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Inleiding

Inmiddels al weer zo'n twintig jaar geleden vond er een levendige discussie
plaats over de taak en de positie van de reclassering Wie terugblikt, vindt in
het 'Verslag betreffende de gratie, de reclassering en de psychopathenzorg
over de jaren 1956-1960' op ρ 32 een passage, waarin het begin van deze dis
cussie als volgt wordt samengevat
'Want ook werd in de verslagperiode van uitersten vernomen de band tussen het jus
titiële apparaat en de reclassering zou verbroken moeten worden, bijzondere voorwaarden zouden in de regel de hulprelatie zo niet belemmeren, dan toch ernstig scha
den
het gedwongen (opgelegde) karakter van de aangegane relatie zou deze a
prion tot machteloosheid doemen en dergelijke'
Sindsdien is er het eén en ander veranderd, de praktijk heeft zich - het zal
later in dit boek blijken - zo ontwikkeld, dat aan een deel van de hier als
uitersten aangeduide bezwaren ten aanzien van de taak van de reclassering tegemoet is gekomen Niettemin is de kernvraag, of de band tussen reclassering
en justitie verbroken zou moeten worden en daarmee onlosmakelijk verbonden de vraag naar de inhoud van het reclassermgswerk, nog steeds actueel
Ook de recente keuze van de grote landelijke reclassermgsinstellingen, de Algemene Reclassenngs Vereniging en het Leger des Heils, voor het handhaven
van de binding met justitie sluit deze discussie met af Immers, nieuwe ontwikkelingen binnen de reclassering, waarin de reclassering via contacten met het
buurtwerk e d. meer preventief en ook op een breder terrein probeert te werken, maken opnieuw de vraag actueel of de reclassering niet beter geheel binnen het welzijnswerk - d w z . ressorterend onder het ministerie van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk in plaats van onder het ministerie van justitie - kan worden ondergebracht Daartegenover staan de groei van de
vroeghulp en het streven naar zogenaamde alternatieve sancties als ontwikkelingen die er toe leiden, dat de reclassering juist - en wellicht meer - binnen
het justitieel kader werkzaam moet zijn
Bij het zoeken naar een antwoord op deze kernvraag zijn er verschillende invalshoeken mogelijk Men kan de taak van de reclassering bezien vanuit de
strafrechtspleging, men kan als vertrekpunt het welzijnswerk kiezen Veel artikelen, die de afgelopen jaren over dit onderwerp zijn verschenen, zijn geschreven vanuit éen van deze twee gezichtspunten Bij lezing van deze artikelen krijgt men de indruk, dat deze twee uitgangspunten zozeer verschillen en
tot zulke uiteenlopende conclusies leiden dat de eruit voortvloeiende visies
op de taak en de positie van de reclassering niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen Daar staat tegenover, dat de reclassering en het justitiële
apparaat met dezelfde personen te maken hebben, hetgeen een bepaalde vorm
van samenwerking noodzakelijk maakt Deze samenwerking was tot in de ja1

ren zestig in sterke mate aanwezig en bestaat ook thans — in wat zwakkere
vorm — nog.
De vraag waar wij voor staan is of deze samenwerking ingrijpend zal dienen
te veranderen en of bij een dergelijke verandering de belangen van reclassering
en justitie voldoende tot hun recht kunnen komen.
Ik wil in dit boek, met het oog op de beantwoording van de vraag die relatie tussen reclassering en justitie onderzoeken. Daartoe volgt eerst in het eerste
en tweede hoofdstuk een beschrijving van het ontstaan van de huidige taken
van de reclassering en de positie, die de reclassering ten opzichte van de strafrechtspleging inneemt. In het derde hoofdstuk worden de taak en de positie
van de reclassering volgens de thans geldende wettelijke bepalingen geanalyseerd. Daarop komen in het vierde en vijfde hoofdstuk achtereenvolgens de
visies vanuit het maatschappelijk werk en vanuit de strafrechtspleging aan de
orde. Op deze wijze wordt het mogelijk de eerder genoemde verschillen in uitgangspunt en opvatting over de taak van de reclassering systematisch met elkaar te vergelijken. Op grond daarvan en op grond van de overige gegevens, die
de hoofdstukken drie, vier en vijf opleveren worden tenslotte enige conclusies
getrokken ten aanzien van de toekomstige taak en positie van de reclassering.
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HOOFDSTUK 1

Van zedelijke verbetering tot
reclassering (*1)
1.1. Oprichting en eerste periode
Ongetwijfeld is de oprichting van het Nederlands Genootschap tot Zedelijke
Verbetering der Gevangenen in 1823 door W.H. Suringar, J.L. Nierstrasz,
W.H. Warnsinck en anderen een daad van historische betekenis. Hierdoor werd
in Nederland een begin gemaakt met de hulpverlening aan delinquenten, een
tot dan toe onbekend verschijnsel. 'Het Genootschap zal de zedelijke verbetering der gevangenen pogen te bevorderen: deels, terwijl dezelven nog zijn opgesloten; deels en wel vooral, nadat zij de gevangenhuizen hebben verlaten',
zo luidde de doelstelling van het Genootschap, geformuleerd in art. 4 van zijn
ontwerpreglement van 1823. (*2) Waaraan hadden de initiatiefnemers hun
idee ontleend? De gedachte aan een genootschap tot zedelijke verbetering van
gevangenen is ontstaan onder invloed van de initiatieven, die op dit terrein in
het buitenland in die tijd werden ontplooid. Met name de 'Society for the
Improvement of Prisondiscipline and the Reformation of Juvenile Offenders',
in Engeland opgericht in 1817, en het nauw daarmee verwante werk van Elisabeth Fry trokken in die tijd in ons land de aandacht en stonden model voor
het opgerichte genootschap. (*3) (*4) Het programma van deze 'society' werd
voor een groot deel overgenomen in het Reglement van het Genootschap,
waarin men zich onder andere godsdienstonderwijs, onderwijs, bezoek, arbeidsverschaffing in de gevangenis, schoolonderwijs en zorg na ontslag tot taak
had gesteld. Door deze middelen dacht men de als doel gestelde 'zedelijke' verbetering te bereiken.
Over de positie van het nieuw opgerichte genootschap ten opzichte van de
strafrechtspleging kan het volgende worden opgemerkt. Uit hetgeen Van Bemmelen schrijft over de oprichtingsgeschiedenis van het Genootschap blijkt, dat
de oprichters daarvan verbetering van de gestrafte als een belangrijk doel van
de straf hebben gezien. In een citaat van Nierstrasz (*5) worden de ethische en
praktische bezwaren verbonden aan de afschrikking als belangrijkste strafdoel
besproken en wordt het onbillijke van de vergelding naar voren gebracht. Bescherming tegen de misdaad zal men niet in de straffen vinden, maar vooral in
en door de zedelijke verbetering der mensheid, aldus Nierstrasz. Omdat men
zedelijke verbetering als één van de doelstellingen van de straf beschouwde, lag
het voor de hand, dat men in het Genootschap tot Zedelijke Verbetering van
Gevangenen zich de vraag stelde, of het met zijn werk op het terrein van de
staat zou komen. Om dat te voorkomen besloot men in de gevangenissen
slechts aanvullend op het werk van de overheid op te treden en het accent te
leggen op de zedelijke verbetering van de ontslagenen. Zo stelde men zich een
taak, die in die tijd duidelijk als een taak voor het particulier initiatief beschouwd werd. (*6)
3

Deze aan het Genootschap ten grondslag liggende ideeën over de straf en de
bejegening van de delinquenten in de vrije samenleving stemden geenszins
overeen met de in die tijd bestaande opvattingen over de strafrechtspleging.
Weliswaar waren er strafrechtsgeleerden als de Franeker hoogleraar Tydeman,
die aan opvoeding en algemeen maatschappelijke maatregelen, zoals het instellen van armengestichten, werkhuizen, een goede zorg voor ontslagen gevangenen en dergelijke, grote waarde toekenden en die dergelijke maatregelen als
voorwaarden zag voor een goed functionerende strafrechtspleging, (*7) maar
de opvatting van de straf als middel om het algemeen belang te beschermen
voerde de boventoon, aldus Van Hamel. (*8) Ook uit Pompe's 'Geschiedenis
van de Nederlandse Strafrechtswetenschap' blijkt dit duidelijk. Met name de
door Pompe weergegeven discussie over het 'Ontwerp Strafwetboek voor de
Nederlanden' van 1827 wijst uit dat de generale preventie als belangrijkste
doel van de straf werd gezien. De generale preventie zou vooral zijn gelegen in
de afschrikwekkende werking van de straf. Verbetering van de gestrafte was
kennelijk een bij de theoretici niet aanvaard of nauwelijks meewegend strafdoel.
