
Bijlage-4
19752 Varia

1. Ontwikkelingen in de straftoemeting in Engeland gedurende 1964-1973
2. De toepassing van het Jussim-model in het strafrechtssysteem
3. Misdaad en strafrechtspleging in het Midden-Oosten
4. Mislukt de hervorming van het gevangeniswezen?
5. De invloed van het strafblad op de mogelijkheid een werkkring te vinden

19756 Varia
1. Geweldpleging zonder morele weerstanden
2. Samenwerken met sociologen
3. Jeugdige delinquenten
4. De huidige opzet en ontwikkeling van het criminologisch onderzoek in Frankrijk
5. Conflictoplossing vóór arrestatie

197510 Varia
1. De toekomst van het gevangeniswezen
2. Straftoemetingstheorieën opnieuw bekeken: raionalisaties voor verwijdering uit de maatschappij
3. Problemen bj de tenuitvoerlegging van sancties in de vrije maatschappij
4. De Scandinavische mythe: de efectiviteit van wetgeving inzake het rijden onder invloed in Zweden en Noorwegen
5. De invloed van de sociale wetenschappen op de opvattingen over toerekenbaarheid

19762 Varia
1. Betere vragen voor het wetenschappelijk onderzoek in de strafrechtspleging
2. Beslissingen in de strafrechtspleging een exploratief empirisch onderzoek
3. De labeling theorie
4. Criminologisch manifest
5. Toekomstige rechters en officieren van justitie

19765 Varia
1. Enige theoretische beschouwingen over afschrikking
2. Gevoelens van relatieve deprivatie als oorzakk van vermogenscriminaliteit
3. Afwijkend gedrag als een manier om tegen het leven opgewassen te zijn
4. Gedragsmodificatie voor gevangenen, patiënten en andere mensen
5. Vergelijkende criminologie

197610 Varia
1. Een ontwerp-model voor misdaad-preventie
2. Criminologie, strafrecht en de oorlog tegen de misdaad
3. Met de politie op pad
4. Klassejustitie



5. Een gelijkheidsopvatting van rechtvaardigheid

19773 Varia
1. Professionele en georganiseerde misdaad
2. Veranderingen in gevoelens van vervreemding als gevolg van verblijf in de gevangenis
3. Is behandeling van delinquenten werkelijk nodig?
4. Geweld op het veld
5. Straffen op het voetbalveld
6. Meer onderzoek naar drugsverslaving in Nederland is wenselijk

19779 Varia
1. Televisie geweld en de agressie van de kijker: een heronderzoek van het bewijs 
2. Ervaringen met artikel 131 van het West-Duitse wetboek van strafrecht in de strafrechtelijke praktijk
3. Wiite-boorden criminaliteit, wettelijke sancties en sociale controle
4. Een pleidooi voor de beperking van de bouw van gevangenissen

19782 Varia
1. Van criminologie naar organisatiesociologie
2. Criminologische mythen en feiten
3. Is resocialisatie dood?
4. Sociale klasse en de definitie van misdaad
5. Misdaad en straf in sport en maatschappij

19785 Varia
1. Behandeling van verslaafden aan heroïne
2. Een nieuwe kijk op heroïnegebruik
3. Belangwekkende resultaten in het onderzoek naar kindermishandeling
4  Labelingtheorie en de individuele constructietheorie: een voorstel tot synthese
5. De bewaker als hulpverlener

19791 Varia
1. De methode der criminalistiek
2. Ethische aspecten van onderzoek bij gedetineerden
3. Enkele gedachten over gevaarlijke misdadigers
4. Heroíneverslaving , strafbaarheid en strafsanctie
5. Naar de bevrijding van de vrouwelijke wetsovertreder

19793 Varia
1. Strafsancties voor bedrijfsdelicten
2. Naar een sociologie van de organisatiecriminaliteit
3. De oorzaken van het toenemen van brandstichtingen



4. Antwoord op drie vragen betreffende de diversion van jeugdigen
5. Enkele kritische gedachten over vergelijkende methodologieën in  de criminologie

