in groep zeven en,acht zien re'datWel; friaar ik,denk Wel Oat het vaak 
onderschat Wordt hoeireekze :inzien. We hebben-net in deklas,'ook naar 
aanleiding Van het NOT-prina -Prider'andefe'gehad'OVer hoe 
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programme's gemaakt warden en hoe de spanning wordt opgebouvvd 
met rnuzlek en alles waardoor je in eon bepaalde sfeer wordt gebracht. 
De meesten ziert dat niet. Als je ze map is het echt, dart zien ze het wet 
Vraag je het niet, dan niet. Het ligt crook can hoe realistisch tots is Mon-
sters en zo daar trappen ze Met meer in 

De leerkrachten benadruldcen dat er oak veal goede ufizendingen op 
de televisie zijn en dat er goede Idnclez-fiLms bestaan. Dirtgen waar !dude
ren veel van Ininnen leren en die wel aanslulten bij wear zij mee bezig 
zijn. Bij voorbeeld een film als De tasJesdiel Net jongetje in de film 
wordt door twee grate knapen gepakt en vernedetd en hij probeert dat 
zelf op te lossen en dat gaat elan helemaal mit De twee jongens komen 
uit een gezin wear ook van alles mis is Je ken met zo'n film prima praten 
over de lunette van gewelel en wanneer je het wet en niet gehruikt, wat de 
gevolgen zijn.' Televisie en film voor Idnderen moot 'sparmend zijn, met 
te soft of romantisch, or moet vaart in zitten, w moeten zichzelf erin 
lawmen herkennen, ze moeten zich !cunt= identificeren en ze moeten 
er wet van opsteken.' 



Jeugd-mediabescherming in 

Europa 
Een overbodige luxe? 

C.N. Crans*  
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In West-Europa stijgt de zorg over het toenemende mediageweld. In 
films wordt excessief en vaak levensecht geweld gebruikt zoals in de film 
Natural Born Killers van Oliver Stone. In televisiefilrns wordt het gebruik 
van geweld eerder aangemoedigd dan geremd. In reality-computer-
spelletjes is het op gruwelijke wijze vermoorden van zoveel mogelijk te-
genstanders vaak het enige doel. 

De toegenomen zorg in Europa wordt ook veroorzaalct door het feit dat 
mediaproducten steeds makkefijker de huiskamer binnenkomen. Van de 
honderdveertig miljoen huishoudens in de Europese Unie heeft 96% een 
televisietoestel (1988: 89%). Inmiddels bezit ook de meerderheid van de 
huishoudens een videorecorder en voor het eerst wordt er dit jaar in Eu-
ropa meer verdiend aan verkoop dan aan verhuur van video-cassettes. 
Rond 32 miljoen huishoudens zijn aangesloten op een kabelnet, waar-
door het aantal te ontvangen zenders spectaculair is gestegen. Nog eens 
ruim tien procent van de Europeanen bezit op dit moment een schote-
lantenne. In.1980 telde de Europese Unie slechts acht commerciele zen-
ders die landefijk opereerden, inmiddels zijn dit er zesenveertig. Europa 
kent nu achtentachtig landefijke televisiezenders, zestig regionale en 
meer dan duizend lokale zenders. 

Bij de introductie van betaaltelevisie in Europa hebben pornofilms een 
belangrijke rol gespeeld. Het Franse Canal Plus en het Zuid-Afrikaanse 
Filmnet zijn groot geworden dankzij de zogenaamde blue movies. In Ne-
derland zien we dat de commerciele zenders Veronica en SBS6 'bloot' 
niet meer schuwen. Sinds de zomer van 1996 zendt abonnee-tv Filmnet 
dagelijks een pornofiLm uit, behalve op zondag. Daarnaast wordt het di-
gitale satellietpakket van Nethold uitgebreid met de Adult Channel en 
Eurotica. Dit laatste kanaal biedt voor twintig gulden per maand, vieren-
twintig uur per dag, harde porno. 

Deze Icwantitatieve gegevens rechtvaardigen eens te meer de vraag: 
'wat willen we er aan doen?' Aileen al op het stellen van die vraag heeft 
jarenlang een taboe gerust. Daarnaast nopen praktische overwegingen 
tot de vraag: 'wat kunnen we er aan doen?' De meest voor de hand lig-
gende oplossing, namelijk het produceren van nog meer nationale regel- 

De auteur is secretaris-directeur van de Nederlandse Filmkeuring. Hij schreef dit artikel op 

persoonlijke titel. 
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geving, volstaat niet. Aan de andere kant heeft het credo 'ieder mens is 
verantwoordelijk voor zijn eigen daden, dus de overheid blijft op afstand' 
ook zijn bezwaren. 

De (herziene) Grondwet van 1983 verbiedt preventieve censuur op 
film, maar maakt een uitzondering voor het gegeven 'openbare vertonin-
gen van films - voor personen jonger clan zestien jaar - ter bescherming 
van de goede zeden'. Videofilms mogen echter niet worden voorzien van 
een leeftijdsclassificatie van de ftlmkeuring, want dan 'treedt de overheid 
te veel in de privesfee en dus laat men het etiquetteren over aan de 
markt, met gebruilcmaldng van het argument van zelfregulering. De te-
neur van deze gedachte lijkt mij helder: 'kom niet aan mijn persoonlijke 
vrijheid'. Populair gezegd: 'het moet kunnen ... !!' 

Toch lijkt het er op dat tilt taboe in Nederland snel zal verdwijnen. De 
laatste jaren is er namelijk in de samenleving en op regeringsniveau een 
kentering in denken en doen te bespeuren. Onlangs werd de televisie-
ldjker tijdens een populair rniddagprogramma van RTL4 de vraag voor-
gelegd of men een filmkeuring voor televisie wenselijk achtte: 84% rea-
geerde positief. Deze uitslag sluit naadloos aan bij een recent uitgevoerd 
onderzoek van de Universiteit van1Wente naar de mening van de Neder-
landse bevollcing ten aanzien van de regulering van het geweld in de me-
dia (Sasse en Dunnewind, 1997). 

In dit onderzoek werd de respondenten gevraagd of het geweld in de 
media moet worden teruggedrongen en, zo ja, wiens taak dit is. Sterker 
dan mannen (78%) zijn vrouwen (88%) van mening dat het geweld in de 
media moet worden teruggedrongen. In het algemeen kan worden ge-
concludeerd dat het grootste deel van respondenten behoefte heeft aan 
informatie om te Idjken of een programmaffilm schadelijk zou kunnen 
zijn voor kinderen. Verder is een zeer grote meerderheid van mening dat 
de diverse media gekeurd moeten worden door een onafhankelijke 
keuringsinstelling. 

De verantwoordelijkheld van de overheid 

Het medium fihn bereikt een groot publiek en oefent een aanzienlijke 
invloed tilt op de persoonlijkheidsontwikkeling en attitudes van jonge-
ren. Het ftlmbeleid ten aanzien van jongeren moet uitgaan van het feit 
dat film - en andere audiovisuele producten - een belangrijke plaats in-
neemt in de leefwereld van kinderen en jongeren. Het filmaanbod wordt 
echter in eerste instantie bepaald door de fihnindustrie. Economische 
motieven geven de doorslag. 

Volgens de artikelen 17 en 31 in de VN-Conventie over de Rechten van 
het Kind - ondertekend door alle landen van de Europese Unie - hebben 
jeugdigen recht op goede voorlichting, ontspanning en cultuur. De Con-
ventie wil dat de overheid maatregelen neemt om de verstrekking van 
deugdelijke informatie aan te moedigen en het kind tegen schadelijke 
informatie te beschermen. Ben en ander wordt kemachtig samengevat in 
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art. 3 lid 1: 'bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de be-
langen van het kind de eerste overweging'. 

De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwildceling 
van kinderen figt bij de ouders, dat spreelct voor ieder weldenkend mens 
vanzelf. Maar hoe gaat dat vandaag de dag in de pralctijk met vaalc twee 
werkende ouders, die elk hun eigen prioriteiten hebben? De invloed van 
ouders en opvoeders op het ldjkgedrag van kinderen neemt af. Vaak 
loopt men achter de feiten aan. Jack Sanger van de universiteit van Nor-
wich zei in dat verband onlangs: 'De technologische wereld van het kind 
is een privezaak geworden. Ouders letten wel op de running - time - dat 
wil zeggen hoelang hun kind kijkt of met een PC-spel speelt - maar ne-
men slechts zelden de tijd aandacht aan inhoud te schenken'. 

De insparming van de overheid client er vooral op gericht te zijn die 
voorwaarden te creeren, waaronder ouders en andere opvoeders in staat 
zijn de eerder genoemde rechten van het kind tot gelding te laten komen. 
De overheid kan de jeugd beschermen tegen schadelijke mediaproduc-
ten door te bewerkstelligen dat het invloedrijke materiaal gedoseerd aan 
kinderen wordt aangeboden. Het gaat hierbij niet om de keuze tussen 
betutteling of vrijheid van meningsuiting, tussen overheidsregulering of 
vrije marIctwerIcing. Neen, het gaat hier om een belangrijker principe: 
optimale belangenbehartiging van jongeren. 

Jeugd-mediabescherming In Europa 
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De wettefijke maatregelen in de landen van de Europese Unie die ter be-
scherming van jongeren de media aan bepaalde exploitatie- ofverkoop-
bepalingen onderwerpen, wijken zowel wat betreft de organisatiestruc-
tuur van de classificatie-instituten als de grondslag van de criteria, sterk 
van elkaar af. Er zijn landen die praktisch geen - wettelijk - vastgelegde 
jeugdbescherrningsvoorschriften hebben (zoals Spanje en Griekenland), 
terwill andere landen zich zeer liberaal opstellen (zoals Franlcrijk en Ne-
derland) of anderzijds gebruik (moeten) maken van strenge en ver-
gaande voorschiften (Engeland en Duitsland). Deze verschillen kunnen 
worden verklaard door de uiteenlopende nationale tradities. Maar ook 
de marktsituatie speelt een belangrijke rol. Zo is het aanbod van video's 
in Frankrijk van geringe Icwantitatieve betekenis in tegenstelling tot bij 
voorbeeld een land als Groot-Brittannie. 

De totstandkoming van een Europese marIct betekent niet dat de wet-
geving op alle gebieden eensluidend wordt gemaakt. Nog altijd worden 
classificatie-regelingen aan de afzonderlijke lidstaten overgelaten. Zo 
lcwamen in Frankrijk de ornroepen en de Hoge Audiovisuele Raad in de 
zomer van 1996 met elkaar overeen de Franse televisiekijker - met in-
gang 18 november 1996- in te lichten over de hoeveelheid geweld en 
erotiek in het gekozen programma (het begrip 'pornografie' wordt in 
Frankrijk gemeden). Daartoe werden vier categorieen opgesteld. De eer-
ste categorie, voor programma's die voor iedereen bestemd zijn, krijgt 
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geen symbool. Voor de tweede categorie, aangegeven met een groen cir-
keltje, is toestemming van de ouders wenselijk. Vervolgens wordt een 
oranje driehoekje gebruikt voor films die in de bioscoop voor twaalf jaar 
en ouder zijn geclassificeerd. De films in deze categorie mogen niet uit-
gezonden worden op dinsdag, vrijdag, zaterdag en vroeg in de avond op 
feestdagen. De vierde categorie betreft films die - gelet op hun sterk ge-
welddadig of erotisch karakter - op zestien jaar en ouder zijn geclassifi-
ceerd. Tijdens de vertoning is er in de bovenhoek van het scherm een 
rood vierkant zichtbaar. Opvallend is dat de Franse publieke zenders niet 
meewerken aan deze codering. Zij vinden dat hun programma's Ischoon' 
zijn en dat derhalve een codering overbodig is. 

Eerder heb ik aangegeven dat de media-verbreding enorm snel is toe-
genomen. Dit gegeven, gekoppeld aan het open-grenzen-systeem brengt 
veranderingen met zich mee die alleen maar Europees zijn op te lossen. 
Een voorbeeld daarvan is het zogenaamde 'clvd-systeem' - een film op cd 
met vier gesproken talen en acht ondertitelingsmogelijIcheden - dat bin-
nen een jaar op de markt zal komen. Een uniforme aanduiding van de 
classificatie zou bijzonder gewenst zijn, omdat de parallelle import van 
videoproducten die in Nederland reeds op kleine schaal plaatsvindt, tot 
verwarring bij de consument leidt. 

Unificatie zou dus om politieke en economische redenen wenselijk 
zijn. Zij kan echter niet met een druk op de knop tot stand komen, maar 
kan slechts procesgewijs gerealiseerd worden. Een eerste concrete stap is 
reeds gezet door de classificatie-instituten van Duitsland (FSK-
Wiesbaden en FSF-Berlijr) en Nederland (NFK-Den Haag/Rijswijk). 
Hoewel de verschillen in classificatie tussen deze beide landen groot wa-
ren, is er sinds 1990 een samenwerlcingsverband ontstaan. Een voorbeeld 
van deze classificatie-verschillen was de speelfilm FlodderL Deze film 
werd eind jaren tachtig in Nederland toegelaten voor alle leeftijden. In 
Duitsland werd deze film een half jaar later 'vrij gegeven' vanaf zestien 
jaar en kreeg in Beieren - na herkeuring - zelfs achttien jaar en ouder als 
classificatie. Vandaag de dag zijn de leeftijdsclassificaties aan elkaar ge-
lijkgesteld en blijven de afwijlcingen beperkt tot incidentele gevallen. 

Bij een volgende stap zou de wijziging van nationale wetten aan de 
orde moeten komen. Want als de criteria aan elkaar gelijk worden ge-
steld, zou op termijn ook een assimilatie van de verschillende leeftijds-
groepen moeten plaatsvinden. Overigens lijkt een aanpassing van de na-
tionale regelingen op zichzelf al zinvol, omdat ze vaalc - zeker in 
Nederland - niet meer aansluiten bij ontwiklcelings-psychologische in-
zichten. 

Voor het realiseren van een goed functionerende jeugdbescherming 
binnen de Europese Unie is het minder belangrijk dat de regelingen wor- 
den afgestemd op een bescherrnings-gebrienteerd danwel een liberaal 
beleid. Van essentieel belang is dat de praktische vertaling van deze rege- 
lingen uitmondt in richtlijnen die door ouders, opvoeders en jongeren in 
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Europa als zinvol worden gezien en dat het eindproduct - samen met het 
bedrijfsleven - loyaal wordt uitgevoerd. 

Beleidsmatige samenwerking op Europees niveau - met een wereld-
wijde dimensie - is zichtbaar geworden tijdens de Vierde Internationale 
Conferentie van organisaties die zich bezighouden met het classificeren 
van bioscoopfiLms, video's en 'nieuwe-mediavormen'. In september 1996 
zijn in Londen tijdens de afsluitende bijeenkomst concrete afspralcen 
gemaakt over: 
- een Internationale Databank voor het classificeren van films (bioscoop 
en video); 
- een (voorlopig informele) Internationale Overkoepelende Organisatie, 
die een permanente uitwisseling van wetenschappelijke informatie moet 
activeren; 
- onderzoek naar onafhanIcelijke informatievoorzieningen. 

Daarnaast bestaat - vooral op Europees niveau - behoefte aan meer ge-
standaardiseerde classificatie symbolen. 

Conclusies 
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Geweld en agressiviteit zijn emoties zo oud als de mensheid zelf. Het is 
dan ook te eenvoudig het mediageweld als enige bron voor de toename 
van agressiviteit onder jongeren aan te merken. Aan de andere kant kan 
met meer voorbij gegaan worden aan het feit dat een causaal verband 
tussen mecliageweld en agressief gedrag wel degelijk als een rode draad 
door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek loopt. Tijdens de 
genoemde conferentie in Londen werd screen violence als een van de be-
langrijkste aanstichters gekenmerkt van de toename van geweld in de 
samenleving. Er ligt 'keihard' cijfermateriaal op tafel dat afkomstig is van 
de National Television Violence Study (1996), een onderzoek dat twee 
jaar in beslag heeft genomen, 2,5 miljoen dollar heeft gekost en betaald 
werd door de marktleiders van de media-industrie. De hoogleraren Don-
nerstein en Linz, mede-opstellers van het rapport, laten geen onduide-
lijkheid bestaan over hun bevindingen: 'Er is duidelijk sprake van een 
groot negatief effect op jongeren, waarbij men vooral moet denken aan 
imitatie, angsten en gewenning.' 

Het tweede key - issue betreft de rot van de ouders. Uit onderzoek in 
Groot-Brittannie is gebleken dat de invloed van ouders en opvoeders in 
de Europese Unie steeds geringer wordt en men vaak achter de feiten 
aanloopt. Als derde issue moet - gelet op de Europese eenwording en het 
transnationale karakter van de problematiek van beeldschermgeweld - 
de noodzaak genoemd worden om tot een hechte samenwerking in Eu-
ropees verband te komen. 

De mediacrisis neemt enorme vormen aan. Richard D. Hefner, voorzit-
ter van de Amerikaanse Classification and Ratings Administration, zegt 
daarover: 'de interactieve dreiging is werkelijkheid geworden'. Deze con- 
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statering, gecombineerd met het felt dat met de toename van het media-
aanb od de agressie van jongeren zal toenemen, vraagt om concrete 
maatregelen van beleidsverantwoordelijke personen op nationaal en 
vooral op Europees niveau. Een modeme geciviliseerde maatschappij 
dient haar lcwetsbare groepen serieus te nemen! 
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De onderzoeker 

'Maakt kijken near de Power Rangers agressiefl 

Oat is e6n van de centrale vragenin een afstudeenonderzoek van An-
nelce Dekker, studente theaterwetenschanpen near hoe Idnderen kfiken 
near de Power Rangers. Tot voor kort werd dezeAmeriaanse serie elke 
dag am 16,00 um uitgezonden door RT1A, nu zfin de rangers twee keer 
per week te zien bij Veronica.  

hen uitzending van de Power Rangers volgt altijd hetzelfde patmon. De 
Power Rangers zijn vijf jongens en rneisjea van een jaai of vfiftien, zwart, 
blank en Aziatisch (zodat alle kinderen die kfiken zichwel met iemand 
kunnen identificeren) die aLs zij aangevallen warden lanmen beschikken I 
over een speciale kracht waarrnee ze iedereen kurmen verslaan. F.en the- I  
vering begint met een scene wearier de vijf weedzaarn bijeen zitten. Zij 
worden vervolgens in een reeks van elkaar snel afwisselende scenes, ge-
confronteerd met de leider van de Dark:1? angers, die de werekl vvil ver-
nietigen en daartoe uitzonderlijke monsters inzet die mega-kracht bezit-
ten. De Power Rangers barmen zich dan transfonneren en krfigen 
superkracht Ze hebben dan flitsende pakjes aan en Timken veel karate-
achtige bewegingen.'Lukt het hen to met de mega-monsters te verslaan 
dan kunnen zij oak allerhande zwaarden en robots inzetten. Met veel 
wapengelcletter en begeleid door eon opSepende house-beat wordt de I 
strijd vervolgens tritgevothten. De Rangers vvinnen en zitten in de laatste 
scene weer vreedzaam bijelkaar. 	• ° 	' 	, 

Teel ouders zijn erg bezorgcl over de invloed die de Power Rangers op 
hun ldnderen hebben. Zij beweren dat bun kind zich helernaal met de 
rangers Identificeen en zich vervolgens net zo gaat gedragen. Pat is na-
tuurlijk maar de vraag: identificeen eentind zich wel met de figuren nit 
zo'n film? En: als dat al zo is, gaat het den ook dat gedrag vertonen? En 
als kleine kinderen de karate-trappen van de Power Rangers nadoen, is 
dat dan edit agressief gedrag of is het pour imitatie, zoals kleine kinde-
ren altifil graag dingen nadoen. Is het dus naspelen t(een spel dos) of is , 	, 
het echt agressie?' 	 . 	• 	° 	. 

trit Scandlnavisch onderzoelc is bekend dat kinderen zich wore] iden-
tificeren met eon personage dat zij heel erg aantrekkelijk vinden (wens-
identificatie) of een personage dat em op henlfiln.: Fen uitgekristali-
seerde methode orn identificatie bij kinderen te meted blijkt er echter 
nog niet te zijn 'het beste Ifikt het tot nu toe am individuate ldnderen tv-
of filmfragmenten te laten zien en henna elk fragment een aantal vragen 
te stellen. Oat heb ilc oak over de Power Rangers gedaan; hi; zdn vijftig 
kinderen van groep vier op drie scholen in verschillende soorten wijken. , 
Vragen die we dan stelden waren bij voOrbeeld: zou jij zdn power ranger ' j 
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willen zijn, waarom, hoe voelde Tommy zich toen het monster eraan 
Imam en hoe voelde jij je toen het monster eraartkWarn?' :  

'De meisjes wildenhiet altijd zo'n power ranger zijn en als ze het wilde, 
dan alleen een power-ranger meisje. Op de .vraag Waarom intwoordden 
ze dan jets in de Zin Van: iiindat ze zulke rnooie haren hebben of Omdat 
ze een mooi pakje,aanfiebben. De jongens wilden wel een power ranger, 
zijn, maar anders dan ik had verwacht Zeiden ze niet aitio ‘orndat hij io 
sterk is'. Sonunigen zeiden dat welonaar .andereit ithemden het tnooie 
pakje, en dan vooral de kleur erya.n als reden. Op de viaag hoe Tommy 
zich voelde zeiden ze daft let s bf'öke. Hoe ze zich ielf Voelde: 
was meestal 'een beetje bang',; utaar,sOmrnigen wilden niet zeggen dat ze 
bang waren; terwijlik dat,tödt wel *hurt ininnek of hö,Udirtg.kOn zien. 
Het blijkt dus toch,e'eht heel rrineilijk wit kinderen goed:tekninien on-
dervragen'. 

Toch blijkeilkinaeren ZiCh wel te realiSeten dat Wat:delia.per Rangers 
doen niet echt is. Op de vraag Venk je dat dit ethtgebeurt is ant-
woordde tachtig procent ontkennend. Wel dachi:eetideel van hen dat 
het kon gebeuren, niet hier, maar misschien,wel in een ander land. An-
neke: ize zien dus Wel dat het nierecht, is, meat Op Oticif andere 'nattier 
is voor hun dat onclerscheid toch moeilijk;:iefiebbenzoveel fantasie en 
kunnen er nog zo helemaal in opgaan, dat ze het wefiveteri als je er met 
ze over praat en er expliciet naar :yraagt: &Fiat Ook ZO. iS als ze alleen 
ken betwijfel 1k. yoor jongelaiicleren is het geivOoh echt!' 	. 

Maar waren kifideren nOti'ágieSSiei .na het Idjken naar de Power Ran- 
gers?Die vraag is,,WatAniteke betreft nog niet,goed bealitWoord. In haar 
onderzoek keken kinderen eerS't in een klein groepje'bij haar in een apart 
lokaal naar eervaflevering van 'de. Power Rangets:,paArria gingen ze een 
half uur spelen en pas ,daarria Weider' zeindiViciueel,onCiei*Orpeil aan 
de identificatie7yrigen. Het geldce was,dat alle kinclereh'heel rustig gin-
gen spelen,,terwij1 in het Vooronderzoek,10rideren.".Neghepenbij de Power 
Rangers oruciai ie het te ,eng VOnderfen er Miei:1:61:'geviVheel druk Van 
werden. `Blijkbaar maakt hét.voorkinderetittirin-Wat,Voor setting ze kij-
ken en is rneegaanineteen'speeiale juf op Seh-661 Wag, je,eerst tv mag 
kijken en daarna sPeien:een te:Speciale SituatieV 



Leeftijdclassificatie en 
productvoorlichting 
De audiovisuele branche in Nededand 

drs. W. Bumble.  

Geweld op de tv, op videobanden, in computerspelletjes en in de bio-
scoop houdt al jaren de gemoederen bezig. Steeds weer duiken tot de 
verbeelding sprekende berichten op over de excessen die zich op dit ter-
rein voordoen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de in Nederlandse 
cultvideotheken verkrijgbare lapanse videoband Guinea Pigwaarbij de 
beruchte videoserie Faces of Death (echt gefilmde moorden en ongelulc-
ken) in het niet valt. Guinea Pigtoont heuse martelingen waarbij het ge-
voel overheerst dat de film niet meer in scene is gezet (HP De Tijd, 3-1- 
97). 

Dat het hierbij niet uitsluitend om incidenten gaat worth ondertussen 
vrij algemeen aangenomen. Zo concludeerde professor Tom van der 
Voort in zijn aanvaardingsrede van het ambt van gewoon hoogleraar in 
de empirische pedagogiek aan de Rijksurtiversiteit Leiden, op 15 septem-
ber 1995, dat: het aantal geweldsacties per film stijgt; geweldsfilrns steeds 
vaker op televisie worden ttitgezonden; de zogenaamde neorealistische 
films (bij voorbeeld Natural Born Killers en Pulp Fiction) steeds plasti-
scher en harder geweld brengen; de normen omtrent wat gepaste audio-
visuele geweldsbeelden zijn, aanzienlijk worden verlegd. Dat audiovisu-
ele beelden schadelijk kunnen zijn voor jeugdigen wordt ondertussen 
ook vrij algemeen aangenomen (Van der Voort, 1990; Wiegman, 1989). 

Dit artikel gaat over de wijze waarop jeugdigen in Nederland bescher-
rning wordt geboden tegen die schadelijkheid. Daartoe wordt eerst een 
algemeen overzicht gegeven van de audiovisuele branche met de daarbij 
behorende sectoren, producten, distributie, ontsluiting, branche-
organisaties en kijktijd op jaarbasis. Vervolgens worth een overzicht ge-
geven van de wijze waarop de bescherming in elke sector aezonderlijk 
plaats vindt. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan 
de leeftijdsclassificatie, de productvoorlichting en de daarbij behorende 
wet- en regelgeving. Tot slot worden vier maatregelen voorgesteld ter 
verbetering van de bescherming van jeugdigen tegen audiovisuele scha-
delijkheid. 

• De euteur is werkzaam els senior beleidsmedewerker van de efdeling Dadergerichte 

Preventie van de dienst Prewentie, Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie 

van Justitie 
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De audiovisuele branche kan op dit moment worden onderverdeeld in 
vijf sectoren (zie schema 1): bioscoop, televisie, video, multimedia (cd-i, 
cd-rom) en overig (virtual reality, internet en dergelijke). Van deze secto-
ren is de bioscoopsector, die ontstond met de oprichting van diverse bio-
scopen aan het begin van deze eeuw, de oudste. In deze sector is de con-
sument voor de ontsluiting van het product, in tegenstelling tot alle 
andere sectoren, nog geheel aangewezen op de technische voorzienin-
gen van de detaillist (de bioscoop). In termen van kijktijd is de bioscoop-
sector ondertussen de kleinste van alle sectoren. In 1995 keek de gemid-
delde Nederlander van zes jaar en ouder slechts tweeeneenhalf uur per 
jaar naar een bioscoopfilm (Jaarverslag NFC, 1995; CBS Statistisch Jaar-
overzicht, 1996). 

In de eind jaren vijftig opgekomen tv-sector is er geen sprake meer van 
een detaillist die het product voor de consument ontsluit maar beschikt 
de consument daartoe zelf over de benodigde apparatuur. De distribu-
teur levert het product dan ook rechtstreeks aan de consument via de 
ether (antenne) of de kabel. Mede door deze grotere vrijheid van de con-
sument, maar ook door de introductie van kabel- en abonneetelevisie en 
de ontwikkeling van nieuwe producten zoals pay - per - view (abonnee-tv 
waarvoor per Idjktijd betaald moet worden) en near- video - on -demand 
(abonnee-tv waarbij bij voorbeeld elk halfuur een programma naar 
keuze kan worden gestart), bedraagt de Idjktijd van de tv-sector momen-
teel (1995) maar liefst tweeeneenhalf uur per dag per gemiddelde Neder-
lander van zes jaar en ouder (Jaarboek 1993-1995, NOS afdeling Kijk- en 
Luisteronderzoek). De tv-sector is daarmee in termen van kijktijd precies 
365 keer zo groot als de bioscoop-sector. 

De introductie Van de videorecorder aan het begin van de jaren tachtig 
leidde wederom tot het ontstaan van een geheel nieuwe audiovisuele 
sector. Ondertussen (1995) bezit 68% van alle huishoudens in Nederland 
een videorecorder waarmee zij zelf producten naar keuze kunnen ont-
sluiten. De IdjIctijd bedroeg in 1995 zestig uur per jaar per gemiddelde 
Nederlander van zes jaar en ouder (Jaarboek 1993-1995, NOS afdeling 
Kijk- en Luisteronderzoek). De sector, die zich kenmerkt door het grote 
aantal verschillende detaillisten (naast videotheken, ook warenhuizen, 
bibliotheken en andere detaillisten), behaalde in 1995 verder 58% van 
haar omzet uit de verkoop en 42% uit de verhuur van videobanden. 

De multimedia-sector ontstond begin jaren negentig met de introduc-
tie van krachtige personal computers die, voorzien van een grafische 
kaart, geluidskaart, cd-speler en geluidsboxen (vandaar de naam mul-
timedia), audiovisuele spelletjes, films en andere progranuna's konden 
vertonen. Met deze uitvinding nam de invloed van de consument nog 
verder toe. Niet alleen omdat deze over het product en de benodigde ap-
paratuur voor de ontsluiting beschikte maar ook omdat de consument 
hiermee in staat was om actief om te gaan met het product. 
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Er zijn geen directe gegevens beschikbaar over de kijktijd van de 
multimedia-sector. Volgens het CBS beschilcte in 199434% van de Inds-
houdens over een PC (vergelijk: 68% bezit een videorecorder), waarbij 
echter onbekend is welk percentage hiervan voor multimedia gebruik 
geschikt is. Wanneer we dit percentage op 50% zouden stellen en de rela-
tieve kijktijd gelijk zouden stellen aan die van de video-sector dan zou-
den we schattingsgewijs kunnen concluderen dat de kijktijd van deze 
sector momenteel maximaal een kwart van dat van de video-sector be-
draagt, zijnde vijftien uur op jaarbasis per gemiddelde Nederlander van 
zes jaar en ouder. 