De praktijk bood een soortgelijk beeld. Het lovende en gunstige oordeel
over de Nederlandse gevangenissen, dat John Howard had gegeven in zijn in
1777 gepubliceerde 'The State of the Prisons in England and Wales with
Prelimenary Observations and an Account of Some Foreign Prisons' (*9)
was in geen enkel opzicht toepasselijk op de toestanden, die in de strafgevangenissen heersten omstreeks 1820. In vele geschriften en rapporten uit die tijd
werden de wantoestanden in de Nederlandse gevangenissen beschreven. (*10)
De regering reageerde op deze wantoestanden met een reorganisatie van het
gevangeniswezen, die aan de vele bezwaren nauwelijks tegemoet kwam, omdat
zij voornamelijk in dienst stond van een bedrijfsmatige opzet van de gevangenissen, opdat de gevangenen zelf in de kosten van het onderhoud van het
gevangeniswezen konden voorzien. (*11) Een dergelijk stelsel kwam de
zedelijke verbetering van de gevangenen natuurlijk niet ten goede.
Tengevolge van deze wantoestanden werd het werk in de strafgestichten,
bestaande uit — onder andere — bezoek, onderwijs en godsdienstonderwijs,
aanvankelijk de belangrijkste taak van het Genootschap. Dit blijkt ook uit de
reglementswijziging, die in 1827 plaatsvond, waardoor in art. 4 niet langerde
zorg voor ontslagenen, maar de zorg voor de gevangenen als hoofddoel werd
gesteld. (* 12) Men was wel van mening, dat een zeker toezicht vanwege de bestuurders op ontslagenen en hulp bij het vinden van werk van groot belang waren voor de zedelijke verbetering van de delinquent en derhalve ook voor de
beveiliging van de samenleving. Deze nazorg moest in de praktijk echter wijken voor het werk in de gevangenissen. Uit enkele door Van Bemmelen gegeven voorbeelden (* 13) blijkt, dat er in een aantal gevallen een zorg voor ontslagenen was, die sterk aan het latere zogenaamde patronaat deed denken,
maar hij moet toch concluderen, dat de tijdens de oprichting bestaande plannen op het terrein van de nazorg al snel naar de achtergrond zijn gedrongen.
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1.2. De ontwikkelingen tot 1881
De eerste tientallen jaren van het bestaan van het Genootschap gaven, er werd
hierboven reeds op gewezen, een snelle ontwikkeling van het werk binnen de
strafgestichten te zien Er werd gezorgd voor verschaffing van arbeid in de
kleinere gevangenissen, waarin bedrijfsmatig opgezette en dus lonende arbeid
niet mogelijk was, zodat het Genootschap hier aanvullend te werk moest gaan.
Daarnaast behoorden onderwijs, godsdienstonderwijs en bezoek in de gevangenissen tot de werkzaamheden. Toen de overheid langzamerhand ook in de
kleinere strafinrichtingen de zorg voor de arbeid op zich ging nemen en in
1860 de verzorging van het onderwijs in de strafgestichten aan zich trok, verminderde de taak van het Genootschap in de strafgestichten tot het bezoek
aan gevangenen (* 14) Daarbij moet wel worden bedacht, dat door de in 1851
geleidelijk aan ingevoerde eenzame opsluiting en de voortdurende uitbreiding
van de toepassingsmogelijkheden daarvan, de taak in de loop der jaren aanmerkelijk was verzwaard Tegenover deze teruglopende activiteit in de gevangenissen stond geen uitbreiding van het werk voor de ontslagenen, zoals men gezien
de doelstellingen van het Genootschap en de oorspronkelijke bedoelingen van
zijn activiteiten zou kunnen verwachten Integendeel, de oorspronkelijk aanwezige patronaatsgedachte werd hoe langer hoe minder in de praktijk gebracht
en de zorg voor de ontslagenen beperkte zich tot het verlenen van materiele
bijstand De nazorg was daarmee tot een vorm van armenzorg geworden, die m
de woorden 'schoenen- en klompenreclassenng' raak getypeerd wordt Hoezeer het oorspronkelijk aanwezige élan er uit was, blijkt bijvoorbeeld uit de
omstreeks 1860 door Jonkheer J de Bosch Kemper aangewende poging een
patronaatschap voor jeugdige delinquenten in te stellen, waarvoor hij bij het
Genootschap geen gehoor vond (* 15)
Was er dus op het praktische vlak na de aanvankelijke groei der werkzaamheden weinig ontwikkeling en zelfs in sommige opzichten een teruggang te bespeuren, daar stond tegenover dat de aandacht voor theoretische kwesties toenam De belangrijkste theoretische kwestie in het strafrecht tussen 1830 en
1880, waarmee het Genootschap zich uitgebreid heeft beziggehouden, was de
vraag naar het beste strafstelsel Aanvankelijk was het Genootschap van mening, dat de bezwaren verbonden aan de gezamenlijke opsluiting van gevangenen, het best konden worden opgelost door een goede klassificatie van de gevangenen Toen dit in de praktijk niet mogelijk bleek te zijn, werd het Genootschap voorstander van het celstelsel (*16) Ook onder de strafrechtsgeleerden kregen langzamerhand degenen, die invoering van het celstelsel bepleitten, de overhand Als voordelen van dit stelsel zag men vooral het ontbreken van de slechte invloed die de gevangenen in geval van gezamenlijke opsluiting op elkaar zouden hebben en de mogelijkheid voor de delinquent om in
zijn eenzaamheid tot inkeer en zo tot zedelijke verbetering te komen De zedelijke verbetering beschouwde men in het algemeen weliswaar nog met als
doel van de straf, maar wel zag men als voordeel van deze wijze van strafexecutie, dat de voorwaarden voor zedelijke verbetering werden geschapen (*17)
Het in 1851 (*18) in een (nog zeer) bescheiden mate ingevoerde celstelsel,
5

werd vooral bestreden door de aanhangers van het Ierse stelsel, dat ook wel
het progressieve stelsel werd genoemd. De belangrijkste vertegenwoordiger van
deze stroming in ons land was J.J.L. van der Brugghen, die zijn denkbeelden
neerlegde in een boekje 'Mededelingen en gedachten over het lersche Gevangenisstelsel'. (* 19) Een opmerkelijk verschilpunt met de voorstanders van de celstraf was dat Van der Brugghen de zedelijke verbetering van de gestrafte als
nevendoel van de straf aanvaardde. Het strafstelsel diende zoveel mogelijk
gunstige voorwaarden daarvoor in het leven te roepen. Dit bracht hem tot het
progressieve stelsel, dat aanving met de eenzame opsluiting van de gevangene
en via een aantal tussenfasen uitliep op de voorwaardelijke invrijheidstelling
van de veroordeelde. (*20)
Het is opmerkelijk, dat het Genootschap zich niet aansloot bij de aanhangers van dit 'lersche stelsel', maar van de cel alle heil bleef verwachten. Hierin
werd immers voor het eerst het strafstelsel expliciet gebaseerd op de verbeteringsgedachte, die de oprichters blijkens de woorden van Nierstrasz aan de
straf ten grondslag wilden leggen en die ook later binnen het Genootschap
steeds weer opnieuw weerklank vond. (*21) Bovendien lijkt het (achteraf bezien) wel duidelijk, dat zedelijke verbetering, zo daar via de vrijheidsstraf iets
van terecht kan komen, beter via een progressief (gemeenschaps-) stelsel dan
via een celstelsel kan worden bevorderd. Men was zelfs zozeer van de juistheid
van het celstelsel overtuigd, dat het Genootschap samen met anderen er bij de
Minister van Justitie — met succes — op aandrong de toepassingsmogelijkheden, die in het Regeringsontwerp van het Wetboek van Strafrecht van 1879
voor de eenzame opsluiting waren voorzien, aanmerkelijk uit te breiden. (*22)
Van groot belang voor de strafrechtspleging en derhalve ook voor de taak
van het Genootschap was de totstandkoming van een nieuw Wetboek van
Strafrecht in 1881. We kunnen dit Wetboek van Strafrecht beschouwen als de
resultante van de ontwikkelingen op het terrein van het strafrecht tussen 1810
en 1870. Het is duidelijk de vrucht van de 'Klassieke Richting'; de nieuwe inzichten op het gebied van criminaliteit en strafrechtspleging, die met name in
Italië in die tijd ontstonden, hebben daarop nog geen invloed gehad. Kenmerkend voor de Klassieke Richting was ten eerste het streven om de macht van
de overheid over de burgers te beperken en machtsmisbruik door de overheid
tegen te gaan. Een tweede kenmerk van deze stroming was de visie op het delict, dat als een juridisch gebeuren met juridisch geformuleerde gevolgen werd
beschouwd. Daarbij werd er weinig aandacht geschonken aan de persoonlijke
situatie van de dader en de maatschappelijke context en betekenis van het delict.