19799 Varia
1. Strategieën ter vermindering van de angst voor misdaad
2. Criminologie als een interdisciplinaire gedragswetenschap
3. De economische benadering van criminaliteit
4. De integratie van de vrouwelijke agent in het politiecorps

19801 Varia
1. Een sleutelvoorziening voor slachtoffers van delicten; rapport van een werkgroep
2. Weekeindverlof voor gedetineerden
3. Veroorzaken de massamedia criminaliteit?
4. Straatmisdaad in achttien Amerikaanse steden; een landelijk veldonderzoek

19804 Varia
1. Het Brücke-project München, een bijdrage aan de hervorming van het jeugdstrafrecht
2. Het verbeteren van het strafrechtelijk beleid door organisatie van het onderzoek
3. Eisen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg
4. Het vonnissen van personen die veroordeeld zijn wegens rijden onder invloed

19811 Varia
1. Sekseverschillen bij criminele gedragingen
2. Factoren die met criminaliteit samenhangen; dient het verband tussen werkloosheid en criminaliteit te worden heroverwogen?
3. De mening van een buitenlandse over diversion in Amerika
4. Het Scandinavische systeem van jeugdrecht: een vergelijkkende benadering

19821 Varianummer
1. Anonieme vaders: andere belangen dan die van de sperma-donor
2. Restitutie aan slachtoffers van misdrijven in de persoonlijke en huiselijke sfeer
3. Socio-preventie: Een analyse van een strategie in ontwikkeling
4. Strafrechtbeleid in Denemarken: Hoe we er in slaagden om de gevangenisbevolking te verminderen

19823 Varianummer
1. Door de gemeenschap uitgevoerde bewakingspatrouilles en burgerwacht ('vigilantisme')
2. De gevaren van zelfverdediging en eigenrichting
3. Het vinden van werk voor ex-gedetineerden: een follow-up studie
4. Ex-gedetineerden bestrijden vooroordelen. Eerste resultaten van een onderzoek naar het effect van voorlichting door ex-gedetineerden
5. Het perfecte mijdrijf. Een onderzoek naar het verschijnsel 'tanken zonder betalen' 

19832 Varianummer



1. Overbelasting en onder-organisatie bij rechtbanken
2. Het recht als typisch mannelijk vak
3. Echtelijke privacy in de gevangenis
4. 'Scared straight' ideologie en de media
5. Personen die zich van het leven trachten te beroven als cliënten van het Deense sociale verzorgingssysteem

19839 Varianummer
1. Surrogaat-moederschap: de interactie tussen rechtsgeding, wetgeving en psychiatrie
2. De weerstand onder de bevolking tegen alternatieve sancties: een strategie om hierin verandering te brengen
3. Behandelingsprogramma's voor dronken rijders: een experimenteel onderzoek
4. De politie, het publiek en de voorkoming van criminaliteit

19844 Varianummer
1. Selectieve insluting als middel tot beheersing van criminaliteit
2. Bemiddeling: een nieuwe aanpak voor het oplossen van gezinsproblomen
3. De speciaal preventieve effecten van arrestatie bij mishandeling binnen het gezin
4. Het 'carrière verloop' van drughandelaren en drugsmokkelaars

19849 Varianummer
1. De rol van omstanders bij het voorkomen van misdrijven
2. Is er plaats voor de economie binnen de criminologie en het strafrechtelijk apparaat?
3. Behandeling van klachten van gedetineerden
4. Rechtvaardigheid, sancties en het 'justice model'

19852 Varianummer
1. De reactie van de gemeenschap op inbraak in woningen
2. Slachtofferhulpprojecten in Groot-Britannië
3. Internationale kinderontvoering. The last battle of marital war?
4. Aard en achtergronden van gewelddadige gebeurtenissen
5. Recente ontwikkelingen in het cocaïne-misbruik

19869 Jeugd-varianummer
1. System monitoring; een Brits voorbeeld voor het jongereninformatie-systeem
2. Drie ideologische benaderingen in het onderzoek naar schoolvandalisme
3. Genoegdoening door jeugdige delinquenten
4. Werkplannen en rapportage in de kinderbescherming
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