Tot de sector 'overig' lcunnen die audiovisuele media worden gerekend 
waarvan de toepassingen, onder andere vanwege de nieuwheid ervan, te 
gering zijn om van een aparte sector te spreken. Daarbij kan worden ge-
dacht aan virtual reality (een door de computer gesimuleerde aparte 
werkelijkheid die u zelf daadwerkelijk waarneemt maar ook ktuil beln-
vloeden - vergelijk een vluchtsimulator) maar ook aan audiovisuele toe-
passingen met behulp van Internet. Het Internet wordt vooralsnog, on-
der andere vanwege de beperkte capaciteit van het net, nauwelijks 
gebruikt voor audiovisuele toepassingen. De kijktijd op jaarbasis van 
deze nieuwe media is niet bekend maar naar schatting minder dan een 
uur per jaar per gemiddelde Nederlander van zes jaar en ouder. 

Wet- en regelgeving 

De wijze waarop de hiervoor genoemde sectoren de bescherming van 
jeugdigen tegen ongewenste invloeden van audiovisuele producten heb - 
ben geregeld, vindt haar grondslag in relevante nationale en internatio-
nale wet- en regelgeving. Hier worth volstaan met een korte schets van 
de daarin vervatte rechten en plichten. 

De Grondwet 
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Volgens artikel 7 lid 3 van de Grondwet 'kan de wet het geven van verto-
ningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter 
bescherming van de goede zeden.' De kern van dit artikel wordt gevormd 
door het woord 'vertoningen'. Op grond van gangbare interpretatie wordt 
hiermee bedoeld dat de wetgever slechts preventief kan ingrijpen wan-
neer sprake is van een zekere mate van openbaarheid van audiovisuele 
producten. Die openbaarheid is evident aanwezig bij bioscoop-
vertoningen maar is minder evident aanwezig bij alle andere hiervoor 
genoemde audiovisuele media die in meerdere mate in de privesfeer 
worden geconsumeerd. 



Schema 1: Audiovisuele branche 

Sector Product 

1. Bioscoop 	bioscoopfilm 
2. Televisie 	- tv-programma 

- pay-per-view 
- near-video-on-demand 

3. Video 	videoband 

4. Multimedia cd-i/cd-rom/cd-video 

5. Overig 	virtual-reality 

internet 	 internet/provider 

Afkortingen 

Cave - Computer assisted virtual environment 
CD-i- Compact Disc lnteractief 
CD-Rom - Compact Disc Read-only memory 
CD-Video - Compact Disc Video 
NFC- Nederlandse Federatie voor de Cinematografie 
NLIP - Vereniging van Nederlandse Internetproviders 
NO - Nederlandse Omroep Stichting 

Distributeur/Detaillist 	Ontsluiting 

bioscoop 
omroep 
kabelexplotant 

videotheek 
warenhuis 
bibliotheek 
speelgoedzaak 
platenzaak 
postorderbedrijf 
pc-winkel 
videotheek 
boekhandel 
speelhal/cave 

Branche-
organisaties 

filmprojector 	NFC/NVPI-Film 
kabel/decoder/tv/ NOSNECAI/ 
satellietschotel 	VESTRA 

videorecorder 	NVDO/NVGD/ 
NVPI-Video 

pc/tv/multimedia- NVPI-Interactief 
pakket 
gameboy 
computer/helm/ 
handschoen 
pc 	 NLIP 

Kijktijd in 	Kijkaandeel 
uren per jaar 	 0/0 

2,3 
839,5 

60,0 

15,0 

>1,0 

00,25 
91,57 

06,54 

01,64 

> ,01 

NVDO - Nederlandse Video Detaillisten Organisatie 
NVGD - Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren 
NVPI - Nederlandse Vereniging van Producenten & Importeurs van beeld en geluidsdragers 
VECAI - Vereniging van exploitanten & machtiginghouders Centrale Antenne Inrichtingen 
VESTRA - Vereniging voor satelliettelevisie- en radioprogramma-aanbieders 
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De Wet op de filmvertoningen (WOF) 

De WOF van 1977 bouwt voort op de hiervoor in de Grondwet genoemde 
mogelfticheid tot preventief ingrijpen door de wetgever. Zo stelt de WOF 
eisen aan de bioscoopexploitant ten aanzien van de vertoning van films 
aan jeugdigen. De vastgestelde leeftijdsgrenzen (zestien jaar en ouder, 
twaalf jaar en ouder, alle leeftftden) moeten in de aankondigingen en bij 
de ingang van de bioscoop duidefijk worden aangegeven. De wet stelt 
sancties op overtreding van de wettelftke voorschriften. Verder regelt de 
wet de wftze van leeffijdsclassificatie van films door een specifiek 
lichaam, de Nederlandse Filmkeuring (NF). Aanbieding van films voor 
keuring is niet verplicht, maar niet-geclassificeerde films mogen niet 
worden vertoond aan jeugdigen beneden de leeftijdsgrens van zestien 
jaar. 

Media wet 

Reglement videovoorlichting 
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Volgens artikel 53 van de Mediawet dienen de uitzendtijden van televisie-
programma's te worden afgestemd op de resultaten van door de Neder-
landse Filinkeuring geclassificeerde films. Films geclassificeerd op twaalf 
jaar en ouder mogen niet v66r 20.00 uur worden uitgezonden en films 
geclassificeerd op zestien jaar en ouder mogen niet v66r 21.00 uur wor-
den uitgezonden. Niet door de NF geclassificeerde films en andere 
programma's moeten de omroepen zelf classificeren alsmede het tijdstip 
van uitzending daarop afsterrunen. Het openbare karakter van tv-
vertoningen is blificens deze regeling minder evident. Voor een deel laat 
de wetgever de classificatie immers aan de tv-sector zelf over en voor een 
ander deel is deze sector verplicht aangewezen op de leeftildsclassificatie 
van de NF waardoor er de facto spralce is van preventief ingrijpen door 
de wetgever. Het Commissariaat voor de Media is verder belast met het 
toezicht op de naleving van de Mediawet. Verwaarlozing kan leiden tot 
sancties, maar uitsluitend achteraf. 

Het Reglement videovoorlichting van 6 mei 1996 is een privaatrechtelijke 
overeenkomst tussen drie organisaties uit de videosector over onder an-
dere de wijze van leeftijdsclassificatie, distributie, voorlichting en te han-
teren sancties inzake de verhuur en verkoop van videobanden en mul- 
timedia. Dit nieuwe reglement is een aanscherping van een eerder 
reglement uit 1987 en wordt belcrachtigd en erkend in een apart Conve-
nant (voorheen Gentlemen's Agreement) tussen de sector en het ministe-
rie van VWS. Toezicht op het reglement wordt uitgeoefend door een Raad 
van Toezicht met daarin vertegenwoordigers van alle aangesloten 
branche-organisaties. Een aantal producenten en importeurs van mul-
timedia heeft zich ondertussen vrftwillig bij het reglement aangesloten. 



Leeftijdclassificatie en productvoorlictning 	 77 

EU-richtlijn 'Televisie zonder grenzen' 

In 1989 Imam de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen Televisie zonder grenzen tot stand. Artikel 22 van deze richtlijn regelt 
de bescherming van jeugdigen tegen programma's die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwilckeling ernstig zouden kunnen aantasten, in 
het bijzonder programma's met pornografische scenes of met nodeloos 
geweld. De bepalingen van de Mediawet en het Wetboek van Strafrecht 
ter bescherming van jeugdigen vormen de Nederlandse implementatie 
van deze richtlijn. Nieuwe inzichten over de schadelijkheid voor jeugdi-
gen van geweld in de media zullen naar verwachting in 1997 leiden tot 
een herziene richtlijn. 

Conven tie van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende 
televisie 

Eveneens in de tweede helft van de jaren tachtig is door de Raad van Eu-
ropa een conventie inzake grensoverschrijdende televisie opgesteld. Arti-
kel 7 van deze conventie bevat zowel een algemene bepaling over de be-
scherming van de goede zeden als een bepaling met betrekking tot de 
bescherming van jeugdigen. Ofschoon Nederland deze conventie niet 
heeft ondertekend, is zij wel van toepassing op de meeste buitenlandse 
omroepen die in Nederland zijn te ontvangen. In het kader van de Raad 
van Europa wordt thans eveneens gewerkt aan een aanscherping in de 
vorm van een aanbeveling inzake de uitbeelding van geweld in de elek-
tronische media. 

Children's television charter - VN-Conventie Rechten van het Kind 

Volgens de artikelen 17 en 31 van de op 29 mei 1995 gesloten VN-
Conventie over de Rechten van het Kind hebben jeugdigen recht op 
goede voorlichting, ontspanning en cultuur en op bescherming tegen 
schadelijke informatie via de massamedia. Om de kwaliteit van het aan-
bod van Icindertelevisieprogramma's te beschermen is de internationale 
Children's Charter vastgesteld. Belangrijk daarvan zijn de artikelen 4 en 7 
inzake de bescherming van jeugdigen tegen gratuite seks of geweld. 

Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht kent sinds 1985 een nieuw artikel 240a, dat 
luidt: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van de tweede categoric wordt gestraft hij die een afbeelding of voor-
werp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen bene-
den de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een 
minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat 
deze jonger is dan zestien jaar.' 
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Dit strafrechtsartikel biedt de overheid de mogelijkheid tot repressief 
ingrijpen indien sprake is van audiovisuele schadelijkheid voor jeugdi-
gen. De bepaling veronderstelt volgens de heersende uitleg echter een 
confrontatie van een gelndividualiseerde jeugdige met her beeldmate-
riaal ten tijde van het verstrelcken van het materiaal. De reilcwlidte be-
perkt zich derhalve tot bioscoopvertoningen en omvat Set het verstrek-
ken van een schadelijke videoband of multimedia aan een jeugdige of 
her vertonen van tv-programma's (niet-geindividualiseerd) op voor jeug-
digen ongeschikte tijden. Hoewel dit artikel is opgenomen onder de titel 
misdrijven tegen de zeden laat de wetsgeschiedenis er verder geen twijfel 
over bestaan dat ook andere vormen van schadelijkheid zoals geweld 
hieronder vallen. 

Bescherming per sector 

Vier vormen van bescherming 
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Bescherming van jeugdigen tegen schadelijke invloed van audiovisuele 
producten vindt in Nederland plaats door middel van leeftijds-
classificatie, productvoorlichting, media-educatie en blokkerings-
technieken. Leeftijdsclassificatie en productvoorlichting zijn daarbij vor-
men van bescherming die direct aan een audiovisueel product worden 
gekoppeld terwijI media-educatie en blokkeringstechnieken vormen van 
bescherming zijn die zich richten op de consument in zijn algemeen-
heid. 

Bij leeftijdsclassificatie gaat her om het indelen van audiovisuele pro-
ducten in leeftijdsklassen (bij voorbeeld twaalfjaar en ouder) op grond 
van een voor deze leeftijdsklasse te verwachten schadelijkheid of ge-
schiktheid. Bij productvoorlichting gaat het om het verstrekken van zo-
danige productinformatie aan de consument dat deze zich een realis-
tisch en betrouwbaar beeld van her product kan vormen. 
Productinformatie omvat in de regel informatie over de inhoud, her 
genre (bij voorbeeld actiefilm, selcsfilm, documentaire), de productie 
(regie, acteurs en dergelijke) maar ook de hiervoor genoemde leeftijds-
classificatie. De meest voorkomende middelen van productvoorlichting 
zijn de tv-omroepgidsen, filmrecensies, reclame in en buiten de bio-
scoop en de zogenaamde inlays (omslagen) van videobanden en multi-
mediaproducten. 

Media-educatie onwat het onderrichten van ouders, kinderen en an-
dere kijkers inzake her verstandig en Icritisch omgaan met audiovisuele 
media. lien voorbeeld hiervan is het progratruna van de Nederlandse On-
derwijs Televisie Anders tv kijken, met daarin allerlei tips inzake het ver-
st andig omgaan met de televisie. Ook de ortlangs gehouden 
voorlichtingscampagne van de Raad van Toezicht Videovoorlichting Kin-
deren vergeten dat her maar film is, is een voorbeeld van media - educatie. 
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Blokkeringstechnieken, tot slot, zijn technische hulprniddelen waar-
mee ouders kunnen voorkomen dat hun lcinderen in hun afwezigheid 
naar met voor hun geschikte audiovisuele producten kijken (Baas, 1996). 
In Nederland zijn slechts blokkeringstechnieken aanwezig voor tv-
toestellen en videorecorders. Daarbij gaat het om de mogelijkheid om 
met behulp van de afstandsbediening het in werking stellen van de tele-
visie in zijn geheel of een aantal specifieke kanalen te blolckeren. 

In het hiernavolgende zal voornamelijk aandacht worden besteed aan 
bescherming door middel van leeftijdsclassificatie en product-
voorlichting. Bescherming door middel van media-educatie en 
blolckeringstechnieken wordt elders in dit nurnmer van Justitiele verken-
ningen besproken. 

Leeftijdsclassificatie en prodtictvoorlichting per sector 

Bijna alle sectoren van de audiovisuele branche classificeren hun pro-
ducten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting daartoe. 
Daarbij kijken de sectoren enerzijds naar het genre van het product (bij 
voorbeeld humor, horror of selcs) en anderzijds naar de schadelijkheid of 
geschiktheid daarvan voor bepaalde leeftijdscategorieen. De in Neder-
land gebruikte leeftijdscategorieen zijn die van AL (alle leeftijden), twaalf 
jaar en ouder en zestien jaar en ouder. In een enkel geval wordt bij video-
banden nog wel eens de leeftijdscategorie achttien jaar en ouder ge-
bruikt om extreme schadelijkheid of ongeschiktheid aan te geven. Door 
de Nederlandse filmkeuring wordt daarenboven, indien zij van oordeel is 
dat het een familievriendelijke film betreft, een extra `vierkantje' om de 
AL-aanduiding geplaatst. 

De afzonderlijke sectoren geven eveneens bijna allemaal voorlichting 
over de door hun aangeboden producten. Deze beperkt zich in de regel 
echter meestal tot de vermelding van de productclassificatie. Hieronder 
volgt een overzicht van de leeftijdsclassificatie en productvoorlichting 
per sector. 

Bioscoop 
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De door de WOF ingestelde Nederlandse filmkeuring is een door het mi-
nisterie van VWS gefinancierd zelfstandig bestuursorgaan dat alle hun 
aangeboden films classificeert op schadelijkheid (WOF, artikel 2 lid 1) 
voor personen beneden de leeftijd van twaalf of zestien jaar. Deze 
leeftijdsclassificatie wordt verricht door een commissie die nit minimaal 
drie personen (idem, artikel 2 lid 5) maar bij voorkeur uit vijf personen 
(ArnvB, artikel 15 lid 3) bestaat. Bij de samensteLling van de commissie 
wordt een spreiding van levensbeschouwelijke strorningen, deskundig-
heden en andere van belang zijnde hoedanigheden nagestreefd. Een her-
keuring kan worden aangevraagd door minimaal twee personen van de 
desbetreffende commissie (AmvB, artikel 16 lid a) of door de verhuurder 
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(idem, lid b). In 1995 werden in totaal 116 hoofdfilrns en honderd voor-
films en/of trailers ter classificatie aangeboden. Voor dertien van deze 
films werd vervolgens een herclassificatie aangevraagd waarvan er zes 
werden toegekend (Marverslag NF, 1995). 

De inhoudelijke kwaliteit van de leeftfidsclassificatie vindt haar waar-
borg voornamelijk in de brede samenstelling van de hiervoor genoemde 
classificatiecommissies. Anders dan het door deze conunissies gebruilcte 
classificatieformulier alsmede een beperkt aantal relevante interne be-
leidslijnen is de NF niet in staat geweest nadere inhoudelijke criteria in-
zake schadelijkheid of geschilctheid te ontwikkelen. Mogelijk speelt daar-
bij de beperkte financiele armslag een rot (Marverslag NE 1994). tilt de 
formulering van artikel 1 lid 2 mag verder worden afgeleid dat niet door 
de NF geclassificeerde films alleen toegankelijk zijn voor personen van 
zestien jaar en ouder. De producenten zijn derhalve niet verplicht om 
hun films ter dassificatie aan te bieden. Van de 190 in 1995 uitgebrachte 
speelfilms werden er 116(60%) door de NF geclassificeerd (Marverslag 
NE 1995). 

De uitvoering van de leeftijdsclassificatie door de bioscoopexploitant, 
geregeld in WOE artikel 1 lid 1 en 2, Mat veel te wensen over. Bij de 
meeste betroklcenen bestaat de indruk dater veel bioscoopexploitanten 
zijn die jongeren die de leeftlid waarop is geclassificeerd nog niet hebben 
bereikt, de toegang niet meer ontzeggen. Behalve door commercieel 
eigenbelang wordt deze laksheid vermoedelijk ook in de hand gewerkt 
door de gebrelcicige handhaving door de daarvoor verantwoordelijke in-
stanties, in het bijzonder de politie en het Openbaar Ministerie (WOE 
artikel 5 lid 1). Frappant is in ieder geval dat sinds de instelling van de 
WOF in 1977 nog nooit een bioscoopexploitant door het O.M. wend ver-
volgd voor overtreding van deze wet. Op overtreding staat overigens een 
maximale boete van tweeduizend gulden en een hechtenis van ten hoog-
ste twee maanden. 

De wet verplicht de bioscoopexploitanten verder om op een duidelijk 
waarneembare wijze aan de ingang van de bioscoop de leeftijds-
classificatie te vermelden (WOE artikel 1 lid 3). Op grond van dezelfde 
bepaling zijn zij ook verplicht deze in 'aankondigingen van een openbare 
voorstelling' te vermeiden. Volgens de NF laat de uitvoering op het vlalc 
van de productvoorlichting in een aantal gevallen eveneens te wensen 
over. Het jaarverslag over 1994 noemt 'filmaankondigingen die onjuist-
heden van diverse aard bevatten en classificatieresultaten die veelal niet 
duidelijk waarneembaar bij de ingangen van de bioscopen zijn aange-
brachf. 

Televisie 
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De leeftijdsclassificatie van tv-programma's laat zeer te wensen over. Vol-
gens een recente notitie van de interdepartementale werkgroep audiovi-
suele media en de bescherming van jeugdigen 'vindt voor zover bekend 
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nauwelijks toetsing van individuele tv-programma's plaats op een wijze 
waarbij systematisch de schadelijIcheid voor jeugdigen van het 
programrna-onderdeel wordt bepaald'. Ook de verplichte uitvoering 
(Mediawet, artikel 53) van door de NF verrichtte leeftijdsclassificaties 
laat in een aantal gevallen te wensen over (Jaarverslag NF, 1993). 

Het Conunissariaat voor de Media sluit zich bij dit oordeel aan. Zo ver-
klaarde de heer H. Koetje van het Conunissariaat in het IKON tv-
programma Vesuvius op 4 januari 1996 Vat publieke en commerciele 
omroepen zich regelmatig schuldig maken aan het uitzenden van voor 
jongeren ongeschilcte filmfragmenten.' Bij deze gelegenheid kondigde 
het Commissariaat tevens aan strenger te zullen optreden, daarbij wij-
zend op de mogelijkheid tot het opleggen van een boete van maximaal 
vijftigduizend gulden per overtreding. Dat het daarbij met om een loos 
dreigement ging, bleek recentelijk tilt de boete van tienduizend gulden 
die de in Nederland gevestigde commerciele zender SBS6 door het Corn-
missariaat kreeg opgelegd vanwege het voor 21.00 uur uitzenden van de 
op zestien jaar en ouder geclassificeerde films Black Rain en Hamburger 
Hill (Tqdschrift Comedianr. 55, 1996). De handhavende bevoegdheid 
van het Commissariaat beperkt zich overigens tot de in Nederland geves-
tigde omroepen. 

Problemen doen zich momenteel eveneens voor bij de op Nederland 
gerichte commerciele omroepen die in het buitenland gevestigd zijn. De 
afgelopen jaren verschenen dan ook bij herhaling artikelen in de pers 
over de slecht gekozen uitzendtijden van programma's als Miami Vice en 
de Power Rangers (RTL4). De in het buitenland gevestigde commerciele 
omroepen vallen buiten de directe werldng van de Mediawet en dienen 
zich slechts te conformeren aan de meer algemene EU-richtlijn Televisie 
zonder grenzen. Commerciele omroepen ldezen vaak bewust voor het 
wel progr' arnmeren van geweld vanwege de aantrelddngskracht die het 
uitoefent op jeugdigen. 

Volgens artikel 53 van de Mediawet client de uitslag van een krachtens 
de WOF geclassificeerde film direct voc5r aanvang van de uitzending van 
het programma te worden medegedeeld. Voor de commerciele tv is de-
zelfde verplichting vervat in artikel 71g lid 1 en voor abonneetelevisie 
(Filmnet) in artikel 73 lid 2. Voor de omroepen geldt geen wettelijke ver-
plichting om het resultaat van door henzelf geclassificeerde programma's 
mede te delen. Het Commissariaat voor de Media doet in een recente 
beleidslijn (Staatscourant 249, 24-12-1996) echter een dringende beroep 
op de omroepen om dit wel te doen. De wet stelt verder evenmin regels 
inzake de productvoorlichting in de programmabladen van de omroe-
pen. De hiervoor aangehaalde richtlijn van het Commissariaat voor de 
Media doet wederom een dringend beroep op de omroepen om dit 
vooral wel te doen. Er is geen onderzoek verricht naar het naleven van de 
wettelijke bepalingen inzake productvoorlichting. De hiervoor ge-
noemde boete van tienduizend gulden die SBS6 door het Commissariaat 
voor de Media kreeg opgelegd, gold echter ook het achterwege laten van 
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de vermelding van de leeftijdsclassificatie van de NF (Tijcischrift Come-
dia nr. 55, 1996). 

Video 

82 

Volgens het op 6 mei 1996 gesloten Reglement videovoorlichting dienen 
afie onder het Reglement vallende producenten, distributeurs en impor-
teurs schriftefijk een vaste en een plaatsvervangend medewerker aan te 
wijzen (Reglement, artikel 3.5.2) die zal zorgdragen voor classificatie aan 
de hand van een scoreformulier (Regelement artikel 3.5.1). Dit vrij een-
voudige scoreformulier noemt vervolgens vijf criteria aan de hand waar-
van de leeftijdsclassificatie kan worden vastgesteld: angstaanjagende 
scenes, brutaliserend geweld, pornografische scenes, drugs en een open 
criterium. Ten aanzien van deze werIcwlize mag betwijfeld worden of de 
aangestelde medewerkers voldoende deskundig zijn en of het score-
formulier voldoende houvast biedt om tot een gedegen oordeel te ko-
men. Desondanks wijkt de classificatie van videobanden niet vaalc af van 
die van de NF, voor zover films als videoband worden uitgebracht. 

Ter controle wordt het scoreformulier minimaal zes weken voor re-
lease aan de Raad van Toezicht aangeboden (Reglement artikel 3.5.3). 
Deze kan de producent, distributeur of importeur vervolgens dwingend 
adviseren een andere leeftijdsaanduiding toe te kennen (Reglement arti-
kel 3.5.7). Indien in strijd met het Reglement worth gehandeld is de Raad 
van Toezicht gerechtigd om sancties op te leggen in de vorm van een 
boete van maximaal vijfduizend gulden of berisping (Reglement artikel 
7.3). 

Ten aanzien van de uitvoering van de leeftijdsclassificatie zijn de de-
taillisten verplicht om geen beelddragers te leveren aan personen met 
een leeftijd onder de leeftijdsaanduiding (Reglement artikel 4.1.1). Ge-
koppeld hieraan zijn zij voor de verhuur verplicht om een registratie-
systeem te voeren waarin de geboortedatum van de huurder is opgeno-
men (Reglement artikel 4.1.2). Bij twijfel over de leeftijd van de koper van 
een video zal deze om een identiteitsbewijs worden gevraagd (Reglement 
artikel 4.1.3). De Raad van Toezicht ziet wederom toe op de handhaving 
van deze afspraken. Het aangescherpte Reglement vormt een aanzien-
lijke verbetering ten opzichte van het eerder geldende Gentlemen's Agree-
ment. Gezien de recente datum van het aangescherpte Reglement valt 
echter nog geen uitspraalc te doen over de naleving ervan. Het Reglement 
wordt in ieder geval niet nageleefd door een vrij grote groep van detaillis-
ten the niet bij een van de betrokken brancheorganisaties is aangesloten. 
Volgens de NVP1 komt 28% van de omzet in huurvideo's en 16% van de 
omzet in koopvideo's voor rekening van niet NVPI-leden (NVPI-Video 
laarbeeld, 1995). Daarom is in het nieuwe Reglement bewust de moge-
lijkheid opengehouden voor nog niet aangesloten organisaties om zich 
te binden aan de inhoud ervan (Reglement artikel 6). 



Leeftijdclassificatie en productvoorlichting 

Het Reglement videovoorfichting bevat een aantal bepalingen inzake 
productvoorlichting. Zo zijn de producenten, distributeurs en impor-
teurs verplicht om op de achterzijde van de beelddrager telcstuele en vi-
suele informatie op te nemen die een getrouw inzicht biedt in de aard, 
het genre en de inhoud van het product (Reglement artikel 3.1, 3.2, 3.3). 
Op zowel de voor- als de achterzijde van de beelddrager client verder de 
leeftijdsaanduiding te worden aangebracht met behulp van door de Raad 
van Toezicht erkende logo's (Reglement artikel 3.4.1 en 3.4.2). De detail-
listen zijn op hun beurt slechts verplicht om de beelddragers te groepe-
ren op grond van de genre-aanduiding. De Raad van Toezicht is we-
derom verantwoordefijk voor de handhaving van de bepalingen inzake 
productvoorfichting. Er bestaat geen onafhankefijk onderzoek naar de 
mate waarin de hierboven genoemde bepafingen worden nageleefd. 

Multimedia 

De leeftijdsclassificatie van multimedia-producten en de daaraan gekop-
pelde uitvoering en handhaving staat nog in de lcinderschoenen. In de 
praktijk worden cd-i's en cd-rom's dan ook zelden van een leeftijds-
aanduiding voorzien. Positieve uitzondering hierop vormen de multime-
dia die verkocht worden door de video-detaillisten aangesloten bij de 
Nederlandse Video Detaillisten Organisatie (NVDO). Alle in hun vide-
otheken verkochte multimedia worden momenteel geclassificeerd en 
voorzien van leeftijdsstickers overeenkomstig het Reglement video-
voorlichting. 

Overig 
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Van de wijze waarop bescherming van jeugdigen plaatsvindt ten aanzien 
van de overige audiovisuele media dient hier vermeld te worden dat het 
gebruik van virtual reality toepassingen in speelhallen vaalc gekoppeld is 
aan de leeftijdsgrens van zestien jaar en ouder. 

Verbeterde bescherming 

De hiervoor gegeven overzichten bieden een weinig vertrouwenwekkend 
beeld. Betwijfeld mag worden of het gefragmenteerde stelsel van wet- en 
regelgeving, de ontbrekende (wetenschappelijke) deslcundigheid, de 
meestal ontbrekende afstemming tussen de sectoren onderling en de 
nauwelijlcs aanwezige onafhankelijke controle op de leeftijdsclassificatie 
en productvoorfichting jeugdigen voldoende beschermen. Opvallend 
daarbij is dat er sprake is van een omgekeerde evenredigheid tussen het 
kijkaandeel van de sectoren en de kwafiteit van de classificatie en voor-
fichting - hoe geringer het kijkaandeel hoe beter de lcwaliteit. Zo beschikt 
de bioscoopsector momenteel, ondanks het geringste lcijkaandeel 
(0,25%), over de meest gedegen vorm van productclassificatie en bijbe- 
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horende voorlichting van de gehele branche. De bioscoopsector wordt 
daarbij op de voet gevolgd door de video- en multimediasector (kijk-
aandeel respectievelijk 6,50% en 1,80%). De tv-sector besteedt voorals-
nog, ondanks het felt dat deze veruit het grootste Idjkaandeel (91,33%) 
heeft, nauwelijks aandacht aan leeftfidsclassificatie en product-
voorlichting. 

Mogelijke maatregelen 

• Er zijn tal van maatregelen denkbaar ter verbetering van de lcwaliteit van 
de leeftijdsclassificatie en productvoorlichting. Hieronder worden 
slechts vier concrete maatregelen voorgesteld: 
- de ontwildceling en hantering van wetenschappelijk onderbouwde 
classificatiecriteria; 
- herziening van de leeftfidsgrenzen; 
- inrichting van een organisatie-structuur ter bevordering van de harmo-
nisatie en Icwaliteit; 
- verbeterde commie en sanctionering. 

Ofschoon er wereldwijd meer dan drieduizend onderzoeken zijn verricht 
naar de schadelijke invloed van audiovisuele media ,  worden de resulta-
ten van deze onderzoeken vooralsnog niet vertaald naar de pralctijk van 
de leeftfidsclassificatie. TerwijI bij voorbeeld wetenschappelijk wordt 
aanvaard dat realistische films de meeste agressie oproepen (Belson, 
1978), worth daar bij de huidige leeftijdsclassificatie door de afzonder-
lijke sectoren niet of onvoldoende rekening mee gehouden. 

Een ander voorbeeld betreft de wetenschappelijk aanvaarde stelling 
dat de geweldsstimulerende werlcing van gewelddadige films toeneemt 
wanneer de pijnlijke gevolgen niet in beeld worden gebracht (Van der 
Voort, 1990). De praktijk van de huidige classificatie houdt bier geen re-
kening mee. Tv-series zoals The A- team, waarbij de producenten bewust 
afzien van het in beeld brengen van slachtoffers, worden door de omroep 
juist als weinig schadelijk beschouwd en dienovereenkomstig vroeg uit-
gezonden. De op zestien jaar en ouder geclassificeerde videoserie Faces 
of Death wordt daarentegen door nagenoeg alle betrokkenen als extreem 
schadelijk beschouwd ofschoon hierbij de pijnlijke gevolgen juist wel in 
beeld worden gebracht. In hoeverre wetenschappelijke kennis zich daad-
werkelijk laat vertalen naar een concreet leeftijdsadvies (er zijn immers 
eindeloos veel varianten van realistisch geweld) wordt momenteel in op-
dracht van het ministerie van Justine onderzocht. Het liffct daarbij waar-
schijnlijk dat, in aanvulling op de te ontsluiten wetenschappelfike ken-
nis, er in de pralctijk alsnog een nadere normstelling zal moeten 
plaatsvinden. 