De verwantschap van het Wetboek van Strafrecht van 1881 met de Klassieke Richting blijkt in de eerste plaats uit de grote nauwkeurigheid, die bij de
omschrijving van de diverse delicten in acht werd genomen en de terughoudendheid die bestond bij het strafbaar stellen van handelingen, die op het terrein van de moraal lagen. In de tweede plaats komt het 'klassieke karakter' van
het Wetboek naar voren uit het strafstelsel en de daaraan ten grondslag liggende theoretische overwegingen, die we kennen uit de Memorie van Toelichting
en de behandeling van het ontwerp in de Eerste en Tweede Kamer. Het straf6

stelsel was eenvoudig gehouden en kende slechts drie hoofdstraffen te weten
gevangenisstraf, hechtenis en geldboete Deze eenvoud had volgens de Memorie van Toelichting het grote voordeel, dat de onderlinge vergelijking van de
straffen gemakkelijk was, een dergelijke vergelijking zou voor de toebedeling
van de straf in de juiste verhouding tot de betrekkelijke zwaarte van het misdrijf noodzakelijk zijn (*23) Kennelijk werd de vergelding in de zin van evenredigheid tussen straf en ernst van het feit hier gehuldigd als de strafrechtstheone bij uitstek, (*24) een theone die we ook tegenkomen bij Beccaria, de
grondlegger van de Klassieke Richting
Zowel in de Memone van Toelichting, als bij de behandeling in de Eerste en
Tweede Kamer kwam de bescherming van de maatschappij door afschrikking als
doel van de straf naar voren (*25) De afschrikking mocht echter niet, zoals in
het strafstelsel dat de Code Penal huldigde, ten koste gaan van de zedelijke belangen en de zedelijke verbetering van de delinquent Vandaar de afschaffing van
de onterende straffen (*26) De straf had weliswaar de zedelijke verbetering van
de misdadiger met tot doel, maar in het belang van de maatschappij moest de verslechtering van de gevangene worden voorkomen en zijn verbetering, waar mogelijk, worden bevorderd De strafwas, naar het beroemde woord van Modderman
'geen kwaad, maar een leed' (*27) De verbetering van de gevangene dacht men
vooral te bewerkstelligen door een zo ruim mogelijke toepassing van de celstraf, de afschaffing van de onterende straffen en de invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling De voordelen die men aan de eenzame opsluiting verbonden zag, werden hierboven reeds vermeld Van de afschaffing van
de onterende straffen en de invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling met toezicht verwachtte men vooral, dat deze een aantal bestaande belemmeringen voor ontslagenen om weer in het maatschappelijk leven te worden
opgenomen, zouden wegnemen
Het strafstelsel bood derhalve geen mogelijkheden voor individualisering op
basis van de persoonlijkheid van de delinquent men verwachtte zedelijke verbetering van de celstraf in het algemeen, los van de eventuele individuele problemen en mogelijkheden Met andere woorden, de gevolgde gedachtengang
was abstract, doordat men voorbij ging aan en zich losmaakte van de werkelijkheid van de tussen mensen bestaande verschillen, die een meer gedifferentieerd regiem in de strafgestichten en een meer gevarieerd sanctiepakket
noodzakelijk zouden maken, wanneer men iets voor de verbetering van
gevangenen wilde doen Iets dergelijks valt ook te constateren bij de regeling
van de voorwaardelijke invrijheidstelling (*28) Enerzijds werd het instituut in
het leven geroepen, omdat men aandacht had voor de problemen, die de
gevangene na zijn ontslag bij terugkeer in de samenleving ontmoette, anderzijds verwachtte men, dat de dreiging van verdere tenuitvoerlegging bij wangedrag en een beperkt politietoezicht de moeilijkheden voor de ex-gedetineerde
aanmerkelijk zouden doen verminderen Met name de aarzeling van werkgevers om ex-delinquenten in dienst te nemen, zou daardoor afnemen Een
meer individueel gerichte ondersteunende begeleiding zoals men die later
noodzakelijk zou gaan achten, werd in het voorstel met overwogen en de
mogelijkheid of wenselijkheid daarvan kwam bij de behandeling m de Eerste
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en Tweede Kamer niet ter sprake.
Derhalve kreeg het Genootschap geen taak bij de uitvoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling, een terrein waarvan het veertig jaar later niet
meer weg te denken was. De hulp, die het Genootschap vanuit de samenleving
bood en de taak van de overheid op het gebied van het strafrecht werden nog
duidelijk gescheiden. Zulks overigens met volledige instemming van het Genootschap dat zich zelfs een tegenstander van de invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in ons recht betoonde. (*29)
Samenvattend: de zedelijke verbetering werd in het strafrecht nog niet
krachtig nagestreefd, het Genootschap had in de strafrechtspleging nog geen
officiële plaats gekregen en vervulde daarbinnen slechts een beperkte taak.

1.3. De periode 1881-1905
De periode 1881-1905 wordt gekenmerkt door een verandering in de opvattingen over de taak van de staat. (*30) De sociale verhoudingen veranderden
diepgaand; de sociale kwestie ontstond in ons land, dat wil zeggen dat de traditioneel aanwezige, van ouds bekende sociale verhoudingen niet langer werden aanvaard. Steeds meer groeide het inzicht dat de bestaande arbeidsomstandigheden wantoestanden waren en dat het negentiende eeuwse, individualistische liberalisme in zijn pogingen daarvoor een oplossing te vinden te kort schoot.
Langzamerhand ontstond de vraag naar sociale wetgeving ter bestrijding van de
ergste wantoestanden. Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 en Ruys de
Beerenbrouck's wet uit 1879, die de beperking van de arbeidsduur van jeugdige personen en vrouwen regelden, waren de eerste voorbeelden van deze wetgeving. De grote betekenis van deze wetten, die na 1900 door een stroom van
dergelijke wetten werden gevolgd, was dat het beginsel, dat de staat zich onthield van inmenging in het maatschappelijk leven, werd doorbroken. Er ontstond een meer sociale opvatting van de staatstaak, waarin de staat tot taak
kreeg zich de bescherming van de maatschappelijk zwakken aan te trekken.
Voor dit doordringen van de overheid in het maatschappelijke leven zijn volgens Romein twee omstandigheden als oorzaken aan te wijzen. De eerste
hield in, dat de kosten, die de sociaal zwakkeren met zich meebrachten, de
baten die ze voortbrachten zozeer gingen overtreffen, dat opvang noodzakelijk werd. De tweede was het ontstaan van een stuk sociale bewogenheid,
waarvan bijvoorbeeld de oprichting op 15 september 1899 van een opleidingscentrum voor sociale arbeid, de latere School voor Maatschappelijk Werk, blijk
gaf.(*31)
Bij deze aandacht van overheidswege voor sociaal zwakkeren paste een andere houding van de staat tegenover het werk van het Genootschap. Er was
daarnaast nog een andere factor die tot een andere opstelling van de overheid
in dezen aan'eiding gaf. Dat was de invloed, die de negentiende eeuwse, positivistische wetenschapsopvatting op het recht in het algemeen en op het strafrecht in het bijzonder begon te krijgen. Voor de Klassieke Richting stond het
delict als juridisch verschijnsel centraal, zoals we hierboven zagen. Voor de fei8

telijke en sociale aspecten ervan had men nauwelijks aandacht Dit begon nu
te veranderen
ben eerste aanzet tot een andere visie op het delict werd gegeven in het
werk van de Belgische statisticus Quetelet (*32) Deze maakte een studie van
de eerste jaargangen van de Franse criminele statistiek en concludeerde daaruit, dat de criminaliteit in de samenleving een wetmatig verloop had, zoals andere sociale verschijnselen Hiermee maakte hij de weg vrij voor een beschouwing van de misdaad, waarin deze niet zozeer als zonde of rechtsinbreuk werd
gezien, maar als een sociaal verschijnsel waarop andere maatschappelijke verschijnselen van invloed waren
Veel invloedrijker en belangrijker voor de ideeën over criminaliteit in de
daarop volgende jaren was het werk van de Italiaanse school gevormd door
Lombroso, Fern en Garofalo Het beroemde werk van Lombroso 'L'Uomo
Delinquente' bevatte een eerste systematische poging de oorzaken van het delinquente gedrag te leggen in de persoon van de dader Ook al bleek het
grootste deel van de door Lombroso in dit werk ontvouwde ideeën na enige
tijd niet houdbaar en ook al werd er later door hem en zijn volgelingen een
veel grotere plaats ingeruimd voor de maatschappelijke factoren, die tot het
begaan van een delict bijdragen, zijn boek was van grote betekenis (*33) In
de eerste plaats door zijn gedachte van de geboren misdadiger Dit begrip heeft
geruime tijd een belangrijke plaats in het criminologisch denken ingenomen
Een nog belangrijker uitvloeisel van zijn theorie was, dat als gevolg van het onderzoek naar de oorzaken van misdadig gedrag, de predispositie tot crimineel
gedrag en niet het gepleegde delict centraal kwam te staan Voor de sanctie betekende dit, dat deze niet langer primair als de reactie op het gepleegde delict
werd gezien, maar als een middel tot controle van het toekomstig gedrag van
de gestrafte Men vindt deze gedachtengang terug m Fern's beroemde idee van de
wettelijke of sociale verantwoordelijkheid (*34) inhoudende, dat iemand die een
delict heeft begaan altijd (ongeacht zijn persoonlijke gesteldheid) verantwoordelijk gesteld moest worden, dat wil zeggen onderworpen aan de maatregelen
die op het delict kunnen volgen Deze maatregelen hoefden geen verband te
houden met het delict, maar dienden gezien de persoonlijkheid en de omstandigheden van de dader geschikt te zijn om hem van verdere misdaden te weerhouden Op deze wijze werd de band tussen delict en straf vrijwel volledig
doorgesneden, de persoon van de dader kwam in het strafrecht centraal te
staan (*35)
Deze vrij radicale ideeën van de Italiaanse School werden op een meer gematigde en daardoor invloedrijkere wijze op het strafrecht toegepast door Fr
von Liszt, o a m zijn beroemde rede 'Der Zweckgedanke im Strafrecht'. (*36)
In deze rede stelde Von Liszt, zich baserend op de door Von Jhenng in diens
'Zweck im Recht' ontvouwde rechtsleer, dat de straf zich heeft ontwikkeld
van mateloze wraakneming tot een weloverwogen doelmaatregel Het doel van
de straf is volgens hem bescherming van rechtsgoederen, het wezenlijke ervan
de dwang, die normconform gedrag bevordert en zo de rechtsgoederen beschermt Daarbij moet men zich, wil men werkelijk tot een strafrechtspohtiek
komen, baseren op de uitkomsten van de criminologie, door Von Liszt als
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'Kriminalstatistik' aangeduid. Hij week echter minder van de 'Klassieke Richting' af dan de Italiaanse School, doordat hij aan het gepleegde feit voor de
vaststelling van de sanctie meer betekenis toekende. Zo wilde hij de ernst van
het delict bij de bepaling van de zwaarte van de straf betrekken (*37) en de
volgens hem in principe wenselijke levenslange opsluiting van onverbeterlijken alleen mogelijk maken in geval van de derde veroordeling ter zake van een
beperkte categorie delicten. (*38)
In Nederland vonden deze nieuwe ideeën aanvankelijk weinig voorstanders.
Het eerste belangrijke wetenschappelijke werkstuk in ons land, waarin de
ideeën van de Nieuwe Richting werden weergegeven, was het prae-advies van
Van Hamel in 1884 geschreven ten behoeve van het internationale penitentiairrechtelijke congres in Rome. (*39) Deze nam daarin de ideeën van Von
Liszt grotendeels over. Dezelfde Van Hamel ontwikkelde zich in de daarop
volgende jaren, toen hij in 1889 samen met Prins en Von Liszt de Internationale Vereniging voor Strafrecht oprichtte tot één van de leidende figuren uit
de beweging. Algemeen aanvaard waren de ideeën van de Nieuwe Richting in
die tijd in ons land nog geenszins, integendeel. Uit Pompe's Geschiedenis van
de Nederlandse Strafrechtswetenschap blijkt dat drie van de vier hoogleraren
in het strafrecht in die periode aanhangers waren van de Klassieke Richting.
Pols en Dómela Nieuwenhuis verwierpen krachtig en principieel deze nieuwe
stroming, Van der Hoeven stond vooralsnog afwijzend tegenover de Nieuwe
Richting, omdat de juistheid van haar ideeën nog onvoldoende was gebleken.
(*40)
De toenemende belangstelling voor de zorg voor jeugdige delinquenten en
'verwaarloosde' jongeren omstreeks 1890 is het eerste teken, dat de denkbeelden van de Nieuwe Richting gehoor gaan vinden. Niet alleen de oprichting in
verschillende plaatsen van verenigingen Pro Juventute, maar ook de jaarredes
van voorzitters van het Genootschap en de vele proefschriften, die tussen
1890 en 1900 aan dit onderwerp werden gewijd, gaven daarvan blijk. (*41)
Deze activiteiten en ideeën culmineerden in de kinderwetten van 1901,
(*42) waarvan het doel was de bescherming van jeugdige personen tegen verwaarlozing en de bestrijding van sociaal gevaarlijke neigingen bij dezen. Daartoe werden aan de overheid en aan andere organisaties preventieve en repressieve middelen met een opvoedkundig karakter gegeven. (*43) Evenals in de
sociale wetgeving zien we ook hier, dat de nieuwe inzichten voor het eerst
toegepast werden in een regeling voor jeugdigen.
Omstreeks 1900 ontstond ook voor andere ideeën van de Nieuwe Richting
in bredere kring belangstelling. Een belangrijke oorzaak daarvan was de uit de
statistieken blijkende stijging van de criminaliteit en de toeneming van het percentage recidivisten onder de veroordeelden. (*44) Dientengevolge ontstond
bij velen de overtuiging, dat de bestrijding van de criminaliteit, zoals die geschiedde, niet effectief was. De overheid reageerde onder andere met een onderzoek naar mogelijkheden om de arbeidssituatie in de strafgestichten te verbeteren (*45) en met de erkenning van het belang van het werk van het Genootschap. In 1905 werd het Genootschap voor het eerst een subsidie toegekend.
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Doch niet alleen in het optreden van de overheid op het terrein van de strafrechtspleging werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, ook binnen het Genootschap was er sprake van een nieuw élan. Van Bemmelen geeft het hoofdstuk
uit zijn proefschrift, dat de periode 1890-1909 behandelt als titel het veelzeggende 'Terugkeer naar de Praktijk'. De stichting van een bureau voor arbeidsbemiddeling ten behoeve van ontslagen delinquenten en de aankoop en
exploitatie van het Grote Woudhuis voor de opvang van ontslagen gevangenen,
getuigden van een nieuwe praktische werkzin. (*46)
Deze periode overziende kunnen we het volgende concluderen: zowel het
toenemende ingrijpen van de staat in het maatschappelijke leven als de vanuit
de strafrechtswetenschap en praktijk geuite behoefte aan een goede begeleiding en opvang van delinquenten bevorderden, dat de overheid belang kreeg
bij een goed georganiseerde en goed functionerende reclassering. Vandaar, dat
zij begon met de subsidiëring van het werk van het Genootschap. Een subsidiëring die natuurlijk binnen afzienbare tijd moest uitlopen op een zekere
vorm van controle op het werk van het Genootschap. Het Genootschap van
zijn kant had de financiële steun van de overheid nodig. Bovendien ging het
Genootschap steeds meer de hulp en steun aan ontslagenen als een onderdeel
van een goede strafrechtspolitiek zien. De basis voor de Reclasseringsregeling
van 1910 en voor een integratie van het reclasseringswerk in de strafrechtspleging werd daarmee gelegd.

1.4. De periode van 1905 tot 1918
De ontwikkelingen tussen 1905 en 1918 vormden een keerpunt in de geschiedenis van de reclassering. Tot dan was het werk van het Genootschap te typeren als: de hulp vanuit de samenleving vanwege goedwillende burgers geboden
aan de delinquente medemens, die men zag als de in zedelijk opzicht gevallen
mens. Deze hulpverlening, zedelijke verbetering, beperkte zich tot bezoek in
de gevangenis en soms arbeidsbemiddeling of het verlenen van een bescheiden
materiële steun na het ontslag uit de gevangenis. In de periode 1905-1918
kreeg men binnen het Genootschap meer aandacht voor de ontslagen gevangene. Bovendien ging de staat zich mede verantwoordelijk achten voor de zorg
aan de ontslagen gevangene en voor de maatschappelijke gevolgen van de strafrechtelijke reactie. Deze ontwikkeling mondde uit in een integratie van de reclassering in de strafrechtspleging in het kader van het in 1915 ingevoerde instituut van de voorwaardelijke veroordeling en de tegelijkertijd uitgebreide
voorwaardelijke invrijheidstelling.