1 The Lancet volume 343, number 8890, 1-15-1994. 



Schema 2: Leeftijdsclassificatie en productvoorfichting per sector 

Sector 

1. Bioscoop 
2a. Televisie 
(tv-programma tevens 
bioscoopfilm) 
2b. Televisie 
(overig) 
2c. Televisie 
(buitenlandse omroep) 

3a. Video (georgani-
seerd) 
3b. Video (ongeorgani-
seerd) 
4a. Multimedia (georga-
niseerd) 
4b. Multimedia (ongeor-
ganiseerd) 

Wie licht voor? 
We classificeert? 

Ned. filmkeuring 
Ned. filmkeuring 

Nederlandse omroep 

buitenlandse omroep 

producenten/distributeur 

producenten/distributeur 

producenten/distributeur 

producenten/distributeur 

Wie voert uit? 

bioscopen 
omroep 

omroep 

omroep 

NVDO-videotheken 

detaillisten 

detaillisten 

detaillisten 

Wie handhaaft? 

OM, Politic 
Commissariaat 
v/d media 

Commissariaat 
v/d media 
Land van vestiging 

Raad van Toezicht 

Relevante wet- en regelgeving 

Wet op de filmvertoningen 
Mediawet art. 53; 71g lid 1 
Mediawet art. 73 lid 2 

Mediawet art. 53; 71g lid 1 
EU-richtlijn; VN-Children's tv-charter 
nationale regelgeving 
EU-richtlijn; VN-Children's tv-charter 
Conventie Raad van Europa 
Reglement videovoorlichting 
Convenant videovoorlichting 

Raad van Toezicht Reglement videovoorlichting 
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Gekoppeld aan de ontsluiting van de beschikbare wetenschappelijke 
kennis doet zich de vraag voor of de momenteel door alle branches gelij-
kellik gehanteerde leeftijdscategorieen (AL, twaalf en zestien jaar en 
ouder) een adequate beschertning bieden aan jeugdigen. Met name doet 
zich de vraag voor of de categorie AL voldoende is. Het Nederlands Insti-
mut van Psychologen (Nip) suggereert dat het wensefijk zou zijn om een 
extra leeftijdscategorie van zes of zeven jaar toe te voegen. Deze catego-
rie komt overeen met de leeftijd waarop schoolkinderen van de 
benedenbouw naar de bovenbouw gaan en zodanige cognitieve vermo-
gens ontwilckelen dat zij realiteit van fictie beter lcurtnen onderscheiden 
maar ook spanning die optreedt in films beter aankurmen. Naast de dis-
cussie over de te hanteren leeftijdsgrenzen kan uiteraard ook de vraag 
worden gesteld of de daaraan gekoppelde tficistippen waarop omroepen 
hun programma's uitzenden - na 20.00 uur voor programrna's voor twaalf 
jaar en ouder en na 21.00 uur voor programma's van zestien jaar en 
ouder - voldoen aan de eisen van deze tijd. Met name doet zich de vraag 
voor of het tlidstip van 21.00 uur nog wel realistisch is, gezien het latere 
tijdstip waarop jeugdigen 'tegenwoordig' naar bed gaan. Een leeftijds-
grens van 22.00 uur (vergelijk de BBC) voor zestien jaar en ouder zou 
wellicht effectiever zijn. 

lien grotere mate van samenwerlcing tussen de afzonderlijke sectoren 
zou de bescherrning van jeugdigen eveneens ten goede kunnen komen. 
Zo heeft het weinig zin om de lcwaliteit van de classificatie en voorlich-
ting rondom videobanden te verbeteren wanneer deze van gelijksoortige 
maar meer bekeken tv-programma's achterwege blijft. Gellike monniken, 
gelijke kappen. Voor het bewerkstelligen van die samenwerking is op dit 
ogenblik dringend een organisatiestructuur (bij voorbeeld een onafhan-
kelijke stichting) nodig. Afgezien van een beperkte vorm van samenwer-
king tussen de bioscoop-sector, de video-sector en de multimedia-sector 
bestaat een dergelijk structuur momenteel niet. Deze op te richten orga-
nisatie zou zich kunnen richten op het maken van voor alle betroklcenen 
geldende afspraken inzake te hanteren (wetenschappefijke) classificatie-
normen, productvoorlichting, media-educatie en deskundigheids-
bevordering. Op termijn zou ook nadere afstemming in Europees ver-
band plaats kunnen vinden. Het ligt echter voor de hand om eerst in 
eigen huis orde op zaken te stellen. 

Sluitstuk van een systeem dat jeugdigen betere bescherming biedt te-
gen audiovisueel geweld wordt gevormd door een betere commie op en 
sanctionering van de hiervoor gemaalcte afspraken. De hiervoor ge-
noemde organisatiestructuur zou daarvoor wellicht in aanmerking kun-
nen komen, mits deze over een voldoende mate van onafhankelijkheid 
beschikt. 
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'Dan stereo ze nun grote broer 

Robert de Keizer (20) is sarnen met zijn bmer eigenaar van de CD-ROM 
BLPC (Business Leisure Pleasure Company eensoftware-zaak M Hilver-
sum. Zij hebben een grate Item aan cd-romspellen. Dear zijn ook ge-
welddadige spellen bij. Maar wat beet geweld?Volgeris Robert meet je 
goed onderscheid makem Er zijn spellen - en 'die zijn verrevveg in de 
meerderheid - waarblj je een tegenstander moet doden met een geweer, 
raketwerper, een zwaard of met vuisten en dergelijke. Dairbli is het 
'stomp en weg is hij, verdwenen van het stiletto: Maar clat Is een grout 
verschil met de categorie spellen waarbij je echt biped ziet, en waarbij je 
bij voorbeeld het hoofd en de harem van het slachtoffer in slaw motion 
nog been en weer net bewegen.13ij die laatstgenoemde spellen kan het 
ook gebeuren dat je drie minuten later nog ergens tangs karat, wear je 
dan nog een hoofd of een arm vet liggen. 	 , 

Robert vindt Met dat hij degene is die e'en Mant iets moet weigeren: 
Ook niet Ms het kinderen zijn, haewel hi] ze soms wet adviseert orn een 
ander spel te nernen. Hi; vertelt dater °things een jongetje van een jaar 
of tien, elf het spel Doom wilde kopen. Olt had hij Met in wormed, 
waarop hi] de jongen een wat minder gewelddatlig spel verkocht. 'Dear 
kon it( toch ook hetet Mee leven.' TWee dagen later kwam de jongen terug 
met zijn moeder, en wilde hi; alsnog Doom hebben. Robert meg de 
vrouw of zij het zeker wist. Voorzichtig pro beerde hij ham op andere ge-
dachten te brengen. De vrouwhield echter voet bij stuk, en Robert be-
stelde voor haar Doom.  

Zou hi; dan toch Met behoefte hebben aan een regeling of advn' ering 
met betrekking tot leeftliden? Robert 'Wet rniLbetreft mag dat. Arleen ik 
weet at precies hoe dat gaat. Dat wordt gekeurd door mermen die daar 
van bovenaf goeie opleiding near gaan zitten IdjIcen en die zeggen: dat 
is Met geschilct. Maar dan thijfje het gewoon toch de verkeerde ;cant op, 
want dan sturen ze hun grote broer near binnen. Dat'zie je ook met het 
vuurwerk leder jaar opnieuw.Dus ze lcopen het tech wet en cIMI wordt 
het juist spannend am het te hebtien. Er zijn denk ik trouwens heel wei-
nig spellen die dear zo een, twee, drie mot in aanmerking kornen, want 
de meeste avonturenspellen zijn engelstalig. Otis veel meet dan Doom, 
Quake en Duke Nukernis het eigenlijk Met. Dal, zijn toch wet detitels, en 
the hebben hun langste tijd ook at gehad 

	

Maar komen daar geen nieuwe spellen wok in de pleatst 	alleen 
the zijn dan meestal ook engelstalig, en dan zijn ze mak toch te 
Te rnoet een fluke dosis kemns van het Engels hebben; want anden kom 
je d'r noon uit. En Je moot niet denken dat ze in:Amerika rekening hou-
den met die pear duizend Nederlanders die dat spelletje ook willenspe- 

. 
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ten.' Wat vindt Robert vanspellen als.Phantasnidgoila en Harvester'? Har-
vester vindt bij een zwak yerliaal'. Phantasmagoria Yin& hij wet 
meevallen, het is net een film eigenlijk met eiger dap wat je op een door-
deweekse avond op de teleVisie ziet. 

Al met al denkt Robert dat het .nie(ZO'n vaart loopt Met de schadelijk-
heid van computerspellen. De Makers weten volgenS hem ook wel, dat 
een spel met verkocht,wcirdfals Ze het 'te bont inalcen, of dal zo'n .spel - 
in Engeland of Ainerika; waar ze bijna allemaal vandaan komen verbo-
den wordt. En vergeet niet dat lcinderen ook -heelveel positieve dingen 
leren van computerspellen. 

Mary is eigenares van Magic Wombat Record's te HilversUm. Zij ver-
koopt naast zogeheten,Magic Cards en lp's, met gabberthuziek -•ook 
spellen voor Nintendo en Sega. Deze zijn hooidzakelijkbedoeld yoor kin-
deren. Maar, zegt zij: `Ik heb ook wet de MortatCoMbatwaat veel heisa 
over is Dat is met bloed en dal soort dingen.' Völgens de leeftijds-, 
aanduiding achterop dit spel is het,geschilct voor personen van vijftien 
jaar en ouder. In principe hpudt Mary zich aari,diegrens, rnaar als er een 
ouder rneekomt met een jong kind, dan kan ik geen nee zeggen. Het is 
ook hun eigen verantwoordelijkheid 1k denk.icht dat de ouders het zelf 
moeten inschatten. 1k denk met dat de regering kan zeggen of wie d.an 
ook, dat het verboden moet warden.' Hebben leefnjdsketitingen dam he-
iemaal geen zing Ndu, ikzelf hou me eraan., want ilc kanaan een kind met 
zien of die daar wet of met rijp vOor is 1k ben ais Wirikelier wel blij dat er 
zo'n grens op zit. Dat ze mij dus met kinuien ieggen van: hoe hadie dat 
spelletje in godsnaarn aan dal kind kunnen verkopen, want nu flipt het 
en heeft het nachtmerries. Dus voor de winkelier persoonlijk vindik het 
wet goed.' Overigens staat Mary wet toe,.ilat,haar dochtertje van vijf Jur 
het spel Mortal Komhat speelt. Zij gelooft met dal dit spel stha.delijk voor 
haar is `Mijn dachter vindt het prachtig, die vecht ermee, eh die zit erbij 
te lachen. ALS je riou eeti kind hebt dat agressief is en je gaat hem zulke 
spellen geven, clan denk ik dat,het wet invloed heeft. En mijn dochter is 
weliswaar hyperactiet'maar diespeelt het op een ruStige manier, de hele 
middag. Ze heeft bij,yoOrbeeld'OOlc een barbiehuis, en &dr is ze veel 
agressiever mee beiig. Met dieVechtspelletjes heeft ze dat niet.' 



Blokkeringstechnieken tegen 
geweld 
drs. N. Baas.  

Het wordt voor ouders steeds moeilijker te voorkomen dat hun kinderen 
thuis met geweld via de audiovisuele media worden geconfronteerd. De 
kijker kan uit steeds meer televisienetten kiezen en veel gezinnen be-
schiklcen nu ook over een videorecorder en computer met eventueel toe-
gang tot Internet. 

De Nederlandse overheid heeft in het verleden al maatregelen geno-
men om ldnderen zoveel mogelijk te beschermen tegen voor hen onge-
schikt geachte informatie en beelden. De huidige wet- en regelgeving 
biedt ouders echter geen garantie dat hun ldnderen in hun afwezigheid 
niet naar te gewelddadige films kliken of tot gewelddadig gedrag stimule-
rende spelletjes doen. 

Er worden daarom door de elektronische industrie bloldcerings-
technieken ontwiklceld die het gebruik van televisie, videorecorder en 
computer geheel of gedeeltelijk kunnen verhinderen. De in Canada door 
Collings van de Simon Fraser University ontwikkelde VyouControl-chip 
of V-chip, die - aangepast aan de situatie in de Verenigde Staten - daar 
eveneens onder de naam 'V-chip' op de markt is gebracht, is een voor-
beeld van een dergelijke blokkeringstechniek. Vanaf september 1996 
worden de Canadese televisiemaatschappijen verplicht de door hen uit-
gezonden programma's van een code te voorzien, die op de Canadese 
V-chip is afgestemd. Begin dit jaar is door het Amerikaanse Congres een 
wet aangenomen die fabrikanten van televisietoestellen verpficht om 
vanaf uiterlijk begin 1998 alle nieuwe toestellen met een scherm van 
meer clan dertien inches van de Amerikaanse versie van de V-chip te 
voorzien. Overigens worden de tv-maatschappijen in dat land voorals-
nog niet wettelijk verplicht classificatiecodes, waarop de V-chip kan rea-
geren, bij hun programma's uit te zenden, omdat dit in strijd zou zijn met 
het eerste artikel van de Arnerikaanse grondwet, de vrijheid van me-
ningsuiting. Uitzending van classificatiecodes gebeurt voorlopig op basis 
van vrijwilligheid. 

Vooral het bericht uit de Verenigde Staten over verplichte plaatsing van 
V-chips in nieuwe tv-toestellen heeft in Europa en ook in ons land veel 
belangstelling gewekt. Er gaan nu, zowel in Europees verband als op na-
tionaal niveau, stemmen op om hier een soortgelijke maatregel te ne-
men. De Amerikaanse maatregel wordt echter vooralsnog niet overgeno- 

• De auteur is als onderzoekster verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum van her Ministerie van Justine. 
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men. De Europese ministers van Mediazaken willen eerst nader 
onderzoek laten doen naar alternatieve mogelijkheden ter bevordering 
van de controle door ouders en verzorgers op het kijkgedrag van minder-
jarigen. Daarmee lijken zij het advies van de European Association of 
Consumer Electronics Manufacturers (EACEM) over te nemen. Deze or-
ganisatie maakte onlangs bezwaar tegen de invoering van de V-chip en 
gaf aan dat er betere technische alternatieven mogelijk zijn, zoals bij 
voorbeeld de Elektronische Programma Gids (EACEM, persbericht, 
1996). 

Ook in de Nederlandse 1Weede Kamer zijn het geweld via de audiovi-
suele media en maatregelen die daartegen genomen zouden kunnen 
worden aan de orde gesteld. Daarbij is men zich ervan bewust dat derge-
lijke maatregelen alleen zin kunnen hebben wanneer deze in Europees 
verband worden genomen. 

Er zal hier een overzicht worden gegeven van de mogelijkheden die 
blokkeringstechnieken die nu al verkrijgbaar zijn of binnenkort op de 
markt komen, kunnen bieden. Het accent ligt daarbij op de in de Ver-
enigde Staten en Canada ontwikkelde apparatuur, omdat men daar at 
veel verder is gevorderd dan in Europa. Verder komen de (vooralsnog) 
geringe ervaringen die met blokkeringstechnieken zijn opgedaan aan de 
orde. Daarna volgt een vooruitblik op mogelijke toekomstige ontwilcke-
lingen in bloldceringstechnieken. Tenslotte komen de mogelijkheden en 
beperkingen van blokkeringstechnieken ter sprake. 

Huidige blokkeringstechnieken 
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Uit een onderzoek in de Verenigde Staten van Mediascope (Federman, 
1996) blijkt dat er op dit moment in totaal at vierendertig van dergelijke 
voorzieningen (binnenkort) beschikbaar zijn. 

Van bloldceringstechnieken in Nederland is geen overzicht uit de litera-
tuur bekend. Wij hebben alleen gegevens van een aantal fabrikanten met 
wie wij contact hebben gezocht met de vraag of hun produkten ook 
bloldceringsvoorzieningen bevatten. Het gaat hier uitsluitend om voor-
zieningen voor televisie en videorecorder. 

Blokkeringsmogelijkheden voor televisietoestellen en videorecorders 
in de VS en Canada 

Er zijn volgens Federman (1996) drieentwintig verschillende technische 
voorzieningen (binnenkort) verkrijgbaar die, gedurende een van te voren 
bepaalde periode of zolang als de voorziening in werking is gesteld, de 
toegang tot alle televisieprogramma's of tot bepaalde programma's of 
kanalen kunnen blolckeren. Met deze voorzieningen kan veelal ook het 
gebruik van videorecorders en van de televisie afhankelijke videospelle-
tjes worden verhinderd. Bij sommige televisietoestellen wordt een tech-
nische voorziening om de ontvangst van uitzendingen te blolckeren at 
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standaard ingebouwd. Er zijn minstens drie verschillende blokkerings-
mogelijIcheden waarvan de televisieconsument gebruik kan maken. 

Ten eerste is het met veel blokkeringstechnieken mogelijk de televisie 
voor verschillende periodes of voor de hele tijd dat de blokkerings-
techniek in werldng is, uit te schakelen. Met sommige voorzieningen 
kunnen ouders de hoeveelheid tijd per week rantsoeneren die hun kin-
deren aan tv ldjken of videospelletjes kunnen besteden. Elk kind ttit een 
gezin lcrijgt zijn of haar eigen code, die het moet intoetsen om toegang 
tot de televisie te Icrligen. Wanneer een kind zijn of haar voor die week 
toegemeten tijd heeft verbruikt, wordt de tv uitgeschakeld en gaat deze 
tot het begin van de volgende week niet meer aan bij de code van dat 
kind. 

Ten tweede zijn er technische voorzieningen die niet alleen de televisie 
volledig kunnen uitschakelen, maar ook de toegang tot een beperkt aan-
tal kanalen of tot bepaalde programma's kurtnen bloklceren. 

Ten derde bestaat er de mogelijkheid tot bloklcering door middel van 
classificatiecodes die de programme's van de zender hebben meegekre-
gen. Dit systeem kan alleen werken warmeer degenen die de 
programma's uitzenden, daaraan codes meegeven en de blolckerings-
voorziening op deze codes is afgestemd. De blolckeringsvoorziening 
zorgt er dan voor dat de ontvangst van een programma wordt verhin-
derd, zodra de code daarvan het door de ouders aangegeven 
classificatieniveau overschrijdt. De V-chip waarmee thans in Canada een 
experiment wordt uitgevoerd, is een voorbeeld van een dergelijke voor-
ziening. 

Soms is het ook mogelijk om alleen de ontvangst van bepaalde onge-
schikt geachte scenes te bloldceren, zodat de ldjker de rest van het pro-
gramma nog wel kan zien. Een dergelijk systeem kan natuurlijk alleen 
werken wanneer de verschillende scenes binnen een televisievoorstelling 
van aparte classificatiecodes worden voorzien. 

De Amerikaanse televisieproducenten ontwikkelen momenteel geza-
menlijk een classificatiesysteem. Daarnaast werken verschillende maat-
schappijen onafhankelijk van elkaar aan hun eigen classificaties of ont-
wilckelen zij classificatiesystemen voor bepaalde belangengroeperingen, 
aan de hand van suggesties van deze groeperingen. Bij sommige 
blokkeringstechnieken kunnen ouders uit meerdere classificatie-
systemen ldezen, waarvan de criteria soms verschillen, hetgeen wit zeg-
gen dat er bij het ene systeem zwaarder aan bepaalde uitingen van bij 
voorbeeld seks of geweld kan worden getild dan bij het andere. De 
ouders kunnen bij het instellen van een dergelijke blokkerings-
voorziening gebruik maken van het classificatiesysteem dat het meest 
overeenkomt met hun eigen opvattingen. 

De classificatiecodes die door de zendgemachtigden worden uitgezon-
den, geven de leeftijdscategorieen aan waarvoor het programma ge-
schikt wordt geacht of geven, zoals bij het experiment met de V-chip in 
Canada gebeurt, direct informatie over de inhoud van de programma's, 
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zoals aparte codes voor de hoeveelheid geweld, selcs en aanstootgevende 
taal. In dat laatste geval kunnen de ouders voor geweld, seks en 
aanstootgevende taal een grens stellen door met de afstandsbediening 
het tolerantieniveau aan te geven dat met overschreden mag worden. 
Deze tolerantieniveaus kunnen verschillen. Indien ouders het bij voor-
beeld minder erg vinden dat hun kinderen seks zien dan geweld, kunnen 
zij voor seks een hoger tolerantieniveau aangeven dan voor geweld. 

Blokkeringsmogelijkheden voor televisies en videorecorders in 
Nederland 
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Uit de gegevens die ons mondeling en schriftelijk door de bedrijven die 
hier worden genoemd, zijn verstrelct, lcrijgen wij de indruk dat tv-
toestellen hier vrij dikwips met een ingebouwde blokkeringsvoorziening 
zijn toegerust. 	 . 

Philips, Panasonic, NC en Blaupunkt leveren al jaren televisietoestel-
len met een ingebouwde voorziening die het mogelijk maakt het gebruik 
van de televisie te verhinderen en alleen met de afstandsbediening kan 
worden uitgeschakeld. Inmiddels beschikt een groot aantal toestellen 
van Blaupunkt ook over een zendergestuurde blokkeringsvoorziening die 
op codes van de commerciele satellietzenders RTL-plus en SAT reageert. 
Dit geldt eveneens voor ongeveer tachtig procent van de toestellen van 
Grundig. 

Bij Multichoice, dat belast is met de technische verzorging van de uit-
zendingen van onder andere Filmnet, bevat de decoder die de abonnees 
ter beschiklcing lcrijgen, een voorziening waarmee het mogelijk is de ont-
vangst van films met de classificatie `selcsfilm' te blokkeren. Videorecor-
ders beschikken minder vaalc over een blokkeringsvoorziening, maar 
kunnen via de televisie worden uitgeschakeld wanneer deze over een 
dergelijke techniek beschikt. 

Blokkeringsmogelijkheden voor de computer in de Verenigde Staten 

Federman (1996) maalct melding van diverse blokkeringstechnieken die 
in de Verenigde Staten leverbaar zijn en die ouders de mogelijkheid bie-
den te voorkomen dat kinderen op Internet toegang krijgen tot voor hen 
ongeschikt geacht materiaal. Deze voorzieningen bieden een of meer 
van de volgende mogelijkheden. 

Ten eerste bestaat er de mogelijkheid tot bloldcering van de toegang tot 
(delen van) Internet. Ouders kunnen de toegang tot Internet volledig 
blolckeren door een wachtwoord in te voeren. Daarnaast bestaat veelal 
de mogelijIcheid de toegang tot bepaalde delen van Internet te blokkeren. 
Soms bepaalt alleen de Internet-aanbieder wellce delen worden geblok-
keerd, maar het komt ook wel voor dat de ouders zelf kunnen aangeven 
welke onderwerpen zij met geschikt vinden voor hun lcinderen, door bij 
voorbeeld een lijst van te vermijden onderwerpen, sleutelwoorden van 
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e-mail adressen, namen van nieuwsgroepen, enzovoort in te voeren. Een 
andere mogelijkheid is dat de Internet-aanbieder zelf actief zoekt naar 
sites met bij voorbeeld seksueel beladen materiaal en dan de ouders de 
vraag voorlegt of deze geblokkeerd moeten worden. Verder is er ook een 
Internet- provider die voor kinderen een speciale versie van zijn software-
palcket aanbiedt waarbij de toegang tot babbelboxen onmogefijk wordt 
gem aalct. 

Ten tweede is het mogelijk binnenkomende en uitgaande informatie te 
filteren. Er bestaat software die de mogelijkheid biedt dat e-mail die voor 
lcinderen is bestemd, eerst naar de ouders wordt gestuurd. Er is ook 
screening software die boodschappen op mededelingenborden en 
babbelboxen in het oog houdt en die berichten met een voor kinderen 
ongeschikt geachte inhoud en/of taalgebruik kan blokkeren. 

Ten derde kan de tijd die op Internet kan worden doorgebracht be-
perkt worden. Deze bloklceringssystemen - naast de reeds genoemde 
mogelificheden - bieden de mogelificheid een linnet te stellen aan de tijd 
die Icinderen op Internet lawmen doorbrengen. Ouders kunnen soms ook 
de toegang tot Internet tot bepaalde uren van de dag beperken. 

Ten vierde zijn er softwarepaklcetten waarmee de activiteiten van kin-
deren op Internet kunnen worden vastgelegd. Daarbij worden de ouders 
soms gewaarschuwd, zodra een kind een voor lcinderen ongeschikt ge-
achte site, nieuwsgroep, enzovoort tracht te zien of op te slaan. 

Tenslotte bestaat er een voorziening die ouders in staat stelt te voorko-
men dat hun kinderen allerlei persoonlijke informatie, zoals naam, 
adres, telefoon- en creditcardnummer, aan andere Internet-gebniikers 
doorgeven. 

Ervaringen met blokkeringstechnieken 

Er is, voor zover wij dat kunnen overzien, nog heel weinig bekend over de 
ervaringen van gebruikers met bloklceringstechnieken. De enige gege-
yens waarover wij beschilcken, die op systematisch onderzoek berusten, 
zijn uit Canada afkomstig. Genoemd onderzoek naar ervaringen met de 
V-chip bij een beperkt aantal gezinnen is nog niet afgerond en wij be-
schildcen alleen over voorlopige, nog niet gepubliceerde resultaten van 
de eerste twee - inmiddels afgesloten - fasen van het onderzoek (monde-
linge en schriftelijke informatie verstrekt door de Canadian Radio-
television and Telecommunication Commission, CRTC). Hoewel er aan 
deze resultaten geen verstrekkende conclusies mogen worden verbon-
den, zijn deze, gezien de huidige discussie over de wenselificheid van in-
voering van de V-chip, toch vermeldenswaard. 

Verder worden hier kort enkele indruldcen weergegeven van ervaringen 
met blokkeringstechnieken bij Philips en Blaupunkt in Europa en de 
televisiezender British Sky in Groot-Brittannie. Deze informatie is ons 
door genoemde bedrijven verstrekt. 
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Canadees onderzoek naar de ervaringen met de V-chip 
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In Canada werd en wordt bij een beperkt aantal gezinnen met de Cana-
dese V-chip geexperimenteerd. Het is met duidelijk om wat voor soort 
gezinnen het liter gaat en of de mogelijkheid aanwezig is dat de resulta-
ten beinvloed worden doordat bepaalde sociaal-economische klassen 
en! of etnische groepen in de steekproef zijn over- of ondervertegenwoor-
digd. Het experiment omvat drie fasen en de eerste twee fasen, waarbij 
het in totaal om ongeveer honderd gezinnen ging, zijn inmiddels afge-
rond. 

In de eerste fase van het experiment werd bij 58 gezinnen in Edmon-
ton een V-chip geplaatst en is de ouders naar hun ervaringen daarmee 
gevraagd. Naar aanleiding van deze feedback zijn een aantal verbeterin-
gen aan de V-chip en de instructies voor gebruikers daarvan aange-
bracht, voordat met de tweede fase werd begonnen. In die tweede fase 
werd een V-chip bij 43 gezinnen in Pickering en Toronto (Ontario) geIn-
stalleerd. Uit de feedback van degenen die in deze eerste twee fasen aan 
het experiment met de V-chip hebben deelgenomen, blijkt onder meer 
het volgende: 
- Aanvankelijk werden de verschillende scenes van een programma van 
aparte classificatiecodes voorzien, zodat alleen die scenes met te zien 
waren waarvan het kijkniveau boven het ingestelde tolerantieniveau lag, 
en de lcijkers de rest van het prograrnma wel konden zien. Het missen 
van een deel van het programrna bleek echter een dermate frustrerende 
ervaring voor hen te zijn, dat men van dit systeem is afgestapt en nu voor 
het gehele prograrnma dezelfde classificatiecodes geeft, zodat dat in zijn 
geheel wordt uitgeschakeld, wanneer de tolerantiegrens wordt over-
schreden. 
- De meeste ondervraagden gaven aan positief te staan tegenover de 
V-chip. De meerderheid van hen achtte gebruik van de V-chip het meest 
effectief voor controle op het kijkgedrag van kinderen tussen de vier en 
dertien jaar. 
- Een ruime meerderheid (ruim 77% in beide fasen) van de ondervraag-
den gaf te kennen voorstander te zijn van handhaving van het huiclige 
classificatiesysteem, dat informatie over de inhoud van de programma's 
geeft. De meeste mensen vonden dit systeem voldoende begrijpelijk. 
- Het lcwam nog weleens voor dat de met de V-chip ingevoerde instellin-
gen werden uitgeschalceld, zodra de televisie werd uitgezet, er van kanaal 
werd gewisseld of na afloop van een programma. Hoewel dit probleem in 
de tweede fase (25,8%) beduidend minder vaak werd gesignaleerd dan in 
de eerste (66,7%), blijft het de aandacht verdienen. 
- De door de ondervraagden geuite tevredenheid over de V-chip lijkt bij 
de deelnemers aan de tweede fase van het experiment, toen er inrniddels 
een aantal verbeteringen waren aangebracht, groter dan bij die aan de 
eerste fase. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat van de deelnemers 
aan de eerste fase van het experiment slechts 25% aangaf de V-chip, in de 
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vorm waarin zij deze hadden gebruikt, te zullen kopen of huren, terwijI 
dat onder de deelnemers aan de tweede fase bij 54,8 % van de respon-
denten het geval was. 

Ervaringen bij Philips en Blaupunkt in Europa 

Zoals vermeld, hebben wij een aantal leveranciers van tv-toestellen en 
videorecorders benaderd voor informatie over blokkeringstechnieken. 
Wij hebben toen ook gevraagd of hun jets bekend was over ervaringen 
met de door hen geleverde technieken. Dat bleek alleen bij Philips en 
Blaupwfict het geval te zijn en het ging hier niet om specifiek Neder-
landse gegevens, maar om informatie nit meerdere West-Europese Ian-
den. 

Volgens de schattingen van Philips, waarbij overigens niet wordt ver-
meld waarop deze zijn gebaseerd, maakt maximaal 15% van de Europese 
consumenten van televisietoestellen van dit bedrijf, al dan niet regelma-
tig, actief gebruik van de blokkeringsvoorziening. Bij de consumenten-
telefoondienst van Philips Icrfigt men vrij weinig vragen over blokkerings-
voorzieningen, maar wel de opmerldng dat kinderen dilcwills meer 
bedreven zijn in de bediening daarvan dan hun ouders. 

Er zouden, volgens door Blaupunkt aan ons verstrekte informatie, sa-
men met RTL-plus en SAT-1, experimenten zijn uitgevoerd met de 
zendergestuurde blokkeringstechniek van dat bedrijf en de resultaten 
daantan zouden positief zijn. Overigens is ons geen nadere informatie 
daaromtrent bekend en is Blaupunkt voomemens met de produktie van 
televisietoestellen te stoppen. 