Wanneer men zich in de achtergronden van deze ontwikkeling verdiept, dan
blijkt het volgende", de ideeën van de Nieuwe Richting kregen meer aanhang
binnen de kring van beoefenaren van het strafrecht. Een eerste verandering in
het strafrecht overeenkomstig de inzichten van de Nieuwe Richting kwam, zoals hierboven reeds is vermeld, tot stand bij de invoering van de (strafrechtelijke) kinderwetten van 1901 (1905), waarin o.a. via de tuchtschool, de terbeschikkingstelling van de regering en de voorwaardelijke veroordeling sancties
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met een pedagogische strekking werden ingevoerd. Vergelding van het begane
kwaad, door de dader een leed toe te brengen, stond hier niet meer voorop en
bleef bijvoorbeeld in geval van een voorwaardelijke veroordeling op utiliteitsgronden achterwege. In het algemeen bestond er weinig bezwaar tegen het
vooropstellen van de verbeteringsgedachte in het strafrecht ten aanzien van
jeugdigen, ook niet bij diegenen, die in de vergelding het wezen van de straf
zagen. (*47) Veel meer omstreden waren de twee wetsontwerpen tot invoering van een voorwaardelijke veroordeling in het volwassenenstrafrecht, het
eerste ingediend in 1900 door minister Cort van der Linden, het tweede ingediend in 1904 door minister Loeff. (*48) De voornaamste reden voor de indiening van deze beide wetsontwerpen was de veelvuldige toepassing van korte
vrijheidsstraffen. Vandaar het voorstel om in gevallen, waarin een vrijheidsstraf van zes maanden of minder werd opgelegd, de rechter de mogelijkheid
te geven de tenuitvoerlegging hiervan op te schorten. De rechter kon alleen de
tenuitvoerlegging gelasten indien de veroordeelde binnen een proeftijd van ten
hoogste vijf jaar opnieuw wegens een soortgelijk strafbaar feit werd veroordeeld, of zich anderszins slecht gedroeg.
De ingediende voorstellen (*49) gaven aanleiding tot een levendige discussie. De tegenstanders richtten hun bezwaren tegen de strafrechtstheoretische
aspecten van het instituut en tegen de praktische gevolgen. Het theoretische
bezwaar hield in, dat het strafrecht van karakter veranderde door het aanvaarden van het beginsel dat straf achterwege kan blijven, zolang de maatschappelijke veiligheid dat gedoogt. De straf zou in geval van een voorwaardelijke veroordeling een opvoedingsmiddel en een middel ter bescherming van de maatschappij worden. (*50) Daarnaast vreesden de tegenstanders van de voorwaardelijke veroordeling, dat de toepassing ervan het preventieve effect van de
straf zou doen verminderen, ten bewijze waarvan zij de ontwikkelingen in landen, waarin de voorwaardelijke veroordeling reeds was ingevoerd, aanhaalden.
Daarbij legden zij wel erg gemakkelijk verbanden tussen de ontwikkeling van
de criminaliteit en de invoering van de voorwaardelijke veroordeling, iets waaraan ook de voorstanders zich bezondigden, als zij wezen op de vermindering
van de recidive. (*51 )
Bij een vergelijking van de wetsvoorstellen uit 1900 en 1904 met het in
1912 door minister Regout ingediende voorstel valt op, dat in de voorstellen
van de ministers Cort van der Linden en Loeff de reclassering nog geen taak
heeft gekregen bij de uitvoering van de voorwaardelijke veroordeling, terwijl
haar daarin een tiental jaren later zo'n belangrijke plaats wordt toebedacht.
Ook in de literatuur, die naar aanleiding van beide ontwerpen verscheen, werd
over een taak voor de reclassering niet gesproken. In het kader van een bespreking van het Amerikaanse stelsel en het in de wetsontwerpen gevolgde FransBelgische stelsel kwam als één van de verschilpunten naar voren, het bij het
Amerikaanse stelsel behorende toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde
uitgeoefend door een probation officer. Maar niemand verbond hieraan de
consequentie de reclassering een taak in het kader van de voorwaardelijke veroordeling te geven. (*52) De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het
feit, dat het Genootschap in zijn praktische werk nog nauwelijks aan het pa12

tronaat was toegekomen, en de omstandigheid dat men algemeen meende dat
het stelsel van probation (*53) eerder paste in het Angelsaksische rechtsstelsel, met zijn grote bevoegdheden voor de rechter, dan in het Nederlandse
systeem. (*54)
Hoewel de wetsontwerpen van 1900 en 1904 niet voorzagen in een inschakeling van de reclassering, werd er in de literatuur wel gepleit voor invoering
en ontwikkeling van een goede nazorg als onontbeerlijke aanvulling op de
strafrechtspleging. (*55) Dit o.a. door Simons bepleite patronaat was in die
tijd nog niet tot ontwikkeling gekomen. Zulks valt af te leiden uit een in
1903-1905 in Den Haag ontwikkeld initiatief waarin men probeerde de
hulpverlening tot Opheffing' van de reclassent naast de materiële steun meer
systematisch te organiseren, zodat aan iedere ontslagene, die daarvoor in
aanmerking kwam, een patroon kon worden toegewezen. Vóór 1905 was het
patronaat in Den Haag, naar kan worden aangenomen, nog niet ver ontwikkeld. (*56) Ook elders was dat kennelijk nog niet het geval getuige de opmerking die N. Muller in zijn proefschrift 'Biografisch-aetiologisch onderzoek over
recidive bij misdrijven tegen den eigendom' in 1908 maakte. 'Het principe van
het patronaat zoals het tegenwoordig wordt opgevat is: hulp voor den misdadiger wien door een te strenge maatschappij werk geweigerd wordt; als de
betrekking gevonden is heeft de patroon zijn werk volbracht'. (*57) In vele
gevallen is echter na dit maatschappelijk patronaat nog een persoonlijk patronaat, een persoonlijke begeleiding van de dader nodig, aldus Muller.
Aan dit patronaat, dat zich vanaf 1905 ging ontwikkelen, ontstond steeds
meer behoefte. Vandaar dat de overheid, die in 1905 de eerste subsidie op het
terrein van de reclassering verstrekte, (*58) in 1908 overging tot een meer
systematische bemoeiing met het reclasseringswerk. In dat jaar legde minister
Nelissen een wetsontwerp tot aanvulling en verhoging van hoofdstuk IV van
de begroting voor 1909 aan de kamer voor. Daarin werden op de begroting
gelden opgevoerd ten behoeve van een regeling van het reclasseringswerk. De
inhoud van die regeling werd in het ontwerp in grote lijnen vermeld. Dit wetsvoorstel werd aanvaard en vormde de basis voor de eerste reclasseringsregeling, de Reclasseeringsregeling 1910 (Stb. 1910, nr. 374). De toelichting op deze algemene maatregel van bestuur gaf duidelijk de er aan ten grondslag liggende visie op de taak van de reclassering weer:
Men is daarbij (bij de regeling van de subsidiëring, J.W.F.) uitgegaan van het beginsel,
dat de reclasseering, waar enigszins mogelijk, het werk moet zijn en blijven van vrije
organen der maatschappij. Het grote belang intusschen, hetwelk de staat heeft bij een
krachtige ontwikkeling der reclasseering, de waarborg daarin gelegen tegen de voortdurende recidive, die het beste strafstelsel op den duur met verslapping bedreigt, maakt
het wenschelijk, dat de arbeid in dezen door particuliere vereenigingen verricht, van
overheidswege worde gesteund. Met het oog op dit gewichtige belang, behoeft de Overheid zich zelfs niet van eigen rechtstreeksche bemoeiing te laten weerhouden, mits deze
dan er op gericht zij het particuliere initiatief aan te vullen en tot meerdere ontwikkeling en krachtsinspanning te prikkelen'. (*59)
De reclasseringsregeling gaf aan de overheid een mogelijkheid om invloed uit
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te oefenen op het reclasseringswerk via de voorwaarden die werden gesteld aan
een vereniging of instelling, die voor subsidie in aanmerking wilde komen. Zo
was de vereniging verplicht verslag te doen van het verloop van het reclasseringscontact met personen voor wie de instelling subsidie had gekregen (art. 9)
en moest de instelling alle inlichtingen, die de Minister van Justitie over dergelijke reclassenten vroeg, verstrekken. Nog groter was de overheidsinvloed in geval van een zogenaamd bijzondere subsidie. (*60) In die situatie lag het initiatief tot de reclasseringsbemoeiing bij de overheid. Ingevolge artikel 42 konden
ten aanzien van de gevangene of verpleegde, wiens werkelijke straftijd zes
maanden of langer bedraagt, die nog voor het maatschappelijk leven zou kunnen worden behouden, bepaalde door de Minister aangeduide reclasseringsmiddelen worden aangewend door een vereniging, die zich daartoe bereid had
verklaard. De Minister kon de aanwijzing van daarvoor in aanmerking komende veroordeelden vergezeld doen gaan van voorwaarden, waaraan door de aangewezene moest worden voldaan. (*61) De toelichting noemt geheelonthouding en onderwerping aan een zeker toezicht als voorbeeld van mogelijke voorwaarden. De instelling verplichtte zich ingevolge artikel 46 ten spoedigste de
minister kennis te geven welke uitwerking de aangewende pogingen tot verheffing hadden gehad, alsmede van elk mogelijk niet nakomen van de voorwaarden door de ontslagene. Een sanctie op het niet nakomen door de veroordeelde van de hem gestelde voorwaarden was nauwelijks aanwezig. De enige mogelijke sanctie was intrekking van de aanwijzing en de daaraan verbonden subsidie. Dit kon leiden tot het staken van de hulpverlening. Een belangrijke uitbreiding van deze regeling werd gegeven in de artikelen 49-52, volgens welke
een bijzondere subsidie kon worden verleend ter zake van pogingen tot verheffing van personen die in verband met een tegen hen aanhangige strafvervolging
dreigden te worden opgezonden naar een Rijkswerkinrichting. Hier werd het
werk van de reclassering als preventieve maatregel gebruikt en kon een zich
niet houden aan de gestelde voorwaarden of een niet succesvol verlopende reclasseringspoging alsnog tot voortzetting van de vervolging leiden. Daarnaast
werd in Hoofdstuk II van de regeling de mogelijkheid geschapen voor rechtstreekse overheidsbemoeiing met reclassenten, indien reclasseringshulp door
particulieren niet te verwachten, dan wel ongewenst was. Gezien de zeer bescheiden mate, waarin van deze mogelijkheid in de eerste jaren gebruik werd
gemaakt, was deze bepaling van weinig praktische betekenis. (*62)
De aanzetten tot de regeling van de positie en taak van de reclassering zoals die in de daarop volgende jaren tot stand kwam, waren in de Reclasseeringsregeling van 1910 aanwezig. De bereidverklaring had tot gevolg dat er openheid was tegenover de Minister van Justitie voor wat betreft het verloop van
het contact tussen de reclasseringsvereniging en de reclassent. Tevens kreeg,
in geval van een bijzondere subsidie, de Minister van Justitie invloed op de inrichting en de uitvoering van het reclasseringscontact. Bovendien was dan een
vereiste, wilde de in art. 42 (*63) bedoelde aanwijzing van een gevangene
plaats hebben, dat de mogelijkheden van de betreffende gevangene werden onderzocht en dat werd nagegaan welke reclasseringsmaatregelen voor hem gewenst waren: dit was de eerste vorm van voorlichting op het terrein van de re14

classering als voorbereiding op het reclasseringscontact.
Korte tijd later, in juli 1912 werd bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot Vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzieningen betreffende
de voorwaardelijke strafopschorting, de betaling van geldboeten en de voorwaardelijke invrijheidstelling. (*64) In dat wetsontwerp werd onder andere
voorgesteld de rechter de bevoegdheid te geven om ten aanzien van vrijheidsstraffen, die de duur van zes maanden niet te boven gingen, te bevelen dat de
straf niet zou worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter zulks nader mocht
gelasten. De rechter diende een proeftijd vast te stellen voor de veroordeelde
en de voorwaarden waaraan gedurende de proeftijd moest worden voldaan.
Behalve de algemene voorwaarden, dat de veroordeelde geen strafbaar feit zou
plegen, noch zich op andere wijze zou misdragen, konden die voorwaarden bestaan in bepaalde voorschriften het gedrag van de veroordeelde betreffende of
in te zijnen aanzien te nemen maatregelen. De voorwaarden konden bepaaldelijk strekken tot het in het leven roepen van een bijzonder toezicht op hun naleving zomede tot het vergoeden van door het strafbaar feit veroorzaakte schade (14 quinquies). Over dit bijzonder toezicht bepaalde het voorstel in artikel
14 sexies het volgende:
'Met het toezicht op de naleving der voorwaarden blijft steeds het openbaar ministerie belast.
Het bijzondere toezicht, bedoeld bij het laatste lid van het voorgaande artikel, wordt
door de rechter opgedragen aan in het rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of aan aldaar gevestigde stichtingen of instellingen van weldadigheid,
of aan bijzondere ambtenaren'.
Dezelfde voorwaarden en hetzelfde bijzondere toezicht kwamen voor in het
voorstel tot uitbreiding van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gekozen
stelsel was, zo bleek duidelijk uit de Memorie van Toelichting, gebaseerd op
het Amerikaanse en Engelse stelsel van voorwaardelijke veroordeling, dat werd
gekenmerkt door de 'placing on probation', het stellen van de schuldig verklaarde onder toezicht van daarvoor geschikte personen. Men had, aldus de
MvT, 'in Amerika en Engeland terecht ingezien dat, althans in de meer ernstige gevallen, het instituut der 'voorwaardelijke veroordeling' slechts dan zijn
volle en meest heilzame werking zou kunnen hebben, wanneer de prikkel tot
goed gedrag, gelegen in het vooruitzicht c.q. de verdiende straf te moeten
boeten, met toezicht, steun en krachtige zedelijke beïnvloeding, samenwerken'. (*65)
Wat dacht de wetgever met het nieuwe instituut te bereiken? In de eerste
plaats hoopte hij hiermee een alternatief voor de korte vrijheidsstraffen te
hebben gevonden en zo de toepassing daarvan te kunnen beperken. In de
tweede plaats bestond hiermee de mogelijkheid het vooruitzicht der te boeten
straf als dwingend motief tot zelfverbetering te bezigen. Dit laatste voordeel
kon met name daar worden verkregen 'waar, in navolging van het Amerikaanse
probation systeem, voor het stelsel van aan de bijzondere omstandigheden van
elk geval aangepaste voorwaarden, waaraan gedurende de proeftijd zou moeten worden voldaan, alsmede voor een bijzonder toezicht op — en krachtige
15

zedelijke beïnvloeding tot — de nakoming dier voorwaarden zorg wordt gedragen'. (*66) Met het bijzondere toezicht zouden in eerste instantie worden
belast de bestaande organisaties die op het terrein der reclassering werkzaam
waren om zo de gesubsidieerde reclassenngsbemoeiingen ook tot de voorwaardelijk veroordeelden uit te strekken (*67)
Ook over het toezicht liet de Memorie van Toelichting zich uit
'De aard van haar doel en werkzaamheid zal dan vanzelve meebrengen, dat bedoelde
instellingen dat toezicht . . in de meest ruime zin zullen opvatten en niet alleen zullen doen strekken om de nakoming der gestelde voorwaarden te verzekeren, doch m
het algemeen om de veroordeelde zedelijk en maatschappelijk krachtig ten goede te
beïnvloeden'. (*68)
Het voorgestelde stelsel, waarin de reclassering een centrale plaats werd toebedacht, ontmoette in de Tweede Kamer nogal wat weerstand. Er bestond bezwaar bij vele leden tegen een stelsel, dat aan de rechter de mogelijkheid gaf
bijzondere voorwaarden op te leggen. Vooral tegen het bijzondere toezicht
koesterde men bedenkingen. Zo valt in het VV te lezen (*69)
'Door verscheidene leden werd de vrees uitgesproken, dat door het opleggen aan de
veroordeelde van bepaalde voorwaarden voor zijn gedrag en het instellen van een bijzonder toezicht op de naleving dier voorwaarden, soms verhoudingen zullen worden
in het leven geroepen, die zeer ongewenst zijn en het doel, dat de samensteller van
het ontwerp met een en ander beoogde, ongetwijfeld ook ver voorbijstreven Door de
voorwaarden en dat toezicht kan de veroordeelde, tegen alle recht en reden in, in zijn
bewegingsvrijheid worden gekortwiekt en voor hem een toestand worden geschapen,
die, vooral wanneer hij iemand is, die m geen enkel opzicht als zedelijk minderwaardig mag worden beschouwd — men denke aan de plegers van politieke misdrijven —
uiterst pijnlijk en vernederend, ja onduldbaar is'.