Ervaringen bij British Sky in Groot -Brittannie 

In Groot-Brittannie leverde British Sky aan zijn abonnees bij de decoder 
een smart card, die men in de decoder moest plaatsen voordat men 
daarmee de programma's van Sky kon ontvangen. Ouders konden, door 
de kaart te verwijderen, op eenvoudige wijze voorkomen dat hun kinde-
ren zonder hun toestemming naar programma's van British Sky zouden 
kijken. Het systeem bleek geen succes te zijn. Veel ouders lieten namelijk 
na de kaart te verwijderen op momenten dat hun Idnderen niet onder 
hun toezicht stonden. Toen BSB British Sky overnam, werd het systeem 
van de smart card afgeschaft (mondelinge informatie verstrelct door een 
vroegere medewerker van BSB). 

Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

Naar het zich laat aanzien, zullen er binnen afzienbare tijd diverse tech-
nische ontwilckelingen plaatsvinden die de controle op het gebruik van 
audiovisuele middelen door kinderen kunnen bevorderen dan wel be-
lemmeren. 

96 
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Discussie 
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Allereerst moet het (binnenkort) in Europa technisch mogelijk zijn 
eventuele classificatiecodes voor programma's uit te zenden via de Elek-
tronische Programma Gids (EPG) , , teletekst en de videosignaallijn optie. 2  

Daarnaast verwacht men bij NVPI, de branche van producenten van 
videofilms, dat binnen tien jaar de huidige video-magneetband groten-
deels vervangen zal zijn door de digitale videodisc. Het is technisch een-
voudig een dergelijke disc van een classificatiecode te voorzien. 

In Nederland zijn verreweg de meeste huishoudens met televisie op de 
kabel aangesloten. Wanneer er in een huishouden meer dan twee aan-
sluitingen zijn, moet er een speciale versterker worden geplaatst. Men 
zou deze van een bloldceringstechniek kunnen voorzien en daarmee de 
verschillende televisieaansluitingen in huis apart kunnen programme-
ren, zodat de ouders de ontvangst van de apparaten die bij hun lcinderen 
op de kamer staan eveneens volledig zelf kunnen reguleren. 3  

Daarnaast zal in de toekomst waarschijnlijk op grote schaal gebruik 
gemaalct gaan worden van Home Bussystemen. 4  Deze bieden de moge-
lijkheid om onder meer de televisie, telefoon, fax en computer vanaf een 
centraal punt in- en uit te schalcelen. Het moet dan mogelijk zijn een 
technische voorziening te maken die het gebruik van alle in huis aanwe-
zige televisietoestellen en computers kan reguleren. Plannen om een 
dergefijke voorziening te ontwiklcelen zijn ons overigens nog niet be-
kend. 

Tenslotte: het is nu al mogelijk met speciale voorzieningen 
televisieprogramma's via de computer te ontvangen en dat zal straks bij 
steeds meer PC's mogelijk zijn. Binnen afzienbare tijd zal elke jongere op 
zijn of haar PC tv-programma's kunnen ontvangen, zonder dat de ouders 
daar controle op kunnen uitoefenen, zolang die controle nog met vanaf 
een centraal punt in huis kan plaatsvinden. 

Bij de discussie over de wenselijkheid van het verplicht stellen van blok-
keringstehnieken worden zowel meer algemene als technische punten 

1 De EPG moet het voor de kijkers die straks meer dan hondeni stations kunnen ontvangen, 
mogelijk maken op eenvoudige wijze na te gaan op welke netten een programma van een 
bepaald genre wordt uitgezonden. Dit systeem kan natuurlijk alleen werken wanneer alle 
zendgemachtigden aan al hun programma's een code meegeven die aangeeft tot welk 
genre deze behoren. Deze informatie is mondeling verstrekt door Philips. 

2 De videosignaallijn is een voor de kijker niet zichtbare lijn van het televisiesignaal waarop 
een bericht of opdracht bestemd voor de videorecorder kan worden verzonden. 

3 Mondelinge informatie verstrekt door de Vereniging van Centrele Antenne Instellingen 
(VECAI). Men heeft daar overigens nog geen plannen voor de ontwikkeling van een 
dergelijke voorziening, zolang nog niet duidelijk is of en, zo ja, welke classificatiecodes 

zullen worden uitgezonden. 
4 Schriftelijke informatie van de Groupe Schneider en van de European Home Systems 

Association (EHSA). 
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onder de aandacht gebracht. Hier volgt een overzicht: 
- De kosten en baten van blokkeringstechnieken in Europa: Er iiikt in Eu-
ropa vrij veel scepsis te bestaan ten aanzien van de verplichte installatie 
van blokkeringstechnieken in het algemeen en die van de V-chip in het 
bfizonder. Men vraagt zich af of dergelijke voorzieningen bier wel zo no-
dig zijn. In Europa bestaan, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, al 
lang richtlfinen en classificaties voor televisieprogramma's (persbericht 
EACEM, 1996; persbericht BREMA, 1996; Newbery, 1996). Bovendien 
worden televisietoestellen minstens lien jaar oud. Daarom alleen al zal 
het nog lang duren voordat alle oude toestellen zonder V-chip zullen zijn 
vervangen door nieuwe met. De kans dat oude toestellen van een V-chip 
worden voorzien moet, onder meer vanwege de kosten (minstens 35 
Amerikaanse dollar) klein worden geacht (Federman, 1996, EACEM, 
1996, BREMA, 1996). De kosten behoeven overigens een algemene intro-
ductie van bloldceringstechnieken op langere termijn niet in de weg te 
staan. Het standaard installeren van een bloldceringsvoorziening in 
nieuwe televisietoestellen, decoders en computersoftware leidt waar-
schijnlijk slechts tot een geringe prijsstijging. Wij leiden dit af uit het felt 
dat televisietoestellen vrij clilcwfils met deze voorziening worden gele-
verd, zonder dat dat tot grote prijsverschillen met toestellen die niet over 
deze techniek beschikken behoeft te leiden. Bovendien is een dergelijke 
voorziening voor personen die gebruik maken van abonnee-tv dilcwills 
bij de abonnementsprijs inbegrepen. Verder brengt de optie om in de 
toekomst blokkering via de kabel of Teletekst mogelijk te maken waar-
schijnlijk weinig extra kosten voor de consument met zich mee. 
- Ma ken ouders in het algemeen wel gebruik van blokkeringstechnieken?: 
hit het Canadese onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ouders 
die aan de tweede fase van het experiment (met een verbeterde versie 
van de V-chip) hebben deelgenomen, eventueel bereid zou zijn zelf een 
V-chip aan te schaffen. Wij vragen ons af in hoeverre hun antwoorden op 
de enquete sociaal wenselijk gekleurd zijn en of de ouders die de V-chip 
gebruiken, dat zullen blijven doen, warmeer het 'nieuwe' ervan af is. Het 
is ons trouwens niet bekend hoeveel van de in Canada geenqueteerde 
ouders ook werkelijk gebruik maakten van de V-chip en of zij dat altijd 
deden, wanneer zij him kinderen alleen lieten. Wij menen dat er ver-
schillende redenen denkbaar zijn, waarom ouders mogelijk niet zo gauw 
gebruik zullen malcen van een blokIceringsvoorziening. Wellicht zijn 
sommige ouders van mening dat hun lcinderen een dergelijke voorzorgs-
maatregel niet nodig hebben of dat zij zelf, zonder technische hulpmid-
delen, heel goed in staat zijn het kijkgedrag van hun kinderen in goede 
banen te leiden. Ook mag niet worden uitgesloten dat ouders vergeten 
de voorziening in te schakelen wanneer zij hun kinderen alleen laten, 
hun kinderen in technisch opzicht handiger zijn dan zij, of dat zij zelf 
graag naar programma's met geweld kijken en dat niet nalaten wanneer 
hun lcinderen daarbij aanwezig zijn. De ervaringen in Groot-Brittannie 
met het gebruik van de bij de decoder voor British Sky geleverde smart 
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card geven wat dat betreft te denken. 
- Zullen juist de ouders van kinderen die het meest gebaat zouden zijn bij 
controle op hun kijkged rag, niet nog minder gebruik van die voorzienin-
gen maken dan de gemiddelde ouder?: Uit onderzoek blijkt dat er een ver-
band kan bestaan tussen verwaarlozing van het kind door de ouders en 
gewelddadig gedrag bij dat kind (Laub en Lauritsen, 1993; Spatz Widom, 
1989; California-Crime-Control-and-Violence-Prevention-Commission, 
1989). Daarnaast wordt vrij algemeen aangenomen dat kinderen die 
(toch al) agressief zijn het meest ontvankelijk zijn voor de agressie stimu-
lerende werldng van geweldfilms (Surgeon General's Scientific Advisory 
Committee on television and social behavior; Vos, geciteerd door Van der 
Voort, 1990). Het is daarom met ondenkbaar dat er zich binnen de groep 
van kinderen die zich (al) agressief gedragen - en die als zodanig vrij ge-
makkelijk beinvloed kunnen worden door het zien van geweld en dus 
gebaat zouden kunnen zijn bij het gebruik van een bloldcerings-
voorziening - naar verhouding vrij veel ldnderen bevinden met ouders 
die hen verwaarlozen. Men kan zich afvragen of ouders die hun ldnderen 
in het algemeen toch al verwaarlozen, er geld en moeite voor over zullen 
hebben om een dergelijke voorziening aan te schaffen en te gebruiken. 
- Blokkeringstechniek is vaak niet nodig voor jongere en riiet bruikbaar 
voor oudere kinderen: Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen tot 
een jaar of acht nog toestemming aan hun ouders vragen om naar de 
televisie te ldjken (Van Lil en Vooijs, geciteerd door Vooijs en Van der 
Voort, 1991). Daarna neemt het percentage ldnderen dat toestemming 
vraagt, snel af. Deze oudere ldnderen worden echter wet steeds handiger 
in het kraken van blokkeringssystemen. 
- Effect rantsoenering 'kijktijd' twiffelachtig: Bij sommige bloldcerings-
voorzieningen is het mogelijk elk kind nit een gezin een beperkte 'Idjk-
tijd' toe te kennen. Of dit effectief is, moet betwijfeld worden, aangezien 
daarmee niet wordt verhinderd dat ldnderen van elkaars 'rantsoen' ge-
bruik maken door samen naar de televisie te ldjken. 
- Gevolgen voor zendgemachtigden: De vrees bestaat dat de invoering 
van de V-chip voor de televisie-maatschappijen een welkom excuus zal 
zijn om de huidige regels, bij voorbeeld de tijdstippen waarop bepaalde 
programrna's mogen worden uitgezonden, soepeler te hanteren (New-
bery, 1996). Aan de andere kant vrezen de zendgemachtigden, op corn-
merciele gronden, dat de V-chip adverteerders zal afschriklcen om 
rondom programma's die als `alleen geschikt voor volwassenen' zijn ge-
classificeerd, reclames uit te zenden. De ldjkcijfers bij die programrnars, 
waarop het reclamebeleid van de reclamemakers berust, zijn dan waar-
schijnlijk ook niet meer betrouwbaar door de invloed van de V-chip. Dat 
kan een bedreiging vormen voor de conunerciele basis van de zendge-
machtigden (Congressional Digest, 1993). In de pralctijk zou daarom de 
nonchalance bij de zendgemachtigden nog weleens kunnen meevallen 
en gaan zij wellicht juist de voorkeur geven aan programma's die voor 
iedereen geschikt worden geacht, dus programma's met weinig of geen 
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geweld, omdat meer mensen daarnaar zullen kijken (mondelinge Intel-
ding over media en geweld van L.R. Huesmann, University of Michigan, 
gehouden te Leiden, januari 1997). 
- Eén classificatiesysteem voor alle Europese landen is niet nodig, mits er 
maar Mn technologische norm is De meeste tv-consumenten kunnen 
ook buitenlandse zenders ontvangen en men zou in Europa 66n supra-
nationaal classificatiesysteem moeten hebben om de ontvangst van alle 
zenders met een zendergestuurde blokkeringsvoorziening te kunnen 
verhinderen. De reallsatie van een dergelijk systeem lljkt niet haalbaar 
v-anwege de grote cultuurverschillen tussen de diverse landen. In Zwe-
den bij voorbeeld wordt bij de beoordeling van televisieprogramma's re-
latief minder zwaar getild aan pomografie en is men naar verhouding 
strenger wanneer het om televisie-reclame voor kinderen gaat. In Groot-
Brittannie wordt bij de beoordeling van de programma's waar pornogra-
fie in voorkomt, juist een naar verhouding strenger beleid gevoerd dan 
bij reclame voor kinderen (persbericht EACEM, 1996, persbericht 
BREMA, 1996, Newbery, 1996). Hiertegen kan echter worden ingebracht 
dat het argument dat men in Europa nooit tot 66n classificatiesysteem 
zal komen, niet zo zwaar behoeft te wegen. Wanneer alle landen over 
dezelfde technologische norm beschikken, behoeft het classificeren en 
coderen van programma's van buitenlandse zenders, met uitzondering 
van satellietzenders, volgens de in het land van ontvangst heersende op-
vattingen geen probleem te zijn. Bovendien worden er nu al blokkerings-
technieken ontwiklceld, die op verschillende classificatiesystemen kun-
nen worden afgestemd. 
- Gebruik van Amerikaanse V-chip in Europa niet wenselijk omdat dat 
ten koste van Teletekst mu gaan: In de Verenigde Staten wil men de geco-
deerde signalen laten zenden via verticale aan het gezicht onttrokken 
interval-lijnen, het Ideine gedeelte van de televisie-signalen voor analoge 
televisietoestellen dat geen beeldinformatie draagt. In Europa wordt dit 
gedeelte echter al door teletelcst in beslag genomen, dat in de Verenigde 
Staten niet gebruikt wordt t  Men zou hier waarschijnlijk, om invoering 
van het signaal voor de V-chip mogelijk te maken, een bestaande functie 
van teletekst moeten verwijderen (persbericht BREMA, 1996). 
- Bij wie moet de verantwoordelijkheid voor het class ificeren van de 
programma's liggen?: Wanneer men een beoordelingssysteem invoert, 
moet men kiezen of de zendgemachtigden hun eigen programma's zul-
len beoordelen of dat een onalhankelllke instantie dat zal doen. De eer-
ste mogelijkheid heeft het nadeel dat het geweld in programma's waar-
schijnlijk wordt onderschat. In het tweede geval vormt de enorme 
hoeveelheid programma's die beoordeeld moeten worden, een probleem 
(Congressional Digest, 1993). Federman (1996) stelt voor de producenten 
van audiovisueel materiaal zelf over de inhoud van hun programma's een 
vragenlijst te laten invullen, waarbij aan de hand van de antwoorden een 
score wordt berekend voor bij voorbeeld seks, geweld en aanstoot-
gevende taal. Hij pleit er verder voor een instantie met deskundigen, 
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ouders en leraren in te stellen, die achteraf, steelcproefsgewijs, nagaat of 
de producenten de vragen naar waarheid hebben beantwoord, en die 
daarbij sanctie-mogelijkheden achter de hand heeft. 

Conclusie 

Met blokkeringstechnieken alleen kan men de ldjkgewoonten van kinde-
ren met veranderen. Technieken en classificatiesystemen zijn met meer 
dan hulpmiddelen voor ouders om hun kinderen tot een door hen meer 
verantwoord geacht ldjkgedrag te brengen. Genoemde hulpmiddelen 
zijn geen oplossing voor het probleem van geweld op televisie. 

Blokkeringstechnieken kunnen de ouders niet vervangen en ook niet 
in de plaats komen van omroepen en programmamakers met 
verantwoordelijlcheidsgevoel. Het wijzen van het publiek op de risico's 
van het zien van geweld op televisie door kinderen, het opvoeden van de 
kinderen in het meer bewust omgaan met de audiovisuele media, het 
wijzen van omroepen en programmamalcers op hun verantwoordelijkhe-
den en het begeleiden van de ouders zullen waarschijnlijk meer effect 
sorteren dan het verplicht stellen van een blokkeringsvoorziening. Aan 
de andere kant kan de verplichte installatie van blokkeringstechnieken 
de zendgemachtigden die zoveel mogelijk publiek naar hun programma's 
willen laten kijken, er wellicht toe brengen meer programma's uit te zen-
den welke voor alle leeftijden geschikt worden geacht. 
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Uit een maandblad 

Een emMertje bloed meer of minder 

103 

Het glossy maandblad Power Unlimited noemt zich het grootste games-
magazine van de Benelux. Het lijkt zich vooral te richten tot opgroeiende 
jongeren (Als je toch je kamer aan het opruimen bent, stop dart je Power 
Unlimiteds in de Power Verzamelband'). Besprekingen van nieuwe 
computerspellen warden royaal geMustreerd met kleurrijke afbeeldin-
gen. Nieuwe spellen krijgen een rapportcijfer; ook vvorden per spel vier 
specifieke plus- en/of minptinten genoemd. Naast 'onschuldige' catego-
rieen zoals race- en sportspellen zijn er talrijke vechtspellen en 
adventure games met vaak zeer gewelddadige elementen. Het spel Die 
Hardwordt als volgt aangeprezen: 'een absolute aanrader; ben je niet 
bang voor een emmertje bloed tneer of minder, dart ben je kiaar om Die 
Hard te spelen'. 

Veel spellen zijn dermate realistisch, da het lijkt alsof men naar een 
(interactieve) speelfilm kijkt Een paar voorbeelden daarvan zijn Phan-
tasmagoria en Harvester Over Phantasmagoria is het volgende te lezen: 
`Tijdens een zoektocht op Internet naar informatie Over Phantasmagoria 
lcwamen we een paar teksten tegen van mensen die waarschuwden tegen 
de gewelddadigheid in dit spel. Sommige beeklen zijn dan ook wel be-
hoorlijk wreed; een vrouw die met haar hoofd in een soort boekenpers 
zit en een glirnlachende man die langzaam haat -  nek breekt door aan een 
slinger van de pers te draaien. Ook kun je zelf op een akelige manier aan 
je eind komen door ander meer een valbijl die je brandende hoofd open-
splijt waarbij je in een flits ook nog even de herseninhoud van Adrienne's 
hoofd van dichtbij ziet.' Als pluspunt van dit speiwordt genoemd dat bet 
'echte horror is Ben minpunt zou zijn da het 'rneer flint dan adventure' 
is. 

Over het spel Harvester schrijft de recensent: Harvester is een spel voor 
achttien jaar en ouder en dat vind ik niet zo vreemd. Het achttien jaar en 
ouder zit 'm met zozeer in het bloed of het geweld en zelfs met in de lin-
gerie van Stephanie, maar rneer in de dingen die de personages in het 
spel zeggen. Zo vindt de vader van Stephanie dat een ldein tienjarig 
meisje dat op een gruwelijke manier vermoord is een hoer is die erom 
gevraagd heeft. (...) Alles in het spel is terug te voeren op wat men (in het 
echt) weet over seriemoordenaars en vooral wat zij met elkaar gemeen 
hebben. Ben gewelddadig gezin bijvoorbeeld, of stelen en brandstichten 
als hobby Zo zijn er tat van andere zaken die indirect te maken hebben 
met seriemoordenaars.' Als pluspunt van dit spel wordt genoemd dat het 
`gruwelijk realistisch' is Als tninpunt echter, dat het 'tnisschien wel te 
gruwelijk' is.' 
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Het is opmerketijk te noemen, dat de meest bloederige plaatjes war-
den voorzien van een 'humoristisch blischrift3ij een afbeelding van 
een half vergaan lijk stoat bijvoorbeeld: 'Met gesaved zeker 11.0 1  een 
bebloede dode vrouw met eon tuinschepje in hear month 'Niet geschikt 
voor wie dit eng vindt.' Ell een man wiens oog emit hangt: 'ie komt ogen 
tekore en bij een vrouw die onthoofd wordt: 4 „sn je meet je hoofd er 
altijd bijhouden.' 
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Iustitiele 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 related to criminal law, criminal 
policy and criminology The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is (vol. 23, no. 3, 1997): Film and video violence. 

A survey of computer games and their effect 
0. Wiegman, E. van Schie en J. Modde 
A number of studies into the relationship between playing aggressive 
computer games and children's behaviour were performed by the 
authors. A survey showed that many children spent time on playing 
these games and especially boys have a strong preference for playing 
aggressive computer games. This preference appeared to be positively 
related to aggressive behavior and negatively to a child's intelligence. No 
relations were found between playing (aggressive) computer games and 
a child's social integration and school performance. To find out if there 
is a causal relationship between playing aggressive computergames and 
aggressive behaviour in children an experiment was conducted in 
which children had to perform several tests and play games on a 
computer. In this experiment aggressive behaviour was measured by 
using a teacher-learner paradigm. Analyses showed that aggression was 
mainly effected by the type of computer game a child played; frustra-
tion and competition were of no influence. Now that many studies have 
shown a convincing link between aggressive media products and 
aggressive behaviour, the authors wonder why so far scientists, 
educators and the general public did not fully realize the possible 
harmfulness of media products. A number of recommendations are 
made for reducing aggression in the media. 

Standards to determine the suitability of children's television 
programmes 

Nikken 
Instead of using violence in the media as a standard to classify media 
productions as unsuitable for children, other standards can be used to 
distinguish suitable media products. In three successive studies carried 
out among mothers, children and television professionals, it was 
determined which demands can be made on children's television 
programmes. Next to the common demand that a program be 
innocuous, six other types of standards were identified among all three 
groups, i.e.: a children's program should be comprehensible, aestheti-
cally pleasing, involving, humorous, credible, and it should present role 
models. Although a high congruence for the types of standards a 
children's program should satisfy was found between the three groups, 
there was less agreement on the weight that should be assigned to these 
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standards. Whereas mothers and children believed first and foremost 
that a program should be comprehensible, the professionals considered 
it most important that programmes be involving and credible. In 
addition, professionals were much less convinced that a children's 
program should be innocuous than mothers and children were. The 
differences between media professionals and the audience should be 
thought for concern in governmental policy on media and violence. 

Age classification and product Information; the audio-visual branche - 
In The Netherlands 

Buwalda 
This article discusses the way the audio-visual branche in The 
Netherlands protects children against harmful influences. First a survey 
is given of the branche including the relevant sectors (cinema, TV, 
video, games, other), their products, trade-organisations, and market 
shares in terms of viewing time. Subsequently an overview is given of 
the rating systems and product information used by the separate 
audio-visual sectors including the laws and regulations these are based 
on. The overall quality of the currently used rating systems and product 
information is judged to be poor, especially in the largest sector of them 
all - the tv-sector. Four measures are suggested to ameliorate the 
current situation: the development of more scientifically based rating 
systems; the inclusion of a new age group of 6 or 7 years old; the 
establishment of an organizational structure aimed at the enhancement 
of quality and harmonization between sectors; improved control and 
imposition of sanctions. 

Blocking devices against violence 
N. Baas 
Especially in the United States and Canada several blocking devices, like 
the V-chip, will (soon) be available, and more technical developments 
are to be expected. Information on the experiences of parents with 
blocking devices is limited. Only one methodical study in Canada - and 
of this study only the provisional results - is known to us. In Europe a 
discussion is taking place on the desirability of following the example of 
the United States in forcing the producers of television sets to equip all 
their new apparatuses with a V-chip. In Europe there does exist some 
scepticism about the practicability and use of blocking devices. It seems 
that the technical problems of blocking devices and rating-techniques 
that can be used in the different European countries may be settled. 
However, it is questionable if blocking devices have the intended effect 
on the watching behaviour of children, especially on those that are 
easily influenced by seeing violence. Anyhow, for the use of blocking 
devices the collaboration of the industry, the broadcasters and - last but 
not least - the parents is indispensable. 
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Veilige musea; preventie van kunstdiefstal 

drs. H.M Willemse 

De JV-aflevering van februari j.l. biedt 
onder de weidse titel Kunst en 
ctiminaliteit een vijftal artikelen op dit 
gebied: twee over internationale 
verdragen betreffende teruggave van 
illegaal geexporteerde - en nogal eens 
gestolen - cultuurgoederen, een over 
de psychologie van de kunstvandaal, 
een over de juridische bescherming 
voor een kunstenaar tegen beschadi-
gingen of wijzigingen van zijn werk en 
een bijdrage over het (incidentele) 
witwassen van geld in de kunsthandel. 
Opmerkelijk is dat geen aandacht 
wordt geschonken aan diefstal en 
vernieling van kunstwerken, een 
onderwerp dat het hart van de 
kunstcriminaliteit vormt en daarmee 
van het justitiele werkterrein. En 
evenmin wordt er aandacht besteed 
aan de preventie van dergelijke 
criminaliteit, terwijI juist op dat gebied 
Nederland tot de koplopers in de 
wereld behoort. Een jammerlijke 
omissie, die wellicht te maken heeft 
met de ingesleten gewoOnte bij 
justitiele problemen primair aan 
reactieve maatregelen te denken en 
veel minder aan preventieve. 
Witwassen met behulp van gestolen 
kunstvoorwerpen vormt evenals het 
terugvorderen van gestolen kunstvoor-
werpen een probleem als het kalf 
verdronken is. Is het dan niet veel 
zinniger te bezien wat er daarvoor kan 
worden gedaan? Preventief kan er heel 
wat effectief werk worden verricht. Dat 
is in de laatste jaren ook gebeurd. En 
daarbij heb ik het nog niet eens over 
het gegeven dat kunst zelf preventief 
ten aanzien van criminaliteit kan 
werken. Kladvandalisme in enge 
tunnels blijkt aantoonbaar bestreden 
te kunnen worden door het aanbren- 

gen van echte kunst Met dit idee won 
in 1996 een grafische school -het 
Linnaeus College Haarlem - de Hein 
Roethofprijs. 
Onlangs werd aan staatssecretaris 
Kohnstamm het Handboek Veiligheids-
zorg Musea aangeboden. Dit 
handboek is het product van een 
samenwerkingsproject van de 
Nederlandse Museumvereniging en de 
ministeries van Justitie, Binnenlandse 
Zaken en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Deze handleiding 
voor een systematische aanpak van 
veiligheidszorg, waaronder begrepen 
een geautomatiseerd beoordelings-
instrument ter toetsing van de kwaliteit 
van veiligheidszorg, heeft reeds 
internationale belangstelling 
getrokken. Onder meer Engeland heeft 
interesse getoond in het ontwikkelen 
van een eigen versie van dit in de 
wereld unieke instrument. 
Dit resultaat is niet van vandaag op 
gisteren bereikt. Eind 1990 benaderde 
een delegatie van de Nederlandse 
Museumvereniging de toenmalige 
directie Criminaliteitspreventie met 
haar zorg over de veiligheid van de 
Nederlandse musea. De kort daarvoor 
gepleegde diefstal van een Van Gogh 
had de vereniging bewust gemaakt 
van de feitelijk lage prioriteit van 
beveiliging binnen de museumwereld. 
Kennis over het bestaande veiligheids-
niveau en kennis van effectieve 
maatregelen wareri beide nauwelijks 
aanwezig. 
Met dit probleem was men aan het 
goede adres beland. Besloten werd 
allereerst het niveau van de bestaande 
veiligheidszorg te onderzoeken: zonder 
goede diagnose geen juiste therapie. 
Het bleek dat een dergelijk onderzoek 

• De auteur is werkzaam bij de Directie Beleid van het ministerie van Justitie. 
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in Nederland nog niet eerder was 
uitgevoerd. En na bestudering van de 
literatuur Week dat zoiets in het 

buitenland evenmin was gebeurd. 
Daarom word eon vragenlijst 
ontwikkeld en afgenomen bij de 

musea. Dit overdo eon aantal 
belangwekkende bevindingen op 

(Etman en Eelman, 1992; Willemse en 
Etman,1995). De helft van de musea 
Week in de afgelopen vijf jaar 
minstens den maal slachtoffer to zijn 
geweest van inbraalt diefstal en 
dergelijk; minder dan de helft van de 

musea bezat een volledige registratie 
van de eigen kunstvoorwerpen; de 
meeste musea hadden nog nooit eon 

risico-analyse uitgevoerd; ruim 85% 
van de medewerkers veiligheidszorg 

had goon vakdiploma; eon meerder-
herd controleerde nooit de depots op 

aanwezigheid van kunstvoorwerpen. 
Alhoewel bouwkundige, mechanische 
en electronische beveiligingsmaat-
regelen nagenoeg overal aanwezig 
waren, ontbrak algemeen het besef 
dat dit slechts hulpmiddelen ten 

dienste van menselijke beveiligings-
activiteiten zijn. 
Dit misverstand verdient enige 

toelichting, want het is eon van de 
basisproblemen van de criminaliteits-
preventie: na het aanbrengen van 
technologische voorzieningen ontstaat 
nogal eons het volstrekt ongefun-

deerde gevoel dat het met de veilig-
heid wel good zit. Dat het slechts am 

hulpmiddelen pat, die kunnen 
bijdragen aan betere waameming on 
snellere reactiemogelijkheden, ontgaat 
velen. Alarmbellen die goon mens tot 

actie bewegen, hebben geen enkele 
waarde. Er bestaat eon fraai filmpje 

waarop to zien is hoe een ladder 
wordt geplaatst, naar boven geklom-
men inbrekers eon ruitje inslaan, eon 
schilderij van de muur halen, weer 

naar beneden klimmen en uit het 
beeld verdwijnen. Daar Oat De 
schreeuw van Munch. Ooze diefstal is 

scherp vastgelegd door de beveili-
gingscamera van het Nationale 

Museum to Oslo. Tijdens de actie 
echter, kook or niemand naar de op de 
camera's aangesloten monitoren. 

In de musea besteedt zowel de %iding 
als het uitvoerende personeel in het 
algemeen moor aandacht aan de vraag 
of een paneeltje or kunstzinnig 

verantwoord on fraai bijhangt, dan aan 
de vraag of het niet voor het grijpen 

hangt Desgevraagd verwijst men 
graag naar de technische beveiliging, 
in de functie waanran men zich 

nauwelijks bewust is. Op grand van 
het uitgevoerde onderzoek was 
duidelijk dat het velligheidsbewustzdn, 

de mensehjke factor, eon hoofdpunt 
van aandacht zou moeten worden. 