Even verder werd in dit verband gesproken over hatelijke voorschriften omtrent zijn doen en laten en een hem steeds vervolgend, misschien spionerend
toezicht. Vele leden drongen dan ook met klem aan op terugneming van de
bepalingen uit het wetsontwerp, die op het scheppen van voorwaarden en het
scheppen van een bijzonder toezicht betrekking hadden. Zij achtten de gevaren groter dan de goede kanten, die een goed geregeld patronaatswezen kon
hebben. (*70)
Intussen is het de vraag wat in de MvT met bijzonder toezicht werd bedoeld, een spionerend toezicht, dus een soort politietoezicht, zoals sommigen
vreesden of een vorm van patronaat, ondersteunend en leidend, zoals de Minister aangaf7 In de literatuur over reclassering uit deze periode wordt het begrip toezicht soms naast, soms in de plaats van het patronaat gebruikt. Ook in
het kader van de zorg voor jeugdige delinquenten komen we de term toezicht
tegen, alwaar dit begrip wordt gebezigd ter aanduiding van het vrije patronaat,
dat zich binnen de verenigingen Pro Juventute voor misdadige kinderen ontwikkelde. (*71) Wanneer men de verschillende omschrijvingen van het patronaat uit die tijd eens naast elkaar zet, dan vindt men het volgende. VerLoren
van Themaat definieerde patronaat als:
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'de zedelijke opbeunng en de leiding van gevangenen, waardoor men hen opnieuw tot
nuttige leden van de maatschappij opheft en hen na hun ontslag tot arbeid en een ge
regeld leven doet weder keren' (*72)
Overwater verstond onder het patronaat
'het geven van persoonlijke leiding aan de veroordeelden, gedurende een zekere tijd
na zijne veroordeling of ontslag, in de vorm van een vriendschappelijk op vertrouwen
gebaseerd toezicht, met het doel hem bij te staan in de kritieke ogenblikken van zijn
leven, op zijn bestaan een normaliserende invloed uit te oefenen en daardoor zijn te
rugval tot misdaad of een antimaatscliappehjk bestaan zoveel mogelijk te voorkomen' (*73)
Dezelfde Overwater haalde vervolgens schrijvend over het doel van het patronaat, met instemming De Jongh aan, waar deze stelde
'Reclasseren is opheffen, opvoeden, omhoogbrengen en omhooghouden, reinigen,
desinfecteren, leren lopen in de samenleving, geduldig en ijverig leren volvoeren de
taak, die opgelegd wordt, ook al is zij niet altijd even genotvol en afwisselend' (*74)
Wat opvalt in deze beschrijvingen is allereerst de visie op de delinquent, die er
uit spreekt Hij was iemand, die opgebeurd moest worden en zedelijk verheven
tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau De patroon was iemand, die
maatschappelijk en zedelijk duidelijk boven hem stond, die hem hielp en leiding gaf en er op toezag, dat de client, die hij begeleidde, zo mogelijk de rechte weg hield Het toezien was geplaatst in het kader van een welhaast vaderlijke begeleiding van de delinquent, waarin het controle-element wel degelijk een
rol speelde Zulks bleek ook bij de discussie gehouden op de jaarvergadering
van het Genootschap in 1914, waar een rapport van het Genootschap getiteld 'Voorwaardelijke Strafopschorting en Reclassering' werd besproken In
die discussie werden termen als 'de gangen nagaan', 'controle uitoefenen op de
reclassenten' gebruikt in verband met het instituut van de patronage (*75)
Klaarblijkelijk zag men de controle op de gedragingen als een onderdeel daarvan, (*76) hetgeen niet zo verwonderlijk is wanneer men de hierboven gegeven
definities van reclassering en patronaat beziet Begeleiding vanuit de daaruit
sprekende geesteshouding impliceerde immers, dat de aanwijzingen van de patroon door de reclassent nauwkeung moesten worden opgevolgd en dat deze
met anders dan dankbaar gestemd kon zijn vanwege de hem gegeven raad
Door deze raad op te volgen gaf hij van een gunstige wil tot verbetering blijk,
zich zo deze hulp waardig tonend In een dergelijke situatie lag een zekere
controle op het gedrag van de reclassent voor de hand, waarbij ongetwijfeld
de gedachte een rol heeft gespeeld, dat de weg om — weer — tot een normaal, geregeld maatschappelijk bestaan te geraken erg moeilijk was Men meende
kennelijk, dat het feit dat de reclassent wist dat er een behoorlijke kans bestond,
dat de patroon van zijn eventuele misstappen op de hoogte zou raken — waarmee hy diens hulp zou verspelen — een steun m de rug kon vormen om zich aan
de gegeven aanwijzingen te houden Een toezicht m die zin was in het belang
van de reclassent en vormde een onderdeel van de hulp- en steunverlening. Het
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was essentieel iets anders dan politietoezicht, waarin de gedragscontrole centraal
stond. (*77)
Ook de Memorie van Antwoord getuigde van een dergelijke visie. In het gewijzigde ontwerp van wet werd neergelegd, dat het bijzondere toezicht alleen
gericht mocht zijn op het verlenen van hulp en steun aan de veroordeelde, zodat van een deze steeds vervolgend, misschien spionerend toezicht geen sprake
zou kunnen zijn, zulks in overeenstemming met de bedoeling van het oorspronkelijke ontwerp, aldus minister Ort in zijn Memorie van Antwoord. (*78)
Enigszins hiermee in strijd lijkt de passage uit dezelfde Memorie van Antwoord waarin werd gesteld, dat de 'aan de strafopschorting verknochte algemene of bijzondere vrijheidsbeperkingen een straf opleverden', althans moesten worden beschouwd als een strafrechtelijke handeling. (*79) De Minister
schreef dit om te verdedigen, dat de bijzondere voorwaarden door de rechter moesten worden opgelegd en niet, zoals sommige leden van de Commissie van rapporteurs wilden, door de administratie.
De laatste opvatting van de Minister werd in reclasseringskringen niet gedeeld. De bijzondere voorwaarden werden immers niet opzettelijk als een
leed opgelegd en hielden geen direct verband met het gepleegde feit, maar
met de persoon van de verdachte, diens karakter, met diens levenswijze en de
omstandigheden waaronder hij verkeerde, zo schreef De Jongh. (*80) De
dwang die er van uitging kon het grote bezwaar van het vrije patronaat, namelijk dat men zich er aan kon onttrekken, ondervangen, wat uiteindelijk in het
belang van de reclassent was. (*81) Kempe typeerde dit inzicht op rake wijze
als volgt: 'Men realisere zich dus goed dat de betekenis, die gehecht werd aan
de elementen dwang en controle, volstrekt niet negatief gericht was op temmen, breken en in bedwang houden, men was er vast van overtuigd dat deze
dwangmiddelen de conditiones sine qua non waren om positief resultaat te
bereiken'. (*82)
De door de Minister voorgestelde wijziging ging de Kamer niet ver genoeg,
zodat na overleg tussen Minister en Commissie van rapporteurs als uiteindelijke tekst uit de bus kwam:
'de rechter kan in het Rijk gevestigde instellingen opdragen ter zake van de naleving der
bijzondere voorwaarden hulp en steun te verlenen (artikel Hd)'.
Opmerkelijk daarbij was, dat de tekst van artikel 15a ongewijzigd bleef en nog
steeds luidt: 'op de naleving der voorwaarden kan een bijzonder toezicht in het
leven worden geroepen'.
In hoeverre het wetsontwerp door deze wijziging wezenlijk was veranderd,
werd verschillend beoordeeld. Het kamerlid Van Raalte merkte op dat er
sprake was van een 'eene verandering van principiële en fundamentele betekenis'. (*83) De Jongh was van mening, dat de veranderde terminologie geen
enkele wezenlijke verandering inhield. Toezicht had altijd betekend patronaat,
ook hulp en steun sloeg op het patronaat en ieder patronaat impliceerde een
zeker toezicht, (*84) aldus De Jongh.
De feitelijke ontwikkeling na 1915 stelde De Jongh in ieder geval in het gelijk.