Om enig relief to kunnen geven aan 
de bevindingen van de inventarisatie 
onder Nederiandse musea, word het 
onderzoek gerepliceerd in Belgid on 

Groot-Brittannie. Daaruit bleek (Etman 
on Geelen, 1993) dat in vergelijking 
met Nederland het Rinse veiligheids-
niveau hoger was. maar het Vlaamse 
lager. Olt lijkt het gevolg van het 

relatieve aantal (criminele) incidenten: 
dat is in Groot-Brittannid hoger dan in 
Nederland, in Vlaanderen lager. 
Overeenkomstig was de zwakheid van 

'de menselijke factor' in het systeem 
van veiligheidszorg. Oat wordt ook in 

de verschillende landen ars het 'minst 
perfect' gezien. 
Op grond van de onderzoeken kon 
worden geconcludeerd tot een 

duidelijk veihgheidstekort in de musea. 
Met de direct betrokkenen word een 
plan van aanpak opgesteld, waarvan 

ander moor het bovengenoemde 
Handbook Veitheidszorg Musea een 

resultaat is. En dit is slechts den 
voorbeeld van de vole maatregelen die 
sinds 1990 zijn ingevoerd. 
Dal or intussen daadwerkelijk 

aanzienlijke vorderingen zijn geboekt, 
kan worden geillustreerd aan de 
megatentoonstelling van de 
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Vermeerschilderijen in het Haagse 
Mauritshuis. Bij deze expositie werd de 
beveiliging van begin at aan serieus 
ter hand genomen. Het ging dan oak 
am een manifestatie waarbij kunst-
werken met een miljardenwaarde in 
een betrekkelijk kleine ruimte zouden 
warden getoond aan honderd-
duizenden bezoekers uit binnen- en 
buitenland. En gezien de omvangrijke 
persverslagen veer en tijdens de 
tentoonstelling zou aantrekking van 
mentaal gestoorde en criminele 
bezoekers hoogst waarschijnlijk zijn. 
Een ernstig incident als diefstal, 
beschadiging of bomaanslag, zou niet 
alleen vanuit kunstzinnig en financieel 
oogpunt maar oak vanuit nationaal 
aanzien een onoverzienlijke schade 
kunnen veroorza ken. 
Er werd dan oak een gedetailleerd 
veiligheidsplan opgesteld en uitge-
voerd, waarin een evenwicht werd 
bereikt tussen een aangename 
ambiance en een maximale veiligheid 
voor kunstwerken en bezoekers. Het 
resultaat is bekend: het bezoek van 
meer dan honderdduizend personen 
aan de tentoonstelling had een smet-
teloos verloop. Het is waarschijnlijk 
dan oak niet toevallig dat de hoofdve-
rantwoordelijke voor dit beveiligings-
succes, dhr. Van Koetsveld, reeds in 
1990 deel uitmaakte van de boven-
genoemde delegatie van de Neder-
landse Museumvereniging en begin 
maart het Handboek Veiligheidszorg 
Musea aan de staatssecretaris over-
hanigde. 
Museumbeveiliging behoort thans tot 
de gebieden waarop Nederland een 
erkend vooraanstaande rol speelt, 
zoals overigens voor de criminaliteits-
preventie in het algemeen geldt. Deze 
faam dienen wij in gepaste nederig-
heid te aanvaarden. Maar het totaal 
negeren daarvan, zoals de redactie van 
Justitiele verkenningen deed, lijkt mij 
het gevaar op te roepen van valse 
bescheidenheid. 
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Toekomst van het notariaat 

drs EJ. Km/sheer 

Deze bijdrage valt uiteen in twee 
delen. Het eerste deel gaat in op de 

positie van het notariaat temidden van 
gewijzigde soctiaal-economische 

ontwikkelingen. Is er lets mis met de 
positie van het notariaat zoals Kocken 
en Klamer suggereren (zie JV2 1997)? 

Is de toekomst van het beroep 

bedreigd? Het tweede deel heeft het 
toekomstperspectief van het notariaat 
tot onderwerp. Door middel van een 
drietal scenarios, een EU-scenario, 
een 'Oranje Wijstaal-scenario en een 
globalisedngsscenario wordt nagegaan 
welke veranderingen zich kunnen 

voordoen in de beroepsuitoefening. 
Welke factoren zijn van belang voor 
het notariaat? Welke veranderingen 
zullen kunnen inwerken op het 

'contract' met het beroep? 

Startpositie van het notariaat 

De wettelijke status van het beroep 

De beroepsuitoefening heeft zich 

succesvol ontwikkeld op het snijvlak 
van de publieke en de private deer. 
De Wet op het notarisambt legt de 
aloude. hybride rol van de notaris vast 

Het wetsvoorstel voegt in ideologische 
zin daaraan niets toe of at. Het is near 
mijn mening bij uitstek een wet die in 

hoofdzaak de status quo, the state of 
the an van het notariaat in de praktijk 
bevestigt. 

Allereerst - dal was al lenge tijd het 
doel van een wetsherziening - wordt 
de regeling van het beroep met het 

oog op de ambtelijke taken aangepast 
en verbeterd. Oat daaraan het nodige 
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staat te gebeuren is logisch in het licht 
van de leeftijd van het huidige 

wettelijke statuut. 
Ten tweede bevestigt het en geeft het 
ruimte aan de ontplooiing van het 
ondememerschap in het beroep. 
Daarbij volgt het voorstel niet louter de 

eisen die door deze en door de vorige 
regering op het gebied van markt-
working zijn gesteld. Het haakt vooral 
ook in op de ontwikkeling van het 
beroep en op de wijze waarop de 
beroepsgroep die ontwlkkeling met 

name in de jaren tachtig zelf gestalte 
heeft willen geven. 

Het is goed om er in dit verband nog 
eens op te wijzen dat het in de praktijk 
els knellend ervaren standplaatsen-

stelsel destijds de wetsherziening een 
hogere pleats op de urgentielijst heeft 
bezorgd. In het verlengde van een 
vrijere vestiging - waardoor de 
onderlinge concurrentie zal toenemen 

- wordt in het wetsvoorstel voorge-
steld de tarieven voor notarissen 
stapsgewijs vrij te laten. Hoezeer de 

discussie over de notaristarieven thans 
principiele trekken vertoont in het 
licht van de beroepsuitoefening van de 
laatste twintig jaar kan ik me niet aan 

de indruk onttrekken dat het op rut 
punt gaat om een graduele en niet am 
een principiele kwestie. Het lijkt mij 
dan ook dat er, gezien het moeizame 
verloop van die discussie, iets enders 
aan de hand is. Daarop kom ik later 
terug. 

Vooralsnog volsta ik met vast te stellen 
- hoe men er ook ten principale over 

denkt - dat het huidige wetsvoorstel 
een uitstekende basis biedt voor de 

De auteur is werkzaam bij de dienst rechtsbijstand en juridische beroepen van het 

ministede van Justitie. Doze tekst is eon uitwerking van zijn lezing tijdens de WODC-
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verdere ontwikkeling van beide 
elementen van het beroep: het ambt 
en van het ondernemerschap. Die 
elementen zijn geen nieuw gegeven. 
Ze komen in het wetsvoorstel hooguit 
nadrukkelijker tot uitdrukking. 

Positie van de notaris op de markt 

De positie van de notaris op de markt 
is, als je kijkt naar de laatste cijfers 
van de markt van de juridische 
dienstverlening, zo slecht niet. Zo 
vertoont de omzet van de kantoren 
tussen 1990 en 1994 een gestage 
groei. Een fors deel van die omzet 
wordt behaald bij het kernproduct van 
de notaris: de notariele akte, maar ook 
een niet onaanzienlijk deel van de 
omzet wordt toegerekend aan overige 
diensten, zoals rechtskundig advies en 
informatie. Opvallend is de grote mate 
van afhankelijkheid van het notariaat 
als geheel van de onroerend-goed-
praktijk. Ruim 57% van de akten en 
maar liefst bijna 70% van de omzet 
aan akten! Die situatie lijkt uit het 
oogpunt van spreiding van risico's in 
de markt niet gezond, temeer daar de 
rol van de notaris zelf in de 
onroerend-goedmarkt een afgeleide 
rol is en die markt een eigen dynamiek 
heeft die de notaris nu eenmaal niet 
kan beinvloeden. Door die afhankelijk-
heid kan het notariaat - zoals we al 
eerder hebben meegemaakt - met een 
neergaande conjunctuur in de 
onroerend-goedmarkt worden 
meegetrokken. Dat gevaar kan 
weliswaar worden teruggebracht als 
de thans bestaande koppeling van de 
tarieven voor onroerend goed-akten 
aan de onderliggende waarde van het 
onroerend goed wordt losgelaten 
waardoor de tarieven kunnen dalen. 
Maar als de notaris daarop niet 
reageert door meer te investeren in 
andere praktijkonderdelen, kan die 
afhankelijkheid ook met lagere 
omzetten zeer wel blijven bestaan. De 

Wat is er dan eigenlijk aan de hand? 
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risico's van een neergaande 
conjunctuur, ook voor de andere 
praktijkonderdelen, blijven dan 
aanwezig. Maar zolang zich in de 
onroerend goedmarkt geen rampen 
voordoen (en het tegendeel lijkt in de 
afgelopen twee jaar het geval) is het 
perspectief van het notariaat beslist 
niet ongunstig. 
De positie van het notariaat lijkt mu j zo 
bezien in meerdere opzichten op dit 
moment rooskleurig te noemen. lk ben 
dan ook geneigd om met Kocken de 
toekomst van het notariaat niet zo 
somber in te zien. Hij schrijft in de 
epiloog van zijn proefschrift (pp. 193 
e.v.) dat de nieuwe notariswet zal 
zorgen voor een iets vrijer 
ondernemerschap, maar hij verwacht 
dat het wettelijk monopolie en de 
moeilijke toetreding tot het beroep het 
verlies van het tariefstelsel zullen 
opvangen. Marktwerking, zo stelt hij, 
raakt niet het bestaan, maar eerder de 
welvaart van de beroepsgroep. Hij 
verwacht dat die marktwerking de 
praktijk van het notariaat niet 
wezenlijk zal veranderen, maar de 
notaris zelfs verder in de armen van 
'de tevreden client' drijven. Hoewel ik 
vraagtekens houdt bij de mate van 
tevredenheid van de clienten - voor 
mij zeker geen vanzelfsprekend 
gegeven - kan ik mij in die taxatie wel 
vinden. 

Is het hierboven geschetste beeld niet 
wat al te optimistisch? Is juist de 
impasse waarin de besluitvorming van 
het wetsvoorstel thans ten aanzien van 
de tarievenkwestie verkeert niet het 
gevolg van de gewraakte tweeslachtig-
heid van het beroep, die - zoals 
Klamer stelt- weer als gevolg heeft dat 
het notariaat 'ideologisch in de knoop' 
zit? Zal het volgens Klamer 'eten van 
twee wallen' op langere termijn tot een 
onhoudbare situatie leiden? 
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Los van de vraag wat ik mij bij een 
'onhoudbare situatie .  moet voorstellen, 
denk ik niet dal het in de toekomst die 
kant op gaat. Allereerst, maar dat 
terzijde, hood ik van mijn ervaring van 

de omgang met de vertegenwoordi-
gers van de Broederschap in elk geval 
niet de indmk over dat men 
ideologisch in de knoop zit. Integen-

deel, men weet daar uitstekend wat 
men wil en is zeer vasthoudend in het 
uitdragen van haar consistente 

boodschap richting publiek, politiek en 
depanement. Als (lamer doelt op de 

problemen die de notaris in de praktijk 
van alledag ondeNindt om, temidden 

van allerlei plaatselijke (markt). 
afhankelijkheden, het in en buiten de 
beroepskring uitgedragen magistrate-

lijk beeld van de notads te handhaven, 
dan kan ik me daar wel iets bij 

voorstellen. Maar een ideologische 
strijd zou ik dat niet willen noemen. 
Nee, het beeld van onhoudbaarheid 
van die tweeslachtige positie lijkt mij 
vooral een preoccupatie van sommige 

economen te zijn. De inderdaad nogal 
merkwaardige positie van het beroep 
van een soon 'publiek gezagsdrager 
voor eigen rekening en risico' past niet 
in de schemata, in de ordenings-
principes van economen. Het zal dan 
ook geen toeval zijn dat econamen als 
Klamer en Van der Ploeg voor het 

huidige Latijnse notariaal beiden een 
toekomst zien als het beroep als 
bezoldigd ambt wordt uitgeoefend. 
Hoezeer ik oak met die keuze in 

theorie can meegaan, de vraag moet 
worden gesteld waarom dat niet al 
veel eerder is gebeurd. Immers bijna 
honderd jaar geleden heeft een 

politicos als Treub (overigens oak een 
econoom) at nadrukkelijk gepleit voor 
een ambtelijk notariaat en dat heeft 
ook toen geen resultaat gehad. Het 

notadaat heefl zich nadien tamelijk 
ongestoord in de abode ml vercler 
ontwikkeld. lk verwacht oak no niet - 
in een tijd van het terugbrengen van 

overheidstaken - dat het voorstel van 
een bezoldigd notariaat reeel of 
kansrijk is. 

Om iets over de toekomst van het 
beroep le kunnen zeggen lijIct het muj 

nuttig om een aanknopingspunt te 
zoeken bij die (sociale) wetenschap-
pers die de maatschappelijke posities 
en rollen van professionele beroepen 
in de samenleving bezien vanuit een 
contractuele relatie met die samenle-
ving. Die benadering komt er op neer 

dat zolang de professie en het 
publiek/de afnemers over en weer 
grosso modo aan elkaars verwachtin-
gen voldoen, een 'contract', dat wil 

zeggen een verstandhouding, inclusief 
status en al dan niet gereglemen-
teerde positie van het beroep, in stand 
blijft. Treden er veranderingen op, 
hetzij in de samenleving, hetzij binnen 

de beroepsgroep waardoor de 
verwachtingspatronen uiteen gaan 
!open, dan komt de verstandhouding, 
het contract' onder druk le staan. 
Politieke debatten over de positie van 
het beroep en - uitelndelijk - 
aanpassingen van wettelijke 

regelingen warden in die benadering 
geduid als processen van her-
onderhandeling met als resultaat de 
aanpassing van het contract 
Een Schotse wetenschapper, Alan 
Paterson. analyseerde onlangs op deze 
wijze de ml van de Amedkaanse en 
Britse babes in de afgelopen vijftien 
jaar, een periode van veel veranderin-

gen, waarin ondermeer - eerder en 
vergaander dan bier te lande - sprake 

was van deregulering en van een 
toenemende marktwerking. Hij komt 
tot de conclusie dat - hoewel de 
advocatuur in die periode nogal wat 

heeft moeten prijsgeven in termen van 
zekerheld, ontleend aan wettelijke 
regelingen - zij daaruit geenszins 
verzwakt tevoorschijn is gekomen. 
Bewijzen van een vedies aan kwaliteit 

konden ondanks herhaald onderzoek 
(bij voorbeeld op het gebied van 
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conveyancing: het transport van 
onroerend goed) niet worden geleverd. 
Wat in feite volgens Paterson in 
Engeland is gebeurd, is dat een 
kritischer geworden consumenten-
publiek in toenemende mate 
ontevreden was met haar kant van de 
bargain, hetgeen leidt tot aanpassing 
van het 'contract' met de traditionele 
advocatuur. Daaruit is in zijn ogen 
alleen maar een moderne advocatuur 
naar voren gekomen in een nieuwe, 
meer adequate verhouding met het 
publiek. Toegepast op het notariaat 
zou de analyse wel eens kunnen 
luiden dat het notariaat lange tijd - 
gegeven de maatschappelijke 
behoeften - in zijn traditionele rol 
behoorlijk heeft gefunctioneerd, maar 
dat veranderingen binnen de 
samenleving in de afgelopen twintig 
jaar maken dat het 'contract' op een 
aantal punten dringend aan herziening 
toe is. Daarbij staan niet noodzakelijk 
de fundamenten, alle essentialia van 
het beroep op het spel. Voorzover deze 
door critici van het notariaat op dit 
moment worden ingebracht (in de 
discussie over de tarieven) denk ik dat 
dit vooral moet worden gezien als een 
teken dat het voor een 'contracts-
herziening': een aanpassing van de 
beroepsregeling - wellicht op 
onderdelen - inmiddels erg laat is 
geworden. 
lk doel hierbij bij voorbeeld op de rol 
van De Vereniging Eigen Huis. Naar 
mijn mening is Eigen Huis in het 
publieke debat over het notariaat 
onnodig geradicaliseerd, nadat op 
serieuze kritische signalen ten aanzien 
van de rol van de notaris in de 
onroerend goed-praktijk (ik doel 
hiermee ondermeer op het in de jaren 
tachtig uitgebrachte OTS-rapport) 
geen tijdige, adequate actie is gevolgd. 
Was het de Eigen Huis destijds 
uitsluitend te doen om de onroerend 
goed-praktijk, inmiddels pleit de 
Vereniging herhaaldelijk met nadruk 
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voor de aanpak van het gehele 
domeinmonopolie van de notaris. Door 
het uitblijven van een tijdige 
aanpassing van het 'contract' aan een 
gesignaleerde maatschappelijke 
behoefte kan de kritiek in de loop van 
de tijd een zwaarder, ideologisch 
accent krijgen. Zoiets kan ook 
gebeuren met veranderende eisen ten 
aanzien van andere aspecten van het 
beroep. Non-respons kan dan 
uiteindelijk een politieke vertaling 
krijgen en leiden tot een - om de 
metafoor aan te houden - (eventueel 
partieel) 'opzeggen van het contract 

Toekomstperspectief 

Een groot voordeel van deze 
contract-benadering vind ik dat dit als 
het ware uitnodigt om in het 
toekomstperspectief van het beroep 
een breder palet van te verwachten 
veranderingsprocessen in te 
calculeren. Voor het notariaat zijn 
daarbij scenario's van belang die niet 
alleen betrekking hebben op 
toekomstige sociaal-economische 
ontwikkeling, maar vooral ook iets 
zeggen over te verwachten ontwikke-
lingen op het terrein van het recht. 
Met behulp van zulke scenario's zou 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt 
welke eventuele 'her-onderhandelin-
gen' en 'contractswijzigingen' voor het 
notariaat op de middellange en lange 
termijn in het verschiet zouden kunnen 
liggen. 
In 1995 zijn er drie scenario's 
ontwikkeld met betrekking tot de 
rechtsontwikkeling in Nederland door 
een Verkenningscommissie Rechtsge-
leerdheid - gericht op Nederland in 
2010. Die scenario's dienden als 
hulpmiddel om te komen tot een 
strategie voor toekomstig onderzoek in 
de rechtsgeleerdheid. De scenario's 
geven drie verschillende beelden van 
voor het recht relevante ontwikkelin-
gen. Ze zijn elk voor zich min of meer 
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plausibel, maar grofmazig en met 
opzet - ten behoeve van een discussie 
- gechargeerd tegenover elkaar gezet 
Maar ze geven in de kern wel aan 
welke kaders en dchtingen van belang 
zijn voor de rechtsontwikkeling. In de 
scenarios figureren wel de rechterlijke 
macht en de advocatuur als juridische 
beroepen. niet het notariaat 
Het eerste scenario gaat uit van een 
dominante, regulerende Europese Unie 
en een deelstaat Nederland. Het 
tweede scenario van een versterkt 
soeverein Nederland, gericht op 
continuering van - wat wordt 
beschouwd als - specifiek Neder-
landse tradities en waarden. Het derde 
scenario is een 'vrije markf- of 
globaliseringsscenario, gebaseerd op 
de dominantie van een mondiale vrije 
markteconomie met een zeer geringe 
staatsinteNentie. 
De patronen die in de scenario's voor 
de rechtsontwikkeling warden 
geschetst verschillen uiteraard sterk. 
Voor het notariaat lijken mij enkele 
ovengens grof geschetste aspecten 
relevant: 
- in het EU-scenario: de verbrokkeling 
van het nationale rechtssysteem 
doordat Europese regelgeving in 
toenemende mate delen van het 
privaat-, staats- en strafrecht 
bestrijken en (door het doorbreken 
van het procesmonopolie) de 
toegenomen concurrentie tussen 
advocaten en andere beroeps-
beoefenaren (naast de Angelsaksische 
ook Franse en Duitse concurrentie); 
- in het 'Oranje Vrijstaat'-scenario: een 
sterk normerend nationaal recht, een 
terugdringen van Europese regelge-
ving; een sterk stelsel van rechtsbe-
scherming, voor minderheden en 
minder draagkrachtigen; de 
Nederlandse advocatuur richt zich op 
de Nededandse markt; natuudijk 
maximum van zesduizend advocaten. 
EG-recht is een terrein voor 
specialisten; 
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- in het globaliseringsscenario: 
formalisering en juridisering van 
conflictoplossing; een uitgewerkte wet-
en regelgeving op economisch ten -emn 
(anti-kartelregeling en dergefijka 
overigens een verzwakt publiekrecht 
en een grate maatschappelijke 
betekenis van het privaatrecht 
Advocatuur corporate taw-firms 
multidisciplinaire concurrentie op alle 
rechtsterreinen; een sterke invloed van 
de Angelsaksische rechtsstelsels in het 
Nederlands recht, enzovoort. Kortom 
een scenario van Amerikaanse 
toestanden'. 

Zulke scenario's kunnen ook meer 
verfijnd worden uitgewerkt met het 
cog op het notariaat. Er zijn natuurlijk 
meer scenario's denkbaar, uitgaand 
van andere modellen. Rieter ziet -als 
ik het wel heb - op dit moment vooral 
de strijd tussen twee economische 
modellen gaande: het Rijnlandse en 
het Angelsaksische model en spreekt 
in elk geval de voorkeur uit voor een 
in Europa, dat wil zeggen op het 
continent gewortelde voortzetting van 
het Rijnlandse model. 
Als ik op dit moment Nederland zie 
opereren in Europa onder het paarse 
kabinet, denk ik dat het huidige 
Nederlandse economisch beleid - ook 
wel aangeduid als 'Rijndelta-model' - 
op het continent een buitenbeentje is 
en zeker niet meer 'Rijnlands' te 
noemen is. Het heeft - althans zo lijkt 
het op dit moment in de ogen van de 
andere Europese partners - zijn 
succes mede te danken door opname 
van 'Angelsaksische' (vrije mark0- 
elementen in een 'Rijnlands model, 
misschien meer dan Rieter wellicht lief 
is. Duidelijk is ook dat Nederland haar 
model thans in Europa propageert en 
wil exporteren, getuige de uitspraken 
van minister Wijers in EU-verband en 
die van zijn secretaris-generaal 
(ESB/NRC). 
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Wat daarvan ook zij, ik denk dat een 
aantal tendensen de rechtsontwikke-

ling en de rechtspraktijk in Nederland 

in de nabije toekomst in elk geval 
zullen blijven beInvloeden: 

1. internationale initiatieven tot het 
verder wegnemen van handels-

belemmeringen; 
2. globalisering van de markt van 

juridische diensten; 

3. de druk van een toenemende 

concurrentie; 

4. een sterkere consumentenbeweging 
en een clientenpubliek dat hogere 

eisen stelt; 
5. een toename van competitie binnen 

de beroepsgroep. 

Dit zijn er een paar die door Paterson 

worden genoemd. Hij doelt daarbij op 
tendensen in alle Europese landen, die 

impulsen vormen tot deregulering. lk 
zou er in het bijzonder ten aanzien van 

het notariaat nog enkele aan toe 
willen voegen waarbij ik mij er van 
bewust ben dat deze opsomming zich 

uiteraard leent voor aanvulling: 
6. een sterke toename van particuliere • 

bezitsvorming, mede ter aanvulling op 

(teruggedrongen) publieke arrange-

menten (sociale verzekeringen en 
pensioenen), ook bij de kleinere 

inkomens; 
7. verdere toename van het aantal 

tweeverdieners; 

8. informatisering en standaardisatie, 

zowel op de vakinhoudelijk terrein als 

in de wijze van dienstverlening; 
9. een aanhouden van georganiseerde 

criminaliteit, gericht op witwas-
praktijken. 

Valt er nu te taxeren op welke wijze 

deze en eventuele andere algemene 
tendensen in de toekomst kunnen 

uitwerken op veranderingen in de 

beroepsuitoefening van de notaris 
en/of mogelijk tot veranderingen in 

zijn positie door aanpassingen in de 
reglementering (de contractuele 

relatie)? 
Daartoe zal ik een poging wagen, 
uitgaande van de verschillende 

praktijkonderdelen van de notaris. lk 
ga er daarbij van uit dat per onderdeel 

verschillende tendensen van belang 
kunnen zijn. 

Ondememingspraktijk 
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Tendensen: 1, 2, 4, 5 en 9 

Effecten: Toename van advisering, 

multidisciplinaire verbanden, 
concurrentie in de sfeer van de 

zakelijke dienstverlening. Daarmee 
bevattelijk voor mededingingsregels 

(EU en NL). Die ontwikkeling kan 
leiden tot afsplitsing van een 
solicitor-Notaranwalt-achtige 
subdiscipline, hetzij met een eigen 
wettelijk statuut, hetzij ontkoppeld van 

de ambtelijke positie (passeren van 
akten). Een aanpassing van de 
regeling van de ambtelijke taken op 

dit praktijkonderdeel is bij het 
doorzetten van die ontwikkeling zeer 

wet denkbaar. 

Onroerend goedpraktijk 

Tendensen: 4, 5, 6, 7, 8, en 9 
Effecten: Wellicht nog een toename 

van differentiatie van hypotheek-
vormen. Een druk op verlaging van de 

prijzen voor akten en voor avenge 

dienstverlening ten gevolge van 
verregaande standaardisatie, 
formalisering en automatisering van 

handelingen. Een rond het jaar 2000 
voorziene daling van de prijzen in de 

huizenmarkt door de grootschalige, 

late oplevering van nieuwbouw in de 
stedelijke gebieden: men spreekt wet 

over de Vinex-prop'. 
Afhankelijk van het at dan niet 

uitblijven van prijsverlaging kan de 

kwaliteitimeerwaarde van de wettelijk 
verplichte inschakeling van de notaris 

bij het passeren van akten ter 
discussie komen te staan. Dat zou 
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kunnen leiden tot opties voor 

alternatieve regelingen, bij voorbeeld 
het kadaster. 

Familrepraktijk 

Tendensen: 4, 5, 7 en 9 

Effecten: Er zal een toenemend beroep 
worden gedaan op de traditionele 
familiepraktijk van de notaris 
(testamenten, huwelijkse voorwaarden, 

samenlevingscontracten). Ook van 
groepen die zich voorheen niet tot de 
notaris wendden. Er zal daarbij rneer 

• behoefte kunnen zijn aan maatwerk 
(akten) en aan meer advies. 

Conclusie 

Een taxatie als deze van de ontwikke-
lingen rond de verschillende 

praktijkonderdelen heb ik met opzet 
niet willen presenteren als een lijstje 
'kansen' en 'bedreigingen' your het 

notariaat, maar veeleer neutraal vanuit 
een 'contractbenadering'. Hoewel de 
bier aangegeven tendensen wel 
degelijk een voorspellende pretentie 

hebben, aten de effecten daaivan op 
de verschillende praktijkonderdelen 

zich bernyloeden door keuzes van de 
beroepsgroep, het publiek en de 

politiek. Veranderingen in de 
beroepsuitoefening en van tijd tot tijd 
aanpassingen in de reglementering zie 
ik vooral als een 'natuudijle proces van 
modernisering en het afstemmen op 

veranderingen in de samenleving. 
Daarbij ben ik van mening dat de 

kernfunctie van het notariaat, het 
rechtsmonopolie op het verlijden van 
authentieke akten niet sal kunnen 
worden gemist. Het Latijnse notariaat 

zal naar mijn overtuiging blijven 
voorzien in een behoefte en in een 
meer concurrentiele omgeving ook niet 

wezenlijk worden aangetast. 
Professionaliteit en de onafhankelijk-

heid blijven oak in de toekomst 

belangrijke voorwaarden voor het 

uitoefenen van die kernfunctie. Al is 
ook mij duidelijk dat bij een 

toenemende marktwerking de druk op 
de kwaliteit van de beroepsbeoefening 

sal toenemen, ik geloof niet dat zij 
daardoor wezenlijk wordt bedreigd. 
Wel zal het nodig zijn om de 
kwaliteitsborging te versterken door 

middel van systemen van kwaliteits-
zorg, versterking van het toezicht en 
verbetering van het tuchtrecht. 
Naar mijn mening zal vooral de 
consument het belang van kwahteits-

barging - zelfs in toenemende mate - 
onderkennen in de wetenschap dat de 
chant - seals ook bij andere vormen 
van professionele dienstverlening - 
Met in de positie verkeert dat deze de 

kwaliteit self ten voile kan toetsen. 
Komt het initiatief daartoe niet van de 

beroepsgroep en van de overheid, dan 
sullen initiatieven van de zijde van de 

consumentenorganisaties op den duur 
niet uitblijven. 

Llteratuur 
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Kwartaalbericht rechtsbescheming en 
veiligheid 
Produktiestatistiek rechtskundige 
diensten. 9e jrg., nr. 2, 1996, pp. 20 e.v. 
Kooken, C.LB. 
De hand van de notaris; eon 
rechtssociologiosch onderzoek near de 
ompartijdigheid en invloed van de 
Nederlandse Maris 
Kluwer, Ars Notarius LXXIX, 1997 

Paterson, A. 
Professionalism and the legal services 
market 
International journal of the legal 
profession, 3e jrg., nrs 1/2, 1996 
Ruyven, E. van 
One scenario's your rechtswetenschap-
pelijk onderzoek in 2070 
Leiden, 1995 
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Themanummers Justitiele verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen.die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV4, 1997, mei: Zelfsturing in de 
justitieketen 
JV5, 1997, juni: Spanning rechter - 
bestuur 
JV6, 1997, juli/augustus: Allochtonen 
en integratie 
JV7, 1997, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1997, oktober/november: Belgle 

Congressen 

Ethics of situational prevention 
Bouwkundige aanpassingen, toezicht, 
camera's, zijn voorbeelden van 
situationele preventie die steeds meer 
worden toegepast. Maar welke 
grenzen zijn er en dreigt het middel zo 
langzamerhand niet erger te worden 
dan de kwaal? Welke ethische 
overwegingen zijn van belang bij bij 
voorbeeld cameratoezicht en andere 
maatregelen die de objectieve en 
subjectieve veiligheid moeten 
vergroten? Het is een actueel 
probleem waarmee niet alleen de 
overheid en politie, maar ook het 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties te maken hebben. Prof. 
Ronald Clarke, die een lezing over dit 
onderwerp zal houden, is een van de 
pioniers van de situationele preventie. 
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Hij publiceerde een niet aflatende 
stroom van werken waaronder het 
befaamde Situational Crime Prevention; 
succesful case studies. Op dit moment 
houden vooral de ethische aspecten 
van situationele preventie hem bezig. 
Datum: maandag 28 april 1997, 14.00u. 
Plaats: Pulchri Studio, Lange Voorhout 
15, Den Haag 
lnlichtingen: Eysink Smeets & Etman, 
Antwoordnummer 18013, 2501 Vi Den 
Haag, fax: 070-3617951. 

Steden en verslaving 
Op de eerste dag van de conferentie 
zal het centrale thema zijn: de 
gezondheidszorgaspecten van 
druggebruik en drugproblemen. 
Speciale aandacht zal worden gegeven 
aan specifieke gezondheidsproblemen 
van verschillende groepen druggebrui-
kers als prostituees, technieken om de 
gezondheidsrisico's te minimaliseren of 
uit te bannen, het belang van 
vroegtijdige interventie, aids-preventie, 
hepatitis-C en andere infectieziekten, 
en de rol van de zorgsector. De 
gevolgen van deze beleidspunten 
zullen worden bediscussieerd vanuit 
een perspectief van lokale publieke 
orde. Op de tweede dag zullen 
verschillende aspecten van drugge-
bruik aan de orde komen vanuit een 
perspectief van publieke orde. De 
aard, de omvang en de gevolgen van 
druggerelateerd sociaal ongemak en 
criminaliteit zullen aandacht krijgen. 
Speciale aandacht zal worden besteed 
aan de structurele en economische 
aspecten van lokale handel in illegale 
drugs, drugtourisme, en activiteiten 
van de lokale politie en het lokale 
bestuur als voorbeeld van methode ter 
controle en maatregelen om het 
ongemak te verminderen. Het centrale 
thema op de derde dag zal zijn de 
vraag naar de mogelijkheid een balans 
te vinden tussen gezondheidszorg en 
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het openbare-orde-beleid met 
betrekking tot verslavingsgerelateerde 
problemen. Dit theme zal bediscussi-

eerd worden in relatie tot vraagstuk-
ken als druggebruik in openbare 
ruimten en druggerelateerde 
chminaliteit. Kunnen oplossingen voor 
deze problemen gevonden worden of 
moeten wij ons er bij neerleggen dat 

dit eeuwige problemen zullen bfijven? 
Datum: 21-23 april 1997 
Pleats. De Doelen, Rotterdam 
Inlichtingem Van Namen & Westertaken 
Congress Organization Services, Pb. 
1558, 6501 8N Nijmegen, tel.: 

024-3234471. 

Restorative justice voorjeugdigen; 
mogelijkheden, dsico's en problemen 
voor onderzoek 
Discussies met betrekking tot 

jeugdrecht eindigen steeds in een 
resocialisatie-vergeldings-impasse. 
Voor deze impasse zou een oplossing 
moeten worden gevonden. 
Bemiddelingsexperimenten tussen 

dader en slachtoffer en alternatieve 
straffen lijken veelbelovend te zijn. Dat 
wat in eerste instantie werd gehruikt 
ars een serie technieken raakt steeds 

meer ingebed in een bredere 
'Restorative Justiceutheorie die de 
functie van gerechtelijk ingrijpen in 

een ander daglicht stelt: het hoofddoel 
van de interventie is niet bestraffing of 
heropvoeding, maar om het leed dat 
door het delict is toegebracht te 

herstellen of te compenseren. Men 
raakt er steeds meer van avertuigd dat 
restorative justice een volwaardig 
alternatief vormt voor zowel de 

vergeldende ars resocialiserende 
benadering van het jeugddelinquentie. 
Over de gehele wereld wordt 

empirisch, theoretisch en socio-ethisch 
onderzoek verricht en overal worden 
experimenten uitgevoerd en 
geevalueerd. Hoofdsprekers zijn: John 

Braithwaite, Daniel Van Ness, Gordon 
Bazemore, Peter van der Laan, Klaus 

Sessar, Burt Getaway. Deelnemers 
worden opgeroepen discussie papers 
te presenteren in workshops en in 
poster sessies. Deze papers zouden 
moeten handelen over o.a.: gerechte-
Hike. of in ieder geval officieel 

gesuperviseerde, initiatieven gericht op 
herstel, compensatie of restitutie van 
materiele, psychologische en/of 
maatschappelijke gevolgen veroorzaakt 
door een della 
Datum: 12-14 mei 1997 
Pleats. Leuven, Belgie 
Inlichlingen: International network for 
research on restorative justice for 
juveniles, Secretariat: Criminologie KU. 
Leuven, Hooverplein 10, 8-3000 

Leuven, Beigie, tel.: 32-16-325274. 

Reintegrative shaming 
In de cultuur van de Maori's speelt 

schaamte een rol om 'misdadigers' 
weer in het gareel te krijgen en in de 

samenleving te integreren. Steeds 
meer wordt duidelijk dat dit 
'reintegrative shaming' ook toepasbaar 
is in westerse samenlevingen. Maar 
wie kan hier op welke manier gebruik 

van maken? Zijn criminelen wel te 
beInvloeden door op hun schaamtege-

voelens in te spelen? Wat kan de rdl 
zijn van het schaamtegevoel bij het 

herstel van de rechtvaardigheid? 
Welke effecten zijn er bereikt met 

experimenten in Australie en 
Nieuw-Zeeland? Prof. Nick Tilly, die 
een lezing over dit ondenNerp zal 
houden, is directeur van de Crime and 
Social Research Unit van de NTU, 

maar ook part-time verbonden aan de 
Home Office Police Research Group. 
Hij is de auteur van negen Home 

Office Crime Prevention Papers, 
waardoor hij, niet alleen bij vakgeno-
ten, bekend staat ars een expert op 
het gebied van criminahteitspreventie. 

Datum: maandag 26 mei 1997, 14.00u. 
Pleats. Pulchri Studio, Lange Voorhout 
15. Den Haag 
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Inlichtingen: Eysink Smeets & Etman, 
Antwoordnummer 18013, 2501 VJ Den 
Haag, fax: 070-3617951. 

Wikken en wegen? Dilemma's in de 
dagelijkse praktijk van de jeugd-
bescherming 
Dit congres gaat over de rechten van 
kinderen die met de jeugd-
bescherming te maken krijgen. Vragen 
die aan de orde komen zijn: welke 
dilemma's komen medewerkers tegen 
en hoe gaan ze daarmee om? Welke 
houding wordt van medewerkers 
verwacht? 
Datum: 2 juni 1997 
Inlichtingen: NIZW/Congresbureau, tel. 
030-2306398. 

To discourage crime 
Preventie begint dicht bij huis: familie, 
vrienden en buurtbewoners zijn de 
eersten die crimineel gedrag zouden 
moeten tegenhouden. Welke factoren 
kunnen helpen bij het ontmoedigen 
van crimineel gedrag? Kunnen die 
factoren worden beInvloed en hoe 
kunnen de overheid, het onderwijs, 
stadswachten, de reclassering en de 
jeugdzorg daar gebruik van maken? 
Prof. Marcus Felson is een 'oude rot' 
(en toonaangevend publicist) op het 
gebied van criminaliteit en veiligheids-
zorg: er is bijna geen aspect waar hij 
zich nog niet over gebogen heeft. In 
zijn recente boek Those who 
discourage crime beschrijft hij welke 
mensen een rol kunnen spelen bij het 
ontmoedigen van criminaliteit en geeft 
hij bruikbare suggesties voor minder 
traditionele vormen van criminaliteits-
beheersing en -bestrijding. 
Datum: maandag 16 juni 1997, 14.00u. 
Plaats: Pulchri Studio, Lange Voorhout 
15, Den Haag 
lnlichtingen: Eysink Smeets & Etman, 
Antwoordnummer 18013, 2501 Vi Den 
Haag, fax: 070-3617951. 

119 

XlIth International Workshop on 
Research into Juvenile Criminology 
Vroegtijdige onderkenning, interventie 
en preventie 
Zowel op het terrein van onderzoek als 
dat van beleid en praktijk zien we in 
tal van landen een toenemende 
belangstelling voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning van (later) delinquent 
gedrag. Verbazingwekkend is deze 
belangstelling niet. Immers, betrouw-
bare indicaties voor later deviant 
gedrag, biedt mogelijkheden voor 
preventieve activiteiten en wellicht ook 
vroeg(tijdige) interventies. Dat de 
belangstelling voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning zo is toegenomen, vindt 
zijn oorzaak in twee ontwikkelingen. 
Allereerst is er de teleurstelling over 
de resultaten van vooral traditionele 
vormen van (strafrechtelijk) ingrijpen 
bij jongeren die met politie en justitie 
in aanraking zijn gekomen. Dit heeft 
geresulteerd in veel aandacht en 
inspanningen op het terrein van 
alternatieve afdoeningen en diversie. 
Maar ook daarvan zijn de uitkomsten 
niet altijd eenduidig positief. Tegen die 
achtergrond hoeft het geen verbazing 
te wekken dat de aandacht vervolgens 
wordt gericht op de mogelijkheden 
van preventie. Het adagium 'voorko-
men is beter dan genezen' heeft in dat 
opzicht weinig aan kracht ingeboet. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is 
de claim vanuit de onderzoekswereld 
dat de mogelijkheden van vroegtijdige 
onderkenning sterk zijn verbeterd. 
Uitkomsten van longitudinaal 
onderzoek, maar ook meer biologisch, 
neurofysiologisch georienteerde 
onderzoeken lijken veelbelovende 
aanknopingspunten te bieden. Daar 
komt bij dat evaluaties van sommige 
programma's op het terrein van 
interventie en preventie op jonge 
leeftijd duidelijk positieve resultaten 
laten zien. Kortom, belangrijke 
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ontwikkelingen op het terrein van de 
(toegepaste) jeugdcriminologie en 
reden genoeg am daaraan de 12e 
Workshop to wijden. Doel is aan de 
hand van nieuwe inzichten, discussies 
met collega's en kritische en 
constructieve beoordeling van 
onderzoeksresultaten en praktijk-
projecten, vast te stellen hoever wij 
zijn gevorderd met de mogelijkheden 
van betrouwbare vroegtijdige 
onderkenning. Aansluitend zal warden 
bezien in hoeverre daarop kan warden 
aangesloten met vroegtijdige 
interventie- en preventieprojecten en 
in welke mate daarvan positieve 
resultaten verwacht mogen worden. 
Naast plenaire bijeenkomsten met 
inleidingen door gerenommeerde 
onderzoekers op dit terrein is in het 
programma volop ruimte gemaakt voor 
werkgroepen. In deze werkgroepen 
kan met collega's van gedachten 
worden gewisseld over dit onderwerp. 
De werkgroepen bieden tevens 
gelegenheid aan onderzoekers, 
beleidsmedewerkers en praktijk-
werkers presentaties te verzorgen over 
hun onderzoek en/of praktijkprojecten 
die zich richten op vroegtijdige 
onderkenning, interventie of preventie. 
De plenaire inleidingen zullen warden 
gepubliceerd in het European Journal 
on Criminal Policy and Research. Een 
door een redactiecommissie te maken 
selectie van presentaties in de 
werkgroepen zal na afloop in een 
congresbundel warden gepubliceerd. 
De officiale congrestalen zijn Engels 
en Frans. Tijdens plenaire bijeenkom-
sten is vootzien in simultaanvertaling. 
Datum: 18. 19. 20 juni 1997 
Plaats-. Congrescentrum De Leeuwen-
horst, Noordwijkerhout 
Inlichtingerr Ministerie van Justitie, 
WODC. mw. drs. L. Doornhein, tel.: 
070-3706846. 
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Willem Nagel Prijs; oproep tot 
kandidaatstelling van eigen of 
andermans work 
De Nededandse Vereniging voor 
Kriminologie (NVK) bolt eons in de 
drie jaar een prijs uit aan de auteur 
van eon of meer geschriften of enig 
ander produkt (bij voorbeeld eon film) 
die een bijdrage heeft geleverd aan de 
criminologie mat werk dat uitmunt 
door originaliteit, verbeeldingskracht, 
wetenschappelijk belang, toegankehjk-
held en maatschappelijke relevantie. 
De prijs is genoemd naar Willem 
Nagel, de te vroeg ovededen markante 
criminoloog en !aerator, en omvat eon 
kunstwerk plus een geldbedrag van 
duizend gulden. Het dient to gaan am 
werk dat verscheen/geopenbaard is na 
1 juni 1994. De inschrijving sluit op 1 
maart 1997. Hierbij warden alle eden 
opgeroepen am eventueel eigen of 
andermans werk voor te dragon. In de 
jury hebben zitting: Louk Hulshof, 
Josine Junger-Tas, Hans Smits, Lode 
Walgrave en namens de NVK Grat van 
den Heuvel (voorzitter). Met nadruk zij 
vermeld dat oak Belgische en 
Nederlandstalige criminologen in het 
buitenland voor kandidaatstelling in 
aanmerking Kamen. De prijs is eerder 
toegekend aan K. en C.H. Brants (Be 
socia/e construclie van fraude) en aan 
Fl. Egmont (Op het verkeerde pad.  
georganiseerde misdaden in de 
Noordelijke Nederlanden 1650-1800). 
De nieuwe winnaar zal bekend 
gemaakt warden op de meerdaagse 
NVK-conferentie die op donderdag 26 
en vrijdag 27 juni 1997 gehouden zal 
warden te Maastricht. 
lnlichtingen: dr. R. van Swaaningen 
(NVK-secretaris), Erasmus Universiteit, 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
Pb. 1738, 3000 DR Rotterdam, tel.: 
010-4081538. 
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Criminaliteit en sociale rechtvaardigheid 
De afgelopen twee congressen van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie hadden respectievelijk als 
thema Criminaliteit als politiek 
probleem en Hoe punitief is Nederland? 
De zorg die op beide congressen te 
horen was over de ontwikkeling van 
het strafrechtelijk klimaat in Nederland 
is er anno 1996 niet minder op 
geworden. Zowel de zorg voor het, al 
dan niet 'integraal' te benaderen, 
veiligheidsprobleem als het 
rechtvaardigheidsgehalte van onze 
sociale rechtsstaat zijn bijzonder 
actuele criminologische thema's. Waar 
beide vorige congressen direct gericht 
waren op het strafrechtelijk beleid, 
zullen nu de sociale ontwikkelingen 
waar dit een afspiegeling van is, het 
centrale congresthema vormen. Zowel 
naar aanleiding van nieuwe theoreti-
sche inzichten (risico-maatschappij) 
als de praktische ontwikkelingen in de 
verzorgingsstaat hebben zozeer hun 
stempel gedrukt op het criminaliteits-
probleem, dat het zinvol lijkt hier het 
komende NVK- congres aan te wijden. 
Eenieder wordt uitgenodigd een paper 
in te dienen dat past binnen een van 
de onderstaande thema's. 
- In- en uitsluitingsmechanismen 
(toegang tot de arbeidsmarkt, 
welzijnsvoorzieningen, scholing, 
gezondheidszorg of buurtparticipatie 
op grond van maatschappelijke positie, 
taal, leeftijd en sekse); 
- Globalisering en xenofobie 
(migratiepolitiek, 'open' grenzen, de 
'eigen identiteit' in de moderne stad, 
de opkomst van extreem rechts); 
- Sociale controle en het verdelings-
vraagstuk (de maatschappelijke 
tweedeling van de verzorgingsstaat 
naar risico-maatschappij, risico-
percepties en maatschappelijke 
positie, sekse en leeftijd, de 
ontwikkeling van een veiligheids-
industrie); 
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- Welvaart en het ontstaan van nieuwe 
'gevaarlijke klassen' (welke catego-
rieen mensen worden door wie om 
welke reden als risico-groep 
benoemd?). 
Titels en samenvattingen van papers 
voor de workshops dienen uiterlijk 
dinsdag 1 april 1997 te zijn ontvangen 
am in het programma te worden 
opgenomen. Er zal een bundel 
verschijnen met geselecteerde papers. 
Datum: 26 en 27 juni 1997 
Plaats: Maastricht 
lnlichtingen, aanmeldingen en 
toezending papers: mw. R. Bodifee, 
secretariaat Strafrecht en criminologie, 
Universiteit Maastricht, Pb. 616, 6200 
MD Maastricht, 043-3883377. 

Rechtssociologie en beleid 
Deze bijeenkomst handelt over de 
complexiteit van de relatie tussen 
beleid en rechtssociologie: hoe wordt 
beleid beInvloed door rechtssociolo-
gisch onderzoek? En hoe beinvloedt, 
omgekeerd, het beleid rechtssociolo-
gisch onderzoek? Welke beperkingen 
en mogelijkheden worden door de 
interactie tussen de twee gecrederd? 
De drieledige structuur van de 
conferentie zal het mogelijk maken 
deze vragen te beantwoorden, waarbij 
ruimte zal worden gelaten voor een 
diepgaand onderzoek naar en 
discussie over een groat aantal andere 
onderwerpen in het rechts-
sociologische veld. Door middel van 
een plenaire sessie kunnen rechts-
sociologen hun ideeen ten aanzien van 
de relatie tussen rechtssociologie en 
beleid ter tafel brengen ten overstaan 
van een internationaal forum. 
Daarnaast zullen twee symposia 
gehouden worden over respectievelijk 
de juridische stand en mensenrechten. 
Bovendien zullen sessies worden 
gehouden waar onderzoekers hun 
meest recente onderzoeksbevindingen 
kunnen presenteren. 
Datum: 9-12 juli 1997 
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Pleats. Antwerpen. Belgid 
Inlichtingerr. Programma commissie, 
prof. F. van Loon, Centre for the 
sociology of law, USFIA. Prinsstraat 13, 
B-2000 Antwerpen. Be!yid. Fax: 3240)3 
2204325. 

Internet 

Sinds 19 februari 1997 is informatie 
over het WODC op te vragen via 
Internet. De homepage van het WODC 
op Internet kan benaderd worden via 
de algemene homepage van het 
Ministerie van Justitie, http:// 
www.minjust.n1  of direct via http:// 
www.minjust.nl/wodc/wodc_hfd.htm . 
Op deze homepage treft u informatie 
aan over de organisatie van het 
WODC maar ook zeer gedetailleerde 
gegeyens over de WODC-producten 
en -diensten, zoals samenvattingen 
van onderzoeksrapporten. Ook warden 
op de site de inhoudsopgaven van 
Jostle-0le verkenningen en European 
Journal vermeld. In de toekomst zal 
het, onder meet-, mogelijk zijn om via 
Internet toegang te krijgen tot de 
literatuurdatabase en direct rapporten 
te bestellen. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventle van criminaliteit 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. INij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in bepedde mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Bovenkerk, F. 
De criminele biografie; een studie naar 
de georganiseerde misdaad 
Biografie bulletin, 6e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 38-48 
Criminologie is volgens Bovenkerk 
waarschijnlijk de enige wetenschap 
waarvan de beoefenaren niet in staat 
zijn het centrale object van studie, de 
criminele daad zelf, te observeren. Dit 
wordt veroorzaakt omdat men zich dan 
schuldig zou maken aan strafbare 
feiten, verplicht zou zijn om aangifte te 
doen en omdat men van hen niet kan 
verlangen dat zij zich begeven in 
gevaarlijke situaties. Politie-informatie 
is voor criminologen echter niet of 
minder goed bruikbaar: de informatie 
is incompleet, het materiaal is selectief 
en verraadt eerder prioriteit van 
opsporing dan de werkelijke omvang 
van de misdaad, de gegevens zijn 
fragmentarisch en veel van de 
gegevens zijn geheim. Bronnen waar 
criminologen gebruik van maken zijn 
mededelingen van mensen die zelf in 
de onderwereld verkeren - zoals de 
'criminologen uit de Chicago school al 
in de jaren twintig deden - en wat 
bekend staat als 'life history research'. 
De constructie van levensgeschie-
denissen wordt vaak toegepast op de 
georganiseerde misdaad, waarbij de 
oude garde vaak wel informatie wil 
geven, om een monument in de vorm 
van een biografie te laten ontstaan. 
Het standaardportret van de georgani-
seerde misdaad is de fictieve roman 
De Peetvader van Mario Puzzo. 
Frappant is dat de georganiseerde 
misdaad zich naar de daar geschetste 
voorstelling is gaan gedragen. Het 
schrijven van dergelijke biografieen 
stuit echter op methodologische 
problemen, zoals de keuze van een 
goede informant en de betrouwbaar-
held en validiteit van zijn relaas. 
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Bovenkerk meent dat een goede 
Informant beschikt over een voldoende 
generaal overzicht en eon afgewagen 
aordeel pearl aan het vermogen 
daarover good to vertellen. Over de 
betrouwbaarheid (verschillende 
waamemers die dezelfde feiten 
noteren) en validiteit (de vertelde 
feiten corresponderen met de 
werkelijke loop der gebeurtenissen) 
bestaan twee meningen: de eerste 
groep accepteert volledig het relaas 
van de hoofdpersoon, de andere 
meent dal alle bronnen bruikbaar zijn 
behalve de hoofdpersoon. Ten slotte 
geeft de auteur vijf aanwijzingen voor 
het schreven van blografieen over 
criminelen: gebruik alle mogelijk 
verkrijgbare informatie; controleer 
zoveel mogelijk bronnen buiten de 
verteller om; controleer het verhaal op 
intone consistentie; vorm eon eigen 
oordeel, en formuleer je gevolgtrek-
king zo dat je je eigen twijfels laat 
uitkomen. 

2 
Craig, KM., C.R. Waldo 
So, what's a hate crime anyway?' 
Young adults' perceptions of hate 
crimes, victims and perpetrators 
Law and human behavior, 20e jrg., nr. 
2.1996, pp. 113-129 
Haatmisdrijven (hate crimes) worden 
uit fanatisme of onverdraagzaamheid 
begaan tegen raciale, etnische of 
seksuele minderheidsgroepen. In het 
artikel warden de resultaten 
besproken van twee studies over de 
percepties van universiteitsstudenten. 
In de eerste studio moesten 113 
studenten een aantal uitspraken 
completeren zoals: 'Haatmisdrijven zijn 
te omschrijven als ... 'of 'Daders van 
haatmisdrifven worden begaan tegen 

of 'Daders van haatmisdrijven zijn te 
omschrijven als Net bleek dat 
ongeveer de helft van de onderzoeks-
groep haatmisdrijven niet associeerde 
met minderheidsgroepen, dat twee 

derde haatmisdrijven associeerde met 
fysiek geweld en niet met psycholo-
gisch geweld, on dat minder dan een 
kwart slachtoffers beschouwde ars 
onschuldig. Deze laatste uitkomst mag 
verontrustend genoemd worden, 
omdat juist de meeste slachtoffers van 
haatmisdrijven onschuldig zijn. In de 
tweede studio kreeg de helft van de 
125 studenten eon beschrijving to 
lezen over een fictief haatmisdriff 
waarbij het slachtoffer een man was, 
de andere respondenten lazen 
hetzelfde verslag maar het slachtoffer 
was eon vrouw. Het verslag word 
onder de respondenten verspreid in 
drie varianten: het ging of am religious 
fanatisme, of om heteroseksisme of 
om onbekende oorzaken. Uit deze 
tweede studio kwam naar voren dat 
vooral het geslacht van de respondent 
bepaalt wat zijn/haar perceptie is op 
de vraag in hoeverre het misdriff het 
leven van het slachtoffer ontwrichL Net 
geslacht van de respondent bepaalt 
ook de waarschijnlijkheid van aangifte 
als het slachtoffer eon bekende 
geweest zou zijn. Tot slot benadrukken 
de auteurs het belang van publieke 
voorlichting en wijzen zij op het felt 
het feit dat slachtoffers van haat-
misdrijven afhankelijk van de 
minderheidsgraep waartoo zij behoren, 
specifieke behoeften hebben. 
Met literatuuropgave. 

3 
Hakim, S., GE. Reeved e.a. 
Estimation of net benefits of residential 
electronic security 
Justice quarterly, 143e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 153-170 
Ruim 90% van de inbraakmeldingen bij 
beveiligde woningen in de Verenigde 
Staten is vals. Het beslag dat hiermee 
op de schaarse menskracht van de 
politie wordt gelegd, is zeer groot. De 
auteurs hebben in een voorstad van 
Philadelphia onderzocht of deson-
danks de baton van elektronische 
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inbraakbeveiliging opwegen tegen de 
kosten ervan. Daartoe zijn vragenlijs-
ten gestuurd aan alle 429 huishoudens 
die in een periode van 2 1/2 jaar 
inbraken hadden gemeld bij de politie. 
Daarnaast werden 300 bezitters van 
alarminstallaties aangeschreven 
waarbij niet was ingebroken, alsmede 
300 andere huishoudens zonder 
inbraakbeveiliging waar niet was 
ingebroken. De kosten van de 
beveiliging werden gekwantificeerd 
door de installatie- en onderhoudskos-
ten te sommeren en daarbij de 
politiekosten te tellen in verband met 
valse alarmmeldingen. Als baten 
werden gekwantificeerd de kosten ten 
gevolge van inbraken die konden 
worden voorkomen. Het saldo van 
kosten en baten valt duidelijk ten 
gunste van de woningen met 
inbraakbeveiliging uit. Probleem is 
echter dat de baten ten goede komen 
aan de bewoners met inbraakbeveili-
ging en de kosten ten nadele van de 
politie. Om deze discrepantie op te 
heffen wordt voorgesteld om hetzij de 
bewoners te laten betalen voor valse 
inbraakmeldingen, hetzij de reactie op 
inbraakmeldingen in. handen te geven 
van particuliere beveiligingsbedrijven 
in plaats van de politie. 
Met literatuuropgave. 

4 
• Pater, N. 

Geldwasche und Achillesfetse des 
brganisierten Verbrechens' 
Kriminologisches Journal, 27e jrg., nr. 
4, 1995, pp. 257-275 
Op 29 november 1993 trad de wet tot 
het opsporen van winst verkregen 
door zware misdrijven (Geldwaschege-
setz - GwG) in werking. Met deze wet 
werd de wettelijke basis ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit in 
de Bondsrepubliek uitgebreid met 
voorschriften ter voorkoming van het 
witwassen van zwart geld. Middels een 
identificerings- en meldingsplicht van 
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de banken werd een nieuwe strategie 
ontwikkeld die het mogelijk moest 
maken, de financiele basis aan 
criminele organisaties te onttrekken. In 
dit artikel worden het wetgevings-
proces, de methoden die de politie 
hanteert om het witwassen tegen te 
gaan en de resultaten hiervan 
beschreven. De consideratie met de 
legale economische processen blijkt 
deze regelgeving echter ineffectief te 
maken. Het 'GwG' blijkt een beperkt 
middel voor de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, doch 
heeft wel geheel nieuwe competenties 
voor de politie gecreeerd. 
Met literatuuropgave. 

5 
Serin, R.C. 
Violent recidivism in criminal psycho-
paths 
Law and human behavior, 20e jrg., nr. 
2, 1996, pp. 207-217 
Steeds weer staan gevangenis-
autoriteiten voor de vraag of 
vrijgelaten gedetineerden zullen 
recidiveren. Om de recidive te kunnen 
voorspellen zijn er verschillende 
methoden in gebruik. In het artikel 
wordt de voorspellende waarde van de 
Psychopathy Checklist-Revised 
(PCL-R) vergeleken met die van drie 
statistische risicoschalen: de Base 
Expectancy Score, de Recidivism 
Prediction Scale en de Salient Factor 
Score. De onderzoeksgroep bestaande 
uit 81 ex-gedetineerden, werd 
onderverdeeld in drie groepen: 
niet-psychopaten, een gemengde 
groep en psychopaten. De voorspel-
lende efficientie van de vier instrumen-
ten werd berekend met de Relative 
Improvement Over Change (RIOC). Het 
percentage gewelddadige recidive was 
respectievelijk 0%, 7,3% en 25%. Het 
percentage algemene recidive was 
respectievelijk 40%, 51, 2% en 85%. In 
termen van regressie-analyse bleken 
alle vier instrumenten in principe 
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gelijkwaardig te zijn, maar in termen 
van voorspellende efficientie was de 
PCL-R de beste. De factor 1-compo-
nent (persoonlijkheidvariabelen) van 
de PCL-R bleek een betere voorspeller 
te zijn van gewelddadige recidive dan 
de factor 2-component Oevensstifi-
variabelen). Wat betreft algemene 
recidive leverde de PCL-R het grootste 
aantal juiste beslissingen op (60,5%). 
Aileen de PCL-R ken gewelddadige 
recidive voorspellen (een RIOC waarde 
van 50%). Deze onderzoeksresultaten 
confirmeren de resultaten van andere 
studies. Het klinische gebruik van de 
PCL-R vereist vergeleken met de drie 
andere instrumenten wel meer 
voorbereiding. studie en inzicht in het 
begrip criminele psychopathologie. 
Met literatuur. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Kulynych, J. 
Brain, mind, and criminal behavior; 
neuroimages as scientific evidence 
Jurimetrics, 36e jrg., nr. 3, 1996, pp. 
235-244 
De auteur begin( haar betoog met het 
verhaal van een verdachte die door 
een jury niet schuldig werd bevonden 
op grond van een vermeende 
gebrekkige ontwikkeling van zijn 
geestvermogens. De jury was op die 
gedachte gebracht door het zien van 
een CT-scan van de hersenen van de 
verdachte en de bewering van de 
verdediging dat die scan een bewijs 
vormde voor een atrofie in de 
hersenen. De jury werd niet op andere 
gedachten gebracht door de verklaring 
van een deskundige dat een dergelijk 
beeld bij heel veel normale mensen 
voorkomt. Dit voorbeeld is typerend 
voor het gebruik van 'neuro-beelden' 
in het strafproces. De mentale 
toestand van de verdachte wordt 
getoond aan de hand van bedrieglijk 
eenvoudige beelden waarachter een 
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enorme wetenschappelijke complexiteit 
schuilgaat. De hersenen kunnen 
warden getoond zonder de schedel te 
hoeven lichten. Eventuele schade aan 
of slechte ontwikkeling van hersen-
weefsel wordt zodoende zichtbaar. Dat 
kan in verband worden gebracht met 
een aantal cognitieve en gedrags-
matige variabelen. Toch warden er 
meer vragen door opgeroepen dan 
beantwoord. De auteur gaat nader in 
op de controverse die bestaat over het 
gebruik in de rechtzaal van neuro-
beelden, waarbij vooral aandacht 
wordt besteed aan de problemen die 
ontstaan wanneer neuro-beelden 
warden gebruikt ter ondersteuning van 
psychiatrische diagnoses. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lilly, J.R., R.A. Ball 
A brief history of house arrest and 
electronic monitoring 
Northern Kentucky law review, 13e jrg., 
nr. 3, 1987, pp. 343-374 
Recent is er in de Verenigde Staten 
een flinke belangstelling antstaan voor 
huisarrest. De auteur plaatst deze 
recente interesse in het licht van de 
gefaseerde, historische ontwikkeling in 
het straffen van misdrijfplegers. 
Aanvankelijk vond straffen plaats door 
middel van fysieke leedtoevoeging. In 
de vroege middeleeuwen was het de 
kerk die daarbij een hoofdrol speelde; 
later nam de seculiere overheid deze 
taak over. De derde fase in de 
geschiedenis van het straffen ving aan 
met de introductie van de gevangenis-
straf. Vanaf de jaren zestig ontstaat 
opnieuw een kentering en worden 
steeds meer vrijheidsgraden 
toegekend binnen het gevangeniswe-
zen. Toen is ook de basis gelegd voor 
het steeds vaker in de gemeenschap 
ten uitvoer leggen van straffen. De 
auteurs beschouwen deze recente 
ontwikkeling als de vierde fase in de 
geschiedenis van het straffen. 