Het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden en het gedrag van
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de voorwaardelijk veroordeelden kwam uiteindelijk toch bij de reclassering terecht. De oorzaak daarvan was, aldus Overwater, (*85) dat het voor de parketten vooral in gevallen zonder bijstand heel moeilijk was na te gaan in hoeverre
de voorwaarden werden nagekomen. In gevallen waarin wel bijstand werd verleend, was dat kennelijk met behulp van de bijstand verlenende reclassering wel
gemakkelijk vast te stellen. Dit leidde ertoe dat soms inlichtingen werden gevraagd bij de politie, waarmee het politietoezicht, dat men in het wetsvoorstel
wilde vermijden, juist werd ingevoerd. Vandaar dat in 1918 (*86) een andere
regeling werd getroffen. Deze hield o.a. in dat ingeval er bijzondere voorwaarden
met hulp en steun waren opgelegd de met hulp- en steunverlening belaste instelling of ambtenaar rapport zou uitbrengen aan de Minister. Uit het rapport diende duidelijk te blijken in hoeverre de bijzondere voorwaarden werden nageleefd.
Ongunstige rapporten werden aan de betrokken parketten doorgezonden. Dergelijke rapporten konden ingevolge artikel 8 Uitvoeringsregeling VV (Stb. 505,
1915) worden gevraagd. Een mogelijkheid die ook reeds in de Reclasseeringsregeling van 1910 voorkwam, welke, zoals hierboven werd vermeld, een verplichting tot rapportage voor de reclasseringsinstellingen bevatte, als de Minister
om een rapport verzocht. Rechtstreekse rapportage aan het openbaar ministerie, zoals in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedde, was
krachtens art. 14d, waarin het bijzonder toezicht was afgeschaft, niet mogelijk.
Op deze wijze kreeg de reclassering een belangrijke justitiële taak, de patroon
werd tevens toezichthouder.
Met de invoering van de voorwaardelijke veroordeling werd tevens de aanzet gegeven voor een tweede justitiële taak voor de reclassering: de voorlichting van de rechterlijke macht. Reeds de Rcclasseeringsregeling van 1910, en
dit keerde terug in die van 1915, kende het systematisch onderzoek naar de
reclassabiliteit van de gestrafte. Binnen de reclassering bestond het inzicht dat,
hoewel de wet in deze zweeg, de rechter gegevens over de persoon en de sociale situatie van de delinquent moest ontvangen, wilde hij tot een voorwaardelijke veroordeling kunnen besluiten en de voor de delinquent heilzame voorwaarden kunnen opleggen. Zulks werd onder andere bepleit door De Jongh en
deze achtte dit zo vanzelfsprekend, dat hij het daarom verklaarbaar achtte,
dat dit niet in de wet was geregeld. (*87) Ook in het Genootschapsrapport
over de Voorwaardelijke Strafopschorting (*88) en in de studie van Slingenberg (*89) werd de voorlichting bepleit onder verwijzing naar de kinderstrafzaken, waarin deze al enige tijd gebruikelijk was. Eenzelfde standpunt nam
Overwater in, (*90) toen hij verwijzend naar de praktijk van de probation in
de Verenigde Staten en Zweden de voorlichting een onmisbaar element bij de
toepassing van voorwaardelijke veroordeling achtte.
Wanneer wij de hierboven geschetste ontwikkelingen bezien, dan is de conclusie dat de reclassering door de justitiële taken, die zij in het kader van de
voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling op zich ging
nemen, een orgaan van de strafrechtstoepassing was geworden.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1

(*1) Uitgebreid vindt men deze periode besproken in J.M. van Bemmelen, Van Zedelijke
Verbetering tot Reclassering, 's-Gravenhage 1923, verder aangeduid als Van Bemmelen
1923. De titel van het hoofdstuk is daaraan ontleend, omdat geen betere typering van de
periode te geven valt
(*2) Van Bemmelen 1923, p. 268.
(*3) Van Bemmelen 1923, p. 37 e.v.
(*4) L.J. Rogier, Evolutie der Reclassering, p. 28 e v.
(*5) Van Bemmelen 1923, ρ 12 en 13.
(*6) Van Bemmelen 1923, p. 54.
(*7) J.A. van Hamel, Strafrechtspolitiek van voor honderd jaar, De Gids, 73 jrg., 1909, dl
II, p. 13.
(*8) Van Hamel, a w ,p 33.
(*9)Zie ρ 119-133, geraadpleegd in de Bicentennial Edition, een facsimile reprint, Ox
ford 1977
(*10) Zie ook Van Bemmelen 1923, p. 22 e v. en J.A. van Hamel, a.w., ρ 31 en 32, als
mede de daar geciteerde werken.
(*11) Van Bemmelen 1923, p. 67 e.v.
(*]2) Η В. Verloren van Themaat, Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijn in
vrijheidstelling, deel I, Utrecht 1910, p. 204.
(*13) Van Bemmelen 1923, ρ 61 e.v
(*14) Van Bemmelen 1923, hoofdstuk IV, in het bijzonder p. 149.
(*15) Van Bemmelen 1923, p. 146.
(*16) Van Bemmelen 1923, p. 114 e.v.
(*17) Zie W P.J Pompe, Geschiedenis der Nederlandse strafrechtspleging sinds de Codifica
tiebeweging, Amsterdam 1956, p. 316 en de aldaar geciteerde opvattingen van Dómela
Nieuwenhuis.
(*18)Wetvan28juiu 1851 (Stb. 102).
(*19) Uitgave Nijmegen, 1861.
(*20) Pompe, a.w , ρ 311 e ν.
(*21) Zie b ν het door Van Bemmelen 1923 op ρ 100 aan Bouncious ontleende citaat
(*22) Van Bemmelen, 1923, p. 156.
(*23) H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Eerste Deel, Haarlem
1881,ρ 137.
(*24) Smidt, a w , ρ 194, de MvT ter verdediging van de levenslange gevangenisstraf.
(*25)Ziebv Smidt, a w., ρ 139-142, ρ 145 e v en ρ 194 e.v
(*26) Smidt, a.w ,ρ 13
(*27) Smidt, a w , p 141
(*28) Smidt, a w , p 251 e.v.
(*29) Van Bemmelen 1923, p. 158.
(*30) Deze en de volgende passages zijn gebaseerd op. H. Hoefnagels, Een eeuw sociale pro
blematiek. De Nederlandse sociale ontwikkelingvan 1850-1940, p. 30-105.
(*31) Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, Leiden 1967, 2 delen, deel I, p.
318
(*32)Zie G.Th Kempe, Inleiding tot de criminologie, Haarlem 1967, ρ 14 en L. Radzinowicz, Ideology and Crime, London 1966, ρ 32 e v.
(*33) С G. Wichmann, Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige
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omvorming van het strafbegrip, Leiden 1912, ρ 121 e ν en L. Radzinowicz, a w , ρ 46-59
(*34) Radzinowicz, a w , ρ 52 en 53 en Thorsten Sellm's opstel over Ennco Fern in
Pioneers in Criminology ed by Hermann Mannheim, 2 ed , Montclaer New Jersey 1973, ρ
361-384, i h b ρ 380
(*35) Zie Wichmann, a w , ρ 122
(*36) Opgenomen in F von Liszt, Strafrechtliche Vortrage und Aufsatze, Erster Band,
Berlin 1970, ρ 126-179
(*37) Von Liszt, a w ,p 158
(*38) Von Liszt, a w , ρ 170
(*39) G A van Hamel, Quelle Latitude la loi doit-elle laisser au juge quant a la determina
tion de la peine9 opgenomen in Verspreide opstellen van prof mr G A van Hamel, deel
I, Leiden 1912, ρ 308 334
(*40) Pompe, a w , ρ 369 e ν
(*41) Van Bemmelen 1923, p. 181-218 en Wichmanna w , p. 130-131
(*42) Zie M de Langen, Recht voor jeugdigen, Alphen aan den Rijn 1973, ρ 64 e ν en Van
Bemmelen 1923, ρ 181 218
(*43) Wet houdende wijziging van de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechts
pleging ten aanzien van jeugdige personen van 12 2 1901, Stb 63 en de Wet houdende wij
ziging en aanvulling van de bepalingen in het burgerlijk wetboek omtrent de vaderlijke
macht en de voogdij en daarmee samenhangende artikelen van 6-2-1901, Stb 62
(*44) Η В VerLoren van Themaat, Zorg voor den Veroordeelde in het bijzonder na zijn in
vrijheidstelling, deel 1, Utrecht 1910, ρ 95-124
(*45) Van Bemmelen 1923, ρ 212
(*46) Van Bemmelen 1923, ρ 203-207
(*47) De Vries, A D W en Van Tncht, F G J , Geschiedenis der wetgeving op de misdadige
jeugd, dl I