Literatuuroverzicht 	 127 

Elektronisch huisarrest is een 
exponent van deze fase. De vraag is 
hoe deze laatste ontwikkeling moet 
worden gewaardeerd. Is elektronisch 
huisarrest een uiting van de 
toenemende humanisering van het 
straffen, of is het een illustratie van de 
steeds grotere greep die de overheid 
wil krijgen over voorheen strikt 
particuliere domeinen, zoals de eigen 
won ing. 
Met literatuuropgave. 

8 
Schuller, RA., PA. Hastings 
Trials of battered women who kill; the 
impact of alternative forms of expert 
evidence 
Journal of law and human behavior, 
20e jrg., nr. 2, 1996, pp. 167-187 
In dit artikel gaan de auteurs in op de 
invloed van 'deskundigen-
getuigenissen' op jury-beslissingen bij 
rechtszaken waarbij mishandelde 
vrouwen hun belager vermoord 
hebben. De auteurs gaan in op de 
vraag of een getuigenis van een 
deskundige, die het gedrag van de 
vrouw interpreteert als een onderdeel 
van het 'mishandelde vrouwen-
syndroom', waarbij het gedrag 
verklaard wordt vanuit een psychologi-
sche stoornis, van invloed is op de 
uitspraak van de jury. De auteurs 
bespreken enkele alternatieve vormen 
van getuigenissen die niet gebaseerd 
zijn op het 'mishandelde vrouwen-
syndroom'. Daarbij wordt bij voorbeeld 
niet zozeer gekeken naar de 
psychologische gesteldheid van de 
vrouw, maar veeleer naar de sociale 
context, bij voorbeeld het ontbreken 
van een adequate reactie van de 
gemeenschap en de politie. De auteurs 
bespreken vervolgens een onderzoek 
waarbij twee groepen - een groep 
studenten en een groep niet-studenten 
- in de rol van jury moeten reageren 
op een gesimuleerde casus waarbij de 
twee eerder genoemde vormen van 

expert evidence tegenover elkaar gezet 
worden. Tevens werd gekeken of de 
eerdere reactie van de vrouw op haar 
mishandeling invloed had op de 
uiteindelijke beslissing. De casus 
betreft een rechtszaak, waarin een 
mishandelde vrouw terecht staat die 
haar belager heeft vermoord. Uit het 
onderzoek bleek dat zowel de sekse 
van de juryleden als de aanwezigheid 
van een 'deskundigen-getuigenis' van 
invloed bleek te zijn op het oordeel 
van de jury. Vrouwelijke jury-leden 
waren eerder geneigd om de 
zelfverdedigingsclaim van de verdachte 
te geloven. Verder bleek de getuigenis 
van de deskundige meer indruk te 
maken bij de studenten dan bij de 
niet-studenten. Een tweede resultaat 
van het onderzoek was dat beide 
vormen van getuigenis (battered 
woman syndrome versus social agency 
testimony) eenzelfde invloed 
uitoefenden op de uiteindelijke 
beslissing. Ook bleek dat de eerdere 
reactie van de vrouw op haar 
mishandeling geen invloed had op de 
uiteindelijke jury-beslissing. De auteurs 
besluiten het artikel met de opmerking 
dat het onderzoek een eerste poging 
is om de invloed te bepalen van 
'deskundigen-getuigenissen' op 
jury-beslissingen. In het geval van 
mishandelde vrouwen bleek deze 
invloed duidelijk aanwezig en 
aantoonbaar. 

9 
Shinbein, I.M. 
Three strikes and you're out'; a good 
political slogan to reduce crime, but a 
failure in its application 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 22e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 175-205 
De meerderheid van de Amerikaanse 
bevolking vindt criminaliteit de 
ernstigste bedreiging voor de 
samenleving. Het is tegen deze 
achtergrond dat inmiddels 14 staten 
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wetgeving hebben geintroduceerd 

waarbij drie veroordelingen wegens 
een gewelddadig defict automatisch 
een levenslange vrijheidsstraf 

opleveren. Deze harde lijn is mede 
ingegeven door een verloren geloof in 
resocialisatie van ernstige misdrftf-
plegers. Met name in California', maar 

oak in Washington is de three 
strikes-wetgeving ook van toepassing 
op niet-gewelddadige recidivisten. De 
effecten zijn desastreus. Niet alleen 

zijn de gevangenissen en huizen van 
bewaring inmiddels overvol maar ook 
de rechtbanken raken steeds meer 
overbelast. Verdachten kiezen er 
namelijk steeds meer voor om hun 

zaak voor te laten komen in plaats van 
tevoren een overeenkomst te sluiten 
met het Openbaar Ministerie. Om de 
three strikes-wetgeving te kunnen 

realiseren zullen de komende jaren 
vele miljarden moeten warden 
geinvesteerd in nieuwe gevangenissen. 
Een laatste probleem betreft de 

veroudering van de gedetineerden-
bevolking. Het opsluiten van ouderen 
is duur en nauwefijks effectief, omdat 
de kans op nieuwe gewelddadige 
delicten haven de veertig jaar sterk 

afneemt. De auteur pleit daarom voor 
investering in preventie-projecten in 
plaats van steeds maar harder straffen. 

Criminologie 

10 
Anderson, ti., R.R. Bennett 
Development, gender, and crime; the 
scope of the routine activities approach 
Justice quarterly, 13e jrg., nr. 1, 1996. 

pp. 31-56 
De afgelopen 15 jaar is de verklaring 
van crimineel gedrag aan de hand van 
de routinematige activiteiten van 

mensen zeer populair geworden. Uit 
recente onderzoekgegevens blijkt dat 
de verklarende kracht van deze 

benadering verschilt al naar gelang 
sociaal-economisch ontwikkelingsni- 

. 

128 

veau en geslacht. In dit onderzoek 

wordt nagegaan of de routine 
activities-benadering een verklaring 
kan geven voor waargenomen 

verschillen in de arrestatiecijfers 
wegens diefstal voor mannen en 
vrouwen en voor verschillende 

ontwikkelingsniveaus. Uit de resultaten 
blijkt dat geslacht. ontwikkelingsniveau 
en de interactie tussen beide factoren 
de voorspellende kracht van deze 
benadering belnyloedt. De theorie 

verklaart de arrestatiecijfers voor 
diefstal preciezer in ontwikkelde 
landen, en dan vooral voor mannen. 
De voorspelling van de arrestaties van 
vrouwen in ontwikkelde landen is veel 

minder goed. Deze bevindingen zijn 
van belang, gezien de tendens in de 

richting van globalisering. Steeds meer 
landen ontwikkelen zich economisch 

tot ontwikkelde landen en steeds meer 
vrouwen gaan het !even leiden dat 
vroeger typisch was voor mannen. De 
routine activities-benadering zal 

daardoor steeds waardevoller worden 
ter verklaring van het verschijnsel 
eenvoudige diefstal. 
Met literatuuropgave. 

11 
Cheatwood, D. 
Interactional patterns in multiple-
offender homicides 
Justice quarterly. 13e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 107-128 
Eerder onderzoek toont aan dat 

moordzaken, waarbij sprake is van 
twee of meer daders. significant 
verschillen van zaken, waarbij een 
dader betrokken is. Het betreft hier 

verschillen op demografisch- en 
situationeel gebied. De gebeurtenissen 
die leiden tot het plegen van een 

moord staan in dit onderzoek centraal, 
niet de demografische factoren. De 
interacties voorafgaand aan 
moordzaken met meerdere daders 

warden onderzocht. Het betreft hier 60 
zaken in Baltimore. Maryland uit 1987, 
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1988 en 1989. Deze worden 
vergeleken met 42 zaken, waarbij 
slechts een dader betrokken was. Het 
blijkt dat bij moorden, waarbij meer 
daders betrokken zijn, minder vaak 
sprake is van een persoonlijk geschil 
tijdens de interactie die leidt tot de 
moord. Er is vaker sprake van een 
persoonlijk- of zakelijk geschil 
gedurende een langere periode, een 
geschil dat uiteindelijk escaleert in de 
moord. De uiteindelijke beslissing 
dodelijk geweld te gebruiken wordt 
gewoonlijk genomen tijdens de laatste 
fatale interactie. Geconcludeerd wordt 
dat het belangrijk is een moordzaak 
met meerdere daders te plaatsen in 
verleden (interacties die uiteindelijk 
leiden tot de moord) en toekomst 
(betekenis van de zaak voor de 
betrokkenen). 
Met literatuuropgave. 

12 
Frenken, J., L. Gijs e.a. 
Seksuele delinquenten in Nederland,. 
incidentie, kenmerken en behandeling 
van de plegers 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, 51e jrg., nr. 4, 1996, pp. 372-389 
In dit overzichtsartikel staan seksuele 
delinquenten centraal en worden het 
recente Nederlandse onderzoek en de 
behandelpraktijk evaluatief in kaart 
gebracht. De auteurs beogen een 
drietal vragen over seksuele 
delinquenten te beantwoorden. Valt er 
een schatting te maken van de 
omvang van seksuele criminaliteit in 
Nederland? Wat is op grond van 
Nederlands onderzoek bekend over 
mannen die seksuele delicten plegen? 
En tenslotte: welke ontwikkelingen 
hebben zich gedurende de laatste 
decennia voorgedaan met betrekking 
tot de ambulante en extramurale 
behandeling van seksuele delinquen-
ten? Uit de slachtofferenquetes van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
blijkt dat sinds 1992 tussen de 2 en 
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2,5 procent van de vrouwen tussen 15 
en 79 jaar te maken heeft gehad met 
enigerlei vorm van seksueel geweld. 
Uit de poltitiestatistieken blijkt dat het 
aantal aangiften van verkrachting 
tussen 1980 en 1994 is toegenomen 
met 71 procent aanrandingen met 13 
procent en seksueel misbruik van 
kinderen nagenoeg gelijk is gebleven. 
Volgens Blok (1991) is seksuele 
criminaliteit een cultureel construct. 
Wat mensen als seksueel gewelddadig 
beschouwen varieert in tijd en plaats, 
hangt af van culturele omstandighe-
den en wordt bepaald door de 
perspectieven van de slachtoffers, hun 
persoonlijke sociale netwerk en de 
justitiele autoriteiten. Naar aanleiding 
van de tweede vraag merken de 
auteurs op dat empirisch onderzoek 
naar daders van seksueel geweld 
schaars is; het weinige onderzoek dat 
verricht is, heeft een aantal methodo-
logische tekortkomingen. Seksuele 
geweldplegers die opgenomen zijn in 
tbs-instellingen worden gekenmerkt 
door een problematische levensge-
schiedenis, zoals grove pedagogische 
verwaarlozing en fysieke kindermis-
handeling. De auteurs constateren dat 
veel Nederlands onderzoek naar 
seksueel geweld geconceptualiseerd is 
vanuit het psychopathologische model, 
waarbij verondersteld wordt dat 
seksueel geweld slechts gepleegd 
wordt door psychopathologische 
mannen. In de internationale 
theorievorming gaat men daarentegen 
uit van het model waarbij seksueel 
geweld wordt opgevat als extreem 
gedrag binnen het normale mannelijke 
gedragspatroon en dat dit gedrag 
bepaald wordt door culturele, 
psychologische en biologische 
factoren. Jaarlijks komen vierduizend 
jongeren met de politie in aanraking 
vanwege een zedendelict. Vaak zijn 
deze jongeren in hun kindertijd 
pedagogisch verwaarloosd, fysiek 
mishandeld en soms seksueel 
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misbruikt. Het is volgens de auteurs 
van belang om vroegtijdig in te grijpen 
cm erger te voorkomen aangezien 
jeugdig seksueel gewelddadig gedrag 
niet beschouwd kan worden als 
'onschuldig experimenteer gedrag. 
Binnen de forensisch-psychiatrische 
instituten signaleren de auteurs een 
toenemende aandacht binnen de 
behandeling van seksuele delinquen-
ten voor het delictgedrag self, het 
toepassen van zelfbeheersings-
procedures en het integreren van 
seksualiteit in het behandelaanbod. De 
auteurs besluiten hun artikel met de 
oproep on meer empirisch onderzoek 
te verrichten, aangezien de toename 
van kennis over seksuele geweld-
plegers en mogelijke effectieve 
behandel-strategieen kan bijdragen 
aan preventie van seksueel geweld. 

13 
GeMardi, Th., A. Heinz e.a. 
Die gefahrliche bleiederkehr der 
gefahrlichen Klassenc.  der IQ als 
Indikator sozialer Devianz In der 
neueren amerikanischen Kriminalitats-
diskussion 
Kriminologisches Journal, 28e jrg., nr. 
2, 1996, pp. 82-106 
Bestaat er een samenhang tussen 
genetisch bepaalde intelligentie en 
sodasl deviant gedrag? Het 
bevestigende antwoord op deze vraag 
door de psycholoog Herrnstein en de 
politicoloog Murray in hun nieuwe 
bock The bell curve heeft het 
wetenschappelijke en politieke debat 
een brisante actualiteit verleend, 
hetgeen ook een kritische discussie 
vanuit criminologisch oogpunt 
noodzakelijk maakt. Uitgaande van de 
sociologische 'subklassen'-discussie en 
zich baserend op een nauwkeurige 
analyse van Murrays en Herrnsteins 
stellingen en de door hen gebruikte 
bronnen formuleren de auteurs een 
methodische en inhoudelijke kritiek op 
de Bell curve. Voorts wijzen zij op de 

onhoudbaarheid en de mogelijke 
gevolgen van een op de biologie 
gebaseerde discussie over criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

14 

Hamilton, VI., J. Sanders 
Crimes of obedience and conformity in 
the workplace; surveys of Americans, 
Russians, and Japanese 
Journal of social issues, 51e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 67-88 
Milgram's (1974) onderzoek m.b.t. 
gehoorzaamheid roept niet alleen 
vragen op over destructieve 
gehoorzaamheid, maar ook over hoe 
mensen denken dat iemand dient te 
handelen in situaties die worden 
bepaald door gezaghebbende 
personen. Voortbouwend op het 
onderzoek van Kelman en Hamilton 
(1989) near criminaliteit door 
gehoorzaamheid binnen het leger, 
worden hier misdrijven door 
gehoorzaamheid of aanpassing aan 
anderen op het werk onderzocht. Aan 
willekeurige steekproeven onder 
inwoners van Washington DC (N=602), 
Moskou (N=597) en Tokyo (N=600) 
werden vier situatieschetsen 
voorgelegd m.b.t. wetsovertredingen 
binnen een organisatie. Twee van deze 
situatieschetsen hadden betrekking op 
milieuvervuiling (fabriek boost giftige 
arvalstoffen/krant houdt informatie 
achter over vervuiling). Bij de andere 
twee betrof het ondeugdelijke 
producten (fabriek produceert auto's 
met gebreken/laboratorium maakt 
gevaarhjke drug). De machtssituatie 
werd hierbij gemanipuleerd (autono-
mie, conformiteit, gehoorzaamheid). En 
de positie van de dader binnen de 
hierarchie (ondergeschikt versus 
middenkader) werd veranderd. Zoals 
al werd verondersteld werd de 
verantwoordelijkheid van de dader 
groter geacht in situaties waarin hij/zij 
autonoom handelde of wanneer hij/zij 
een leidinggevende positie had. 
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Daarnaast werd het leidinggevers 
meer kwalijk genomen dat ze 
gehoorzaamd hadden of zich hadden 
geconformeerd bij het plegen van een 
misdrijf, dan ondergeschikten. De 
invloed van zowel de machtssituatie 
als de hierarchie was groter in Japan 
en Rusland dan in de Verenigde 
Staten. 
Met literatuuropgave. 

15 
Martinez, R. 
Latinos and lethal violence; the impact 
of poverty and inequality 
Social problems, 43e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 131-146 
Het verband tussen economische 
omstandigheden en moord is voor 
sociologen al lange tijd een controver-
sidle. Een traditionele opvatting is dat 
toenemende armoede leidt tot meer 
moordzaken, omdat deprivatie 
onderlinge vijandelijkheden kan 
bevorderen, die uiteindelijk escaleren 
in gewelddadig gedrag. Anderen 
bestrijden dit en beweren dat grotere 
economische ongelijkheid het 
mechanisme is, waardoor conflicten en 
vijandelijkheden worden uitgedrukt in 
crimineel geweld. Onderzoek onder de 
in de Verenigde Staten wonende 
Latijns-Amerikanen (oorspronkelijk 
afkomstig uit Mexico, Puerto Rico, 
Cuba of ieder ander Spaans-sprekend 
land) biedt de mogelijkheid tot het 
opnieuw onderzoeken van dit 
geschilpunt. Hoewel in de jaren tachtig 
steeds meer onderzoek werd gedaan 
naar moord in z'n algemeenheid, is er 
bij sociologen nog weinig inzicht in 
zowel patronen als oorzaken van 
moord onder deze Latijns-Amerikanen. 
Met deze studie tracht de auteur deze 
leemte op te vullen. Hij doet onderzoek 
naar de voorspellende factoren op 
sociaal-economisch en sociaal-
demografisch gebied, bij moorden 
gepleegd door Latijns-Amerikanen in 
111 Amerikaanse steden in 1980. De 

economische ongelijkheids-
interpretatie t.a.v. geweld wordt 
gesteund na regressie-analyse van de 
gegevens. De sociaal-economische 
omstandigheden van Latijns-
Amerikanen hielden telkens weer 
verband met moord. Maar ook 
sociaal-demografische factoren waren 
van invloed. Speciale aandacht voor 
opleiding van Latijns-Amerikanen leidt 
wellicht tot betere economische 
posities, en zodoende tot minder 
moordzaken door deze groep mensen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Monahan, J. 
Violence prediction; the past twenty and 
the next twenty years 
Criminal and justice behavior, 23e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 107-120 
Ruim twintig jaar geleden bestonden 
er slechts twee onderzoeken naar de 
accuratesse van klinische voorspellin-
gen van gewelddadig gedrag. De 
waar-positieve scores die uit de 
onderzoeken volgden lagen tussen 20 
en 32%. Tegenwoordig zijn er meer 
onderzoeken bekend, waarbij de 
betrouwbaarheid van de voorspellin-
gen is toegenomen tot de range van 
36-53%. Niet alleen de methoden en 
resultaten zijn veranderd maar ook de 
onderzoeksvraag, van of geweld 
voorspeld kan worden naar hoe het 
voorspellen van geweld kan worden 
verbeterd. Dit heeft geleid tot het 
actuarieel onderzoek bij het 
voorspellen van geweld en tot 
risico-inschatting. De auteur verwacht 
dat risicocommunicatie de komende 
twee decennia in belang zal toenemen. 
Wanneer drie recente federale 
rapporten geloofd worden dan zal de 
komende twintig jaar meer onderzoek 
worden gedaan naar het voorspellen 
van geweld dan dat de afgelopen 
twintig jaar het geval is geweest. 
Met literatuuropgave. 
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17 
Posner, S.F., G. Mann 
Expectancies for driving under the 
influence of alcohol among Hispanics 
and non-hispanic whites 
Substance use & misuse, 31e jig.. nr. 
4, 1996, pp. 409-421 

Hoe is het r9gedrag van mensen onder 
invloed van alcohol? Wat denken de 
potentiOle drinkers or zelf van, hoe 

denken ze over de weg te gaan? In 
deze Californische studie werden een 

kleine 1500 Hispanics en 500 blanke 
Amerikanen er naar gevraagd. Uit 
eerder onderzoek was gebleken dat de 
Hispanics oververtegenwoordigd 

waren bij aanhoudingen voor rijden 
onder invloed. Uit de studie blijken de 
Hispanics veel vaker dan de blanken 

zelf ook inderdaad van mening to zijn 
dat ze roekeloos rijgedrag zullen 
vertonen, zich zullen opwinden over 
mede-weggebruikers en zenuwachtig 

gedrag zullen vertonen. De verschillen 
zijn statistisch significant Onmisken-

baar is de acculturatiefactor hoe meer 
de Hispanics in de Amerikaanse 
samenleving zijn ingeburgerd 

(afgemeten aan de voorkeurs-taal die 
men spreekt: Engels of Spaans, thuis, 

met vrienden, en de taal die men 
leest), des te kleiner wordt het verschil 
met de blanke Amerikanen. Verder 
blijken or onder de Hispanics op dit 

punt verschillen to bestaan naar sekse 
(1-lispanic vrouwen verwachten van 
zichzelf dat ze duidelijk minder riskant 
gedrag sullen vertonen dan de 

mannen): onder de blanken komen 
deze verschillen tussen mannen en 
vrouwen nauwelijks naar voren. De 

Hispanics vormen inmiddels zo'n 10% 
van de totale Amerikaanse bevolking. 
De onderzoekers concluderen dan ook 
dat speciale preventieprogramma's, 

gericht op doze groep, goon 
overbodige luxe zijn. De boodschap zal 
des te effectiever zijn naarmate doze 

meer aansluit hi' de verwachtingen die 

de doelgroep zelf over het eigen 
gedrag koestert. 
Met literatuuropgave. 
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18 
Sugarman, D.B., Frankel, S.L 
Patriarchal ideology and wife-assault; a 
meta-analytical review 
Journal of family violence, lie jig., nr. 
1, 1996, pp. 13-39 
In de feministische visie wordt geweld 
tegen vrouwen web verklaard door een 
patriarchaal systeem van sociale 

relaties tussen mannen, waardoor het 
domineren van vrouwen ontstaat en 
gehandhaafd blijft In dit artikel wordt 
nagegaan in hoeverre de patriarchale 

ideologie van invloed is op de beleving 
van het individu waar het huiselijk 

geweld betreft. Gebaseerd op de 
ideologische component van de 

patriarchale theorie werden drie 
hypothesen met betrekking tot 
vrouwen ontwikkeld: mishandelde 
mannen hebben een positievere 
attitude ten opzichte van huiselijk 

geweld dan mannen die dat niet doen; 
mishandelende mannen hebben 
traditionelere en conventionelere 
ideeen over de seksen; mishandelende 

mannen hebben waarschijnlijk eon 
mannehjker 'gender schema' 

(zelfbeeld); mishandelde vrouwen 
hebben veel traditionelere ideedn over 
de seksen dan niet-mishandelde 

vrouwen: mishandelde vrouwen 
hebben een vrouwelijker 'sekse 
schema'. Slechts twee van de vijf 
stellingen werden door het onderha-

vige onderzoek bevestigd. Mishande-
lende mannen die niet mishandelen on 

mishandelde vrouwen bleken een veel 
traditioneler 'sekse schema' te hebben 
dan niet mishandelde vrouwen. De 
enig consistente component in de 
patriarchale ideologie die het 

mishandelen van zijn vrouw voorspelt 
blijkt de houding van de man ten 

opzichte van geweld te zijn. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen/tbs 

19 
Ballinger, L 
Exierne Psychotherapie mit Sexualstraf-
tatem im Massregelvollzug; emn 
persbnliches, institutionelles und 
methodologisches Konlliktfeld 
Monatsschrift fur Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 79e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 75-96 
In dit artikel worden langdurige 
ervaringen beschreven met de 
toepassing van extramurale psycho-
analytische therapie op de daders van 
seksuele delicten. Hieruit blijkt dat zich 
bij die psychotherapie een groot aantal 
conflicten voordoet in vergelijking met 
de 'gewone .  psychotherapie. De 
problemen beginnen op het niveau 
van de forensische diagnostiek die 
gevangen zit in een scholenstrijd en in 
deelbelangen, en in de waardering 
daarvan door de rechter. Bij de 
uitvoering van de opgelegde maatregel 
is men sterk gericht op een veilige 
insluiting en farmacotherapeutische 
behandeling. Specifieke behandelings-
methoden en -vaardigheden - vooral 
voor seksuele delinquenten - 
ontbreken. De beroepsautonomie van 
de psychiatrische staf wordt ingeperkt 
door een te grote mate van samen-
werking met rechterlijke autoriteiten 
en advocaten enerzijds en door angst 
voor de media en voor openbaarheid 
anderzijds. Binnen de behandelingsin-
richting wemelt het, van de conflicten 
tussen de verschillende betrokkenen. 
Al die conflicten worden gespiegeld in 
het materiaal dat een seksuele 
delinquent, als deze al eens 
extramuraal wordt behandeld, 
produceert. De externe psychothera-
peut wordt in het institutionele 
spanningsveld meegezogen. Een 
bijzondere rol in al deze conflicten 
speelt de onbewuste afweer van de 
door deze dadergroep in alle 
deelnemers innerlijk en onbewust 

gethematiseerde seksualiteit. De 
auteur doet een aantal voorstellen om 
de conflicten te verminderen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Brake!, SJ. 
Considering behavioral and biomedical 
research on detainees in the mental 
health unit of an urban mega-jail 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 22e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 1-27 
Dit artikel is gewijd aan de mogelijk-
heden van gedrags- en biomedisch 
onderzoek onder gedetineerden die 
verblijven op de geestelijke 
gezondheids-afdeling van een van de 
grootste gevangenissen van de VS: de 
Cook County gevangenis in Chicago. 
Onderzoeken onder gedetineerden zijn 
tegenwoordig onderworpen aan nauw 
omschreven regels en ethische 
richtlijnen. Uit de praktijken in het . 
verleden blijkt overduidelijk dat 
mensen die verblijven in lotale' 
instituties als gevangenissen speciale 
bescherming behoeven. Er bestaat een 
inherente dwang om tegemoet te 
komen aan de verzoeken van 
personen die zijn bekleed met 
autoriteit, zoals arisen. In deze 
gevangenis zijn de voorzieningen voor 
geestelijke gezondheidszorg 
geprivatiseerd. Daarmee is de kans 
vergroot dat er onderzoeksprojecten 
komen om de gevangenispopulatie te 
bestuderen. Aangezien de betrokken 
gedetineerden ook nog een geestelijke 
stoornis hebben, zijn zij nog 
kwetsbaarder dan anderen. Daarom 
moeten ontwerp en goedkeuring van 
deze onderzoeken met speciale 
voorzorgen omkleed worden. Dit 
betekent echter niet dat er helemaal 
geen onderzoek zou mogen 
plaatsvinden. Dat zou paternalistisch 
zijn en zou de betrokkenen beroven 
van het kleine beetje autonomie dat ze 
nog bezitten. Het zou hen ook de 
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eventuele voordelen van het onderzoek 
ontnemen. De auteur eindigt met de 

conclusie dat gedetineerden er vooral 
belang bij hebben dat hun informatie 
vertrouwelijk wordt behandeld in het 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

21 
Smartt, U. 
'In John Howard's footsteps'; history of 
the untried prisoner in England and 
Germany 
Prison service journal, nr. 103, 1996, 
pp. 6-21 
De auteur heeft onderzocht hoe 

niet-veroordeelden in vorige eeuwen in 
Engelse en Duitse huizen van 
bewaring werden behandeld. De start 
voor dit vergelijkend historisch 
onderzoek is de beschrijving door 

John Howard geweest van huizen van 
bewaring in beide landen. Deze 

beschrijving dateert van 1777. Howard 
heeft de erbarmelijke omstandigheden 
in Engelse penitentiaire inrichtingen 
aan de kaak gesteld. Om te bezien in 
hoeverre de omstandigheden in 
andere landen een voorbeeld zouden 
kunnen vormen voor zijn eigen land, 

heeft hij onder meer de huizen van 
bewaring in Hannover, Bremen, 
Hamburg en Celle bezocht. Dat waren 
in die tijd kleine inrichtingen waar 

maest worden gewerkt. De omstandig-
heden dear waren even schokkend als 
in Engeland. In de daarop volgende 

eeuw zijn weinig drastische verande-
dngen opgetreden in de detentie-
situatie van niet-veroordeelden in 
beide landen. Het gevangeniswezen 

word weliswaar steeds meer 
anderworpen aan landelijke regels, 
maar de huizen van bewaring bleven 
nog heel lang ander lokaal gezag. 

Opvallend is dat de veranderingen in 
het Duitse gevangeniswezen in de 
vette eeuw zijn geent op vernieuwin-

gen in Engeland. Deze vernieuwingen 
betroffen onder meer het in Engeland 

uit de Verenigde Staten geimporteerde 
regime van segregatie en zwijgplicht. 
Een opvallend voorbeeld van die 

navolging vormt verder de architectuur 
van enkele Duitse intichtingen, 

gekopieerd naar de Engelse 
modelgevangenis Pentonville. 

Reclassering 
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22 
Gendreau, P. 
Offender rehabilitation; what we know 
and what needs to be done 
Criminal justice and behavior, 23e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 144-161 

In dit overzichtsartikel stelt de auteur 
vast dat de kennis over effectieve 
behandelprogramma's van definguen-
ten ter vermindering van de recidive 
sinds de jaren zestig stork is 

toegenomen. De auteur bespreekt 
enkele programma's die daadwerkelijk 

leiden tot een verminderde recidive. 
Uit een meta-analyse van literatuur 
over recidive bij volwassenen bleek bij 
voorbeeld dat het hebben van een 
criminele voorgeschiedenis en het 
hebben van een criminogene behoefte 
duidelijke voorspellers van recidive 

zijn. Verder bleek dat de voorspellers 
van crimineel gedrag bij volwassenen 
een opvallende overeenkomst 
vertoonden met de voorspellers van 

crimineel gedrag bij jeugdigen. 
Ondanks de toegenomen theoretische 
kennis over effectieve behandel-

programma's, blijken er in de praktijk 
nog een drietal obstakels te bestaan. 
die ervoor zorgen dat doze kennis niet 
altijd gebruikt wordt door behande-

laars, wetenschappers en beleid-
makers. Allereerst is er volgens de 
auteur sprake van theoreticisme: het 
verschijnsel waarbij de kennis van de 

eigen discipline als de enig juiste en 
toepasbare wordt beschouwd en 
andere kennisbronnen niet worden 

geraadpleegd. Volgens de auteur is dit 
verschijnsel inherent aan het criminal 
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justice field waarbij een groot aantal 
disciplines (onder andere psychologie, 
psychiatrie, criminologie, sociologie, 
economie, rechten, management, 
enzovoort) en professies (academici, 
bestuurders, behandelaars, politie-
functionarissen enzovoort) strijden am 
de intellectuele hegemonie. De auteur 
typeert dit als passie voor het eigen 
paradigma, waarbij het eigen 
paradigma de werkelijkheid definieert; 
deze werkelijkheid wordt al gauw de 
enige werkelijkheid, die superieur is 
aan die van anderen. Een tweede 
aspect betreft het bewust negeren van 
gegevens of informatie die niet past 
binnen dat paradigma (knowledge 
destruction). Een derde aspect betreft 
het zogenaamde 'MBA syndroom', 
waarbij generalisten zonder specifieke 
kennis van effectieve behandel-
methoden de leiding krijgen over 
behandelinrichtingen. Politieke 
opportuniteit speelt daarbij een grote 
rol. Het tweede obstakel betreft het 
fenomeen waarbij noodzakelijke 
informatie niet terechtkomt bij de 
praktijkmensen die de behandelingen 
uitvoeren (technology-transfer). Het 
derde obstakel betreft het ontbreken 
van adequate trainingsprogramma's 
voor diegenen die zich willen 
bekwamen in de behandeling van 
delinquenten. Overigens zijn er al wel 
enkele aanzetten gedaan om de 
technology transfer te verbeteren en is 
de bereidheid onder trainingsinstituten 
om hun kwaliteit te verbeteren wel 
degelijk aanwezig. De auteur besluit 
het artikel met de vaststelling dat deze 
obstakels, ondanks de eerste 
aanzetten tot verbetering, moeilijk te 
overwinnen zijn, zeker gezien de 
huidige tijdgeest in de Verenigde 
Staten, waarin het punitieve element 
domineert. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
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23 
Bishop, D.M., C.E. Frazier 
Race effects in juvenile justice 
decision-making; findings of a statewide 
analysis 
The journal of criminal law and 
criminology, 86e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
392-414 
Hoewel zwarte jongeren slechts 15% 
uitmaken van de totale Noord-
Amerikaanse populatie van jongeren 
tussen tien en zeventien jaar, blijkt uit 
recente cijfers dat van de jongeren die 
warden gearresteerd 28% zwart is. In 
deze studie wordt nagegaan in welke 
schakels van de strafrechtelijke keten 
overselectie van zwarte minderheids-
jongeren plaatsvindt. De gegevens 
voor deze studie zijn afkomstig uit de 
staat Florida en betreffen ruim 160.000 
jongeren waarvan tussen 1985 en 1987 
een strafrechtelijk rapport werd 
opgesteld naar aanleiding van het 
plegen van een delict dan wel ten 
behoeve van het nemen van een 
kinderbeschermingsmaatregel. De 
resultaten tonen aan dat bij strafzaken 
zwarte jongeren in elk stadium 
overgerepresenteerd zijn, of het nu 
gaat om de beslissing am te vervolgen, 
het eventuele voorarrest, de 
doorverwijzing naar de rechter of om 
de uiteindelijke gevangenisstraf. 
Ingeval van kinderbeschermingsza ken 
zijn zwarte jongeren echter in het 
algemeen ondervertegenwoordigd. De 
auteurs wijzen er op dat het accent bij 
het laatste type zaken meer ligt op 
hulpverlening dan op straf en mede op 
grond van interviews met magistraten, 
reclasseringswerkers en hulpverleners 
concluderen zij dat zwarte jongeren 
dus in tweeerlei opzicht aan 
institutionele discriminatie ten prooi 
vallen. 
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24 

Fagan, J., M. Guggenheim 
Preventive detention and the judicial 
prediction of dangerousness for 
juveniles; a natural experiment 
The journal of criminal law & 
criminology, 86e jrg., nr. 2, 1996, pp. 
414-448 
Sinds 1970 kunnen verdachten in de 
VS in voorlopige hechtenis worden 
genomen wanneer or reeel gevaar 
bestaat dat zij in afwachting van hun 
proces eon nieuw delict zouden 
plegen. De auteurs wijzen er op dat de 
beslissing om iemand op doze 
gronden vast to houden niet 
falsifiseerbaar is. De (on)juistheid van 
de beslissing kan niet worden 
vastgesteld. In de jaren tachtig 
ontstonden evenwel omstandigheden 
om de mogelijkheden tot het doen van 
voorspellingen omtrent toekomstig 
delictgedrag to toetsen. Het recht om 
verdachten vast te houden op grand 
van hun delictgevaar alleen ward bij 
de Hoge Raad aangevochten. 
Hangende de zaak in New York 
werden 74 jeugdige delinquenten die 
normaliter in voodopige hechtenis 
zouden warden genomen. vrijgelaten. 
Nagegaan word of doze jongeren 
nieuwe delicten pleegden in de 
periode tot hun proces. Van de groep 
van 74 werden moor jongeren 
gearresteerd dan van eon controle-
groep, maar met name met betrekking 
tot geweldsdelicten, in veel staten juist 
het criterium am tot voorlopige 
hechtenis over to gaan, waren or 
nauwelijks verschillen. De auteurs 
concluderen dan oak dal het plegen 
van eon geweldsdelict binnen de 
gestelde periode niet kan warden 
voorspeld en dat or in de VS veel 
verdachten ten onrechte in voorlopige 
hechtenis worden genomen. 
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25 

Holden, LW., GA. Banez 
Child abuse potential and parenting 
stress within maltreating families 
Journal of family violence. lie jrg., nr. 
1, 1996, pp. 1-12 
In dit artikel gaan de auteurs in op het 
verband tussen ouderlijke stress on de 
kans op kindermishandeling. 
Zevenenveertig ouderparen die waren 
aangemeld bij eon hulpvedeningsin-
stelling werden gevraagd twee 
standaardvragenlijsten in to vullen, den 
waarmee het risico van feitelijke 
kindermishandeling kan warden 
ingeschat on eon waarmee de factoren 
kunnen warden blootgelegd die 
samenhangen met stress zowel van de 
kant van de ouders als van de kant 
van het kind. De resultaten van de 
studio maken duidelijk dat joist 
wanneer stress bij ouders samengaat 
met stress bij hun kind het risico op 
kindermishandeling groat is. Met name 
het gevoel de ouderlijke verantwoorde-
lijkheden niet aan to kunnen geeft 
aanleiding tot eon verhoogd risico op 
gewelddadig gedrag. Hulpvedeners 
zouden zich in crisissituaties allereerst 
op doze gevoelens van incompetentie 
moeten richten. 
Met literatuuropgave. 

26 

Ouimet, M., M. Le Blanc 
The role of life experiences in the 
continuation of the adult criminal career 
Criminal behaviour and mental health, 
fie jrg., nr. 1,1996. pp. 73-97 
Verslag wordt gedaan van eon 
onderzoek near de invloed van 
specifieke levenservaringen on van 
leeftijd op het criminele gedrag van 
voormalige jeugddelinquenten. 
Daartoe worth eon steekproef van 238 
mannen van ongeveer 30 jaar oud 
geinterviewd. Doze steekproef maakt 
deel uit van eon ocrspronkefijke 
steekproef van 428 jongens die in het 
midden van de jaren zeventig zijn 
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genterviewd toen ze wegens 
delinquent gedrag waren gedetineerd 
of vootwaardelijk in vrijheid waren 
gesteld. Uit het onderzoek bleek het 
volgende. In de eerste plaats bleek het 
echtelijk leven van de geinterviewden 
hun participatie in criMineel gedrag te 
beinvloeden. Samenwoning bleek 
positief te zijn verbonden met 
crimineel gedrag op de leeftijd van 
18-21. Na het 21e jaar werkt 
samenwoning als een factor die leidt 
tot de beeindiging van crimineel 
gedrag. Het ophouden met het plegen 
van delicten bleek ook te zijn 
verbonden met het hebben van een 
normale baan. Het gebruik van illegale 
drugs vormt echter een belemmerende 
factor voor de sociale aanpassing van 
vroegere jeugddelinquenten. In feite is 
het gebruik van drugs op volwassen 
leeftijd de beste voorspellende factor 
voor een voortdurende criminele 
loopbaan. 
Met literatuuropgave. 

27 

Spaccarelli, S., ID. Coatsworth e.a. 
Exposure to serious family violence 

- among incarcerated boys; its 
association with violent offending and 
potential mediating variables 
Violence and victims, be jrg., nr. 3, 
1995, pp. 163-182 
Welk verband bestaat er tussen 
blootstelling aan geweld binnen het 
ouderlijk gezin en latere agressie bij 
jeugdigen? Deze vraag is beantwoord 
door middel van een onderzoek onder 
ruim 200 jeugdige delinquenten in 
Arizona. Deze jeugdigen moesten door 
middel van vragenlijsten aangeven in 
hoeverre zij zelf gewelddadige delicten 
hadden gepleegd en in hoeverre zij 
ofwel zelf slachtoffer waren geweest 
van geweld door de ouders, ofwel 
getuige waren geweest van ernstig 
geweld tussen de ouders. Binnen de 
onderzoeksgroep werden jeugdige 
gedetineerden die toegaven geweld te 

hebben gepleegd, vergeleken met 
delinquenten die ontkenden agressieve 
delicten te hebben gepleegd. De 
onderzoekshypothese werd bevestigd: 
geweld waarvan men binnen het 
ouderlijk gezin slachtoffer of getuige is 
geweest, verhoogt het risico dat 
kinderen zich later zelf agressief gaan 
gedragen. Door middel van een 
multivariate analyse is vastgesteld 
welke intermediaire variabelen dit 
verband tot stand brengen. Daarbij 
bleek dat delinquenten die ouderlijk 
geweld hadden meegemaakt, minder 
bekwaam waren in het onderhouden 
van relaties met leeftijdgenoten en 
zichzelf minder goed konden 
beheersen. Verder bleek dat deze 
jongeren agressie bewust als middel 
hanteerden om spanningen te 
reduceren. Tenslotte werd vastgesteld 
dat zij er vaker van overtuigd waren 
dat geweld de eigenwaarde verhoogt. 
Met literatuuropgave. 

Politie 
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28 
Bartol, C.R. 
Police psychology; then, now and 
beyond 
Criminal justice and behavior, 23e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 70-89 
'Politiepsychologie' is een wetenschap-
pelijke discipline waarin vanaf het 
ontstaan vier thema's hebben 
gedomineerd. In het begin viel de 
nadruk op het cognitieve functioneren 
van politiemensen. Midden jaren zestig 
verschoof de aandacht naar de 
bestudering van persoonlijkheids-
attributen met behulp van psychologi-
sche testen. De volgende trend die op 
de voorgrond trad in de periode 
midden jaren zeventig tot halverwege 
de jaren tachtig, was stress. In de 
periode daarna stonden organisatie-
psychologische fenomenen in het 
middelpunt van de belangstelling. Om 
na te gaan wat in de jaren negentig de 
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politiepsycholoog dagelijks bezighoudt 
voerde de auteur een onderzaek uit 
onder 152 politiepsychologen. 

Gevraagd naar hun activiteiten 
antwoorden veel respondenten dat zij 
zich voomamelijk bezighouden met het 
afnemen van psychologische testen bij 
sollicitanten. Ook counselling-

activiteiten komen vaak voor. Weinig 
tijd wordt besteed aan slachtaffers en 
daders. De meesten zijn tevreden met 

hun carriare. Wat de toekomst betreft 
ziet de auteur een viertal ontwikkelin-
gen en uitdagingen voor opleiding en 
beraep: community poking de 
specifieke behoeften van kleine en 
niet-grootstedelijke politie-
organisaties, de grate instroom van 
vrouwen in de organisatie en een 

verdergaande aandacht voor 
organisatie-psychologie en sociale 
psychologie. Zeer belangrijk vindt de 
auteur dot politiepsychologen 

onderzoeksvaardigheden dienen te 
bezitten en beleidsprogramma's moet 
kunnen evalueren. 

Met literatuuropgave. 

29 
Corner, I.V.E., AJ. Fouwels ea. 
PTSS in relafie tot dissociatie by 
getiaumatiseerde polltiemensen 
Tijdschdft voor psychiatrie, 38e jrg., nr. 
4, 1996, pp. 301-312 
In dit artikel wordt ingegaan op het 
veronderstelde verband tussen 
dissociatie en symptomen van 

posttraumatische stress. Binnen de 
DSM-IV wordt dissociate gedefinieerd 

als 'een verstodng van de gewoonlijk 
geintegreerde functies van hewustzijn, 
geheugen, identiteit of waarneming 
van de omgeving Deze definitie wordt 

oak hier gehanteerd. Het beschreven 
anderzoek maakt deel uit van een 
longitudinale studie naar de preventie 

en behandeling van posttraumatische 
stress-stoomissen (PTSS) bij de 

Nededandse politie. Meer specifiek 
worden de resultaten gerapporteerd 
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van een gecontroleerd onderzoek naar 
chronische dissociatieve symptomen 
bij 43 getraumatiseerde politiemensen 

met PTSS, bij 52 getraumatiseerde 
politiemensen met partiale PTSS, en bij 
50 getraumatiseerde politiemensen 
zonder PTSS. Er werd gebruik gemaakt 

van gegevens afkomstig van een 
tweetal meetmomenten, t.w. dhe 

maanden en twaalf maanden na een 
traumatische politiegebeurtenis. Het 

ging am een veertigtal patenteel 
traumatische gebeurtenissen, te 
verdelen in twee categorifien: zeer 
gewelddadige en zeer deprimerende. 
De resultaten tonen aan dat 

politiemensen met PTSS significant 
meer dissociatieve symptomen hebben 
dan politiemensen zonder PTSS, en 
dan die met partiale PTSS. Politie-
mensen met partiele PTSS hebben 

eveneens significant nicer dissocia-
tieve symptomen dan die zonder PTSS. 
Uit correlationeel onderzoek (cross 
lagged panel) bleek dat het alleszins 
waarschijnlijk is dat PTSS (maar oak 

partiele PTSS) in tijd aan dissociatie 
voorafgaat, en niet omgekeerd. 

30 
RIgakos, G.S. 
Constructing the symbolic complainant; 
police subculture and the nonenforce-
ment of protection orders for battered 
women 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 3. 
1995, pp. 227-247 

In dit onderzoek gaat de auteur na wat 
de invloed is van attitudes van 13 

politiefunctionaiissen en acht rechters, 
reclasseringsambtenaren en advocaten 
ten opzichte van de tenuiNoerlegging 

van twee beschermende rechtbank-
maatregelen voor mishandelde 
vrouwen (protective court orders en 
civil restraining orders). De respon-

denten werden persoonlijk door de 
auteur geinterviewd. Het onderzoek 

leidde tot een viertal bevindingen. Ten 
eerste bleek dat, hoewel de 
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respondenten verklaarden altijd hun 
uiterste best te doen, zij ook 
benadrukten zich vaak belemmerd te 
voelen door bureaucratische 
werkwijzen en andere organisaties. 
Ten tweede brachten zij over het 
algemeen conservatieve attitudes tot 
uitdrukking wat betreft huwelijk en 
gezinsgeweld. Deze attitudes 
verontschuldigen en rechtvaardigen 
het gedrag van de dader. Ten derde 
kwam in de interviews vaak een beeld 
van vrouwen naar voren als zijnde 
onbetrouwbaar omdat het slachtoffer 
in de rechtszaal opeens niet blijkt te 
willen of te durven meewerken. Maar, 
dat is het vierde onderzoeksresultaat, 
toen de auteur in de rechtbank-
verslagen dit feit op zijn juistheid 
controleerde, bleek dat slechts een op 
de tien vrouwen als niet-meewerkend 
werd omschreven. De auteur meent 
dat deze onderzoeksresultaten de 
conclusies van veel andere onderzoe-
ken rechtvaardigen dat rechtbank-
maatregelen ter bescherming van 
mishandelde vrouwen niet goed 
warden uitgevoerd, en dat de 
masculiene politiecultuur hier een 
belangrijke oorzaak van is. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

31 
Obergfell-Fuchs, J., H. Kury 
Sicherheitsgefiihl und PersOnlichkeit 
Monatsschrift far Krim inologie und 
Strafrechtsreform, 79e jrg., nr, 2, 1996, 
pp. 97-113 
Uitgaande van een in 1991/1992 in 
Jena en Freiburg uitgevoerd 
slachtofferonderzoek wordt nagegaan 
in hoeverre er verbanden bestaan 
tussen de angst voor criminaliteit en 
persoonlijke eigenschappen. Daarbij 
wordt de invloed van de socio-
demografische variabelen geslacht, 
leeftijd, familie, scholing, zelf beleefde 
victimisatie en anomie gecontroleerd. 
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Aan de hand van factoranalytisch 
onderzoek kon allereerst een 
emotioneel angstscala worden 
gescheiden van een scala ter 
cognitieve risico-inschatting. 
Dispositionele factoren bleken een niet 
onaanzienlijke invloed te hebben op 
het ontstaan van emotioneel gestuurde 
angst voor criminaliteit. Deze kunnen 
weliswaar niet alleen het optreden van 
angst verklaren, maar dit geldt ook 
voor alle andere situatieve of sociale 
factoren. Persoonlijkheidsfactoren 
kunnen echter een belangrijke 
bijdrage leveren tot het begrip waarom 
situatieve constellaties zoals bij 
voorbeeld alleen zijn bij donker in de 
woonomgeving, een zelf beleefde 
victimisatie of ook sociale en 
maatschappelijke parameters zoals 
anomie, bij sommigen leiden tot angst 
en onzekerheid terwijI dit bij anderen 
niet het geval is. 

• 32 
Waldner-Haugrud, LK., 
B. Magruder 
Male and female sexual victimization in 
dating relationships; gender differences 
in coercion techniques and outcomes 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 203-215 
Eerder onderzoek naar het gebruik van 
dwangmiddelen gericht op seksuele 
handelingen binnen vriendschaps-
relaties, omschrijft vrouwen m.n. als 
slachtoffers en mannen als daders. 
Met deze studie wordt voortgebouwd 
op de tendens ook mannen als 
slachtoffer te erkennen van dergelijke, 
door vrouwen aangewende, 
dwangmiddelen. Ervaringen van 
mannen en vrouwen kunnen zo 
worden vergeleken. Aan 202 
mannelijke en 220 vrouwelijke 
studenten aan een universiteit in het 
Midwesten van de Verenigde Staten 
werd een vragenlijst voorgelegd m.b.t. 
vriendschapsrelaties en seksualiteit. De 
resultaten laten zien dat er in een 
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enorm aantal gevallen sprake was van 
het afdwingen van seksueel contact, 
zowel bij vrouwen als bij mannen. Na 
multivariabele variantie-analyse 

(MANOVA) blijkt dat vrouwen vaker 
tot onvnjwillig seksueel contact 

werden gedwongen wanneer de 
volgende dwangmiddelen werden 

gebruikt: gevangenhouden. voortdu-
rende aanraking, leugens vertellen en 

in bedwang houden. Mannen zeiden 
vaker te zijn gedwongen tot seksuele 
omgang (van kussen tot gemeen-
schap) wanneer hun vrouwelijke 

uitgaanspartners gebruik maakten van 
chantage of een wapen. -let gebruik 

van een wapen kwam maar zelden 
voor. waardoor dit gegeven minder 
significant is. Uit vierkantsvergefijking 

(Chi-square) bfijkt dat vrouwen vaak 
gedwongen worden tot meer 'extreme' 
seksuele handelingen, zoals 
gemeenschap. Terwift mannen vaak 
het slachtoffer zijn van gematigder 
seksueel gedrag, zoals onvrijwillig 

kussen of betasten. 
Met literatuuropgave. 

Preventle van criminaliteit 

33 
INWIams, P., E.U. Savona 
Conclusions and recommendations of 
the international conference on 
preventing and controlling money 
laundering and the use of proceeds of 
crime; a global approach 
Transnational organized crime, le jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 161-169 
Tijdens de Courmayeur conferentie 
concludeerden de deelnemers dat er 

een enorme behoefte bestaat aan het 
versterken van de nationale en 
internationale inspanningen en het 

verbreden van de omvang van de 
maatregelen gericht op het terugdrin-
gen van witwas-activiteiten. De 

technieken die gebruikt worden om te 
witten nemen toe in geavanceerdheid 
en complexiteit. Uit de discussies 
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fijdens de conferentie volgde dat het 
ontbrak aan een wereldwijde regeling 
waardoor criminele groeperingen niet 
!anger in staat zouden zijn hun 
activiteiten van het ene naar het 
andere land te verplaatsen of van eon 

financiele sector naar een andere. Uit 
de conferentie kwamen de volgende 
prioritaire behoeften naar voren die 
snel gefmplementeerd moeten warden: 
criminaliseren van gelden die zijn 
verkregen via misdeed; het beperken 

van het bankgeheim: toepassen van de 
regel: weet wie uw klant is; identifice-
ren en rapporteren over verdachte 
transacties, waarbij vertegenwoordi-
gers van financiele instellingen 

volledig beschermd warden; 
verbeterde regelgeving ten aanzien 
van bedrijven en deskundigen in de 
financiele sector, waardoor voorkomen 

meet worden dat witwas-activiteiten 
verdwijnen bij financiele instellingen 

die onder strenge controle staan naar 
instellingen waarop geen toezicht 
plaatsvindt; inbeslagnemen van 
bezittingen, waarbij aandacht meet 
komen voor bezittingen die zijn 

verkregen tilt in het buitenland 
gepleegde misdaden, en internationale 

samenwerking. 

34 
Wintree, LT., F.-A. Esbensen e.a. 
Evaluating a school-based gang-
prevention program; a theoretical 
approach 
Evaluation review, 20e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 181-203 
In 1991 startle de politie in de 
Amerikaanse stad Phoenix. Arizona het 

zogenaamd Great-project, een 
educatief programme speciaal bedoeld 
om te voorkomen dat middelbare 

scholieren zich aansluiten hij 
jeugdbendes. lnmiddels wordt Great in 
de meeste Noord-Amerikaanse staten 

toegepast Hoewel het project niet 
Theorie-gestuurd' is opgezet tonen de 
auteurs aan dat het programma van 
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Great elementen bevat die terug te 
voeren zijn op de sociale controle 
theorie van Gottfredson en Hirschi en 
de leertheorieen van Akers. Zij 
presenteren een model waarin de 
elementen uit beide theorieen kunnen 
worden gecombineerd tot een 
conceptueel kader dat beh , 'Ipzaam 
kan zijn bij de evaluatie van het 
nationale Great-programma. De 
auteurs verwachten dat zij met behulp 
van dit model te zijner tijd in staat 
zullen zijn om precies aan te geven 
waarom het project slaagde dan wel 
mislukte. 
Met literatuuropgave. 
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Ruckfall bei ehemaligen Strafgefange-
nen; Ergebnisse einer Nachunter-
suchung der Thbinger Jungater-
Vergleichsuntersuchung 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesell-
schaft, 1996 
Thomberry, T.P. (red.) 
Developmental theories of crime and 
delinquency 
New Brunswick, Transaction 
Publishers, 1997 
Trenczek, Th. 
Restitution; Wiedergutmachung, 
Schadenersatz oder Strafe? Resautive 
Leistungsverpflichtungen im Strafrecht 
der U.S.A. und der Bundesrepublik 
Deutschland 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesell-
schaft, 1996 
Velthoven, B.CJ. van, P.W. van 
INijck (red.) 
Recht en efficiantie; een inleiding in de 
economische analyse van het recht 
Deventer, Kluwer, 1997 
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Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
By. Rapporten die na deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 026-4454762. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
1995, 1996 en 1997 verschenen 
rapporten. 

Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
Brink en EJ. Verhagen 
Grenzen aan hereniging; de regels met 
betrekking tot het bestaansmiddelen-
vereiste per september 1993 
1995, O&B nr. 139 
Bol, M.W. 
Gedragsbeinvloeding door strafrechtelijk 
ingrijpen; een literatuurstudie 
1995, O&B nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 
1995, O&B nr. 141 
Kruissink, M. en E.G. VViersma 
lnbraak in bednjven; daders, aangiftes, 
en slachtoffers onderzocht 
1995, O&B nr. 142 
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Wadi, C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hager beroep en de integratie; 
ondetzoek naar sttafzaken, civiele 
zaken en de onus in appel 
1995, O&B or. 143 
Spaans, E.C. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werksttaffen en korte vrijheidsstraffen in 
7992 
1995, O&B or. 144 
Essers, AA.M., P. van der Laan en 
P.N. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinguenten 
1995, O&B or. 145 
Krulssink, M., L.W. Blees 
Een schot in de roos? Eva/untie van 
pilotbureaus schietwapenondersteuning 
in twee politieregioS 
1995, MB nr. 146 
Hessellng, FLB.P., U. Aron 
Auto kraak verminderd of verplaatst? De 
effecten van een Rotterdams project 
tegen die fstal us? auto 
1995, O&B nr. 147 
DoomheIn, L, N. Dijkhoff 
Toevlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B or. 148 
Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling 
in 1993 
1995, O&B or. 149 
Wartna, B.SJ., M. Brouwers 
De deconcentratie van D&J; wOgingen 
in de organ/sane van het Nededandse 
gevangeniswezen 
1995, 0&13 or. 150 
Leeuwen, S. van, A. Klijn, G. 
Paulkles 
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante 
evaluatie van de werking van 
inschriffvoolwaarden in de Wet op de 
rechtsbijstand 
1995, O&B or. 151 
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Berg, E.A.I.M. van den, RJJ. Eshuls 
Grote strafrechtelijke milieu-
ondetzoeken 
1995, 08.13 or. 152 
Hoekstra, S.M., Ed. Leuw 
Dwangopname onder de Krankzinnigen-
wet 
1996, 08,13 nr. 153 
Beenakkers, 	A.V. Guerin 
Binnentredende gerechtsdetawaarders; 
her machtigingsvereiste In de praktijk 
1996, OM or, 154 
Reijne, Z., R.F. Kouwenberg en M.P. 
Keizer 
Tappen in Nederland 
1996, O&B or. 155 
Nelen, J.M., V. Sabee m.m.v. 
Kouwenberg en R. Aidala 
Het vermogen te ontnemen; wets-
evaluatie - fase 2 
1996, 08a or. 156 
Glees, L.W., M. Brouwers 
Taakstraffen voor nundenarigen; 
toepassing en uitvoering opnieuw 
belicht 
1996. O&B or. 157 
Terlouw, GJ., U. Area 
Twee jaar MOT; een evaluatie van de 
uitvoering van de Wet melding 
ongebruikelijke transact/es 
1996, O&B or. 158 
Boendermaker, L, C. Venvers 
Een veld in bee/d; een beschnNing van 
het werk in de justitiele behandel-
imichtingen 
1996. O&B or. 159 
Bol, M.W., E.G. Wlersma 
Racistisch geweld in Nederland; aard en 
omvang, strafrechteleke afdoening, 
daderlypen 
1997, O&B or. 160 



Boeken en rapporten 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspicien van de CWOK zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). Vanaf 1995 
verschenen de volgende rapporten: 

Kleiman, W.M., EA.I.M. van den 
Berg, m.m.v. EJA. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ., R. Male 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resultaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel I 
WODC, 1995, K38 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de gripe  en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L 
Jongeren in justitiele behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guerin, A.V., R.B.P. Hesseling 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschrgving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th., M. Grapen-
daal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pets 
1995, WODC, K42 
Eshuis, RJJ., E.A.I.M. van den Berg 
Dossier TCR; den jaar schone schijn 
1996, WODC, K43 
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Sabee, V., W.M.E.H. Beijers 
Evaluatie Parcon-experiment; over 
particuliere en collectieve handhaving 
van parkeerbeleid en fiscalisering van 
paticeerboetes 
1996, WODC, K44 
Cozijn, C. 
Wet en Besluit politieregistets; een 
inventarisatie van knelpunten in de 
politiepraktijk 
1996, WODC, K45 
Wetten, J.W. van, EA.I.M. van den 
Berg, RJJ. Eshuis, M. Brouwers 
Evaluatie OM-Milieukaart 
1996, WODC, K46 
Wartna, BJ.S., R. Aidala en P.N. van 
der Veer 
RETour Helmond; resultaten van een 
nieuw re'integratieproject voor 
gedetineerden 
1996, WODC, K47 
Baas, NJ. 
Blokketingstechnieken tegen geweld via 
de audiovisuele media 
1996, WODC, K48 
Spaans, E.C. 
Aan banden gelegd; tussenvetslag 
onderzoek elektrisch toezicht 
1996, WODC, K49 
Blees, L.W., R. Aidaia en BJ.S. 
Wartna 
ERA Norgerhaven; eerste resultaten van 
een reintegratieproject voor extra zorg 
behoevende gedetineerden 
1997, WODC, K50 
Leuw, Ed. 
Criminaliteit en etnische minderheden; 
een criminologische analyse 
1997, WODC, K51 

Beenakkers, 
Amerikaanse kampementen; een 
literatumerkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning nr. 
1 
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Beenakkers, E.M.111. 
Net plannen van detentie; een 
literatuuNerkenning naar de Sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuuiverkenning nr. 

2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen cm de korte (en/of 
voorwaardehjke) woheidsstral terug te 
dringen 
1995, WODC. Literatuurverkenning nit 
3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatumverkenning nr. 
4 
Baas, NJ. 
Subject/eve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning nr. 
5 

Baars-Schuyt, 
Witwassen op de Nederlandse Anti//en 
en Aruba 
1996, WODC, Literatuurverkenning nr. 
6 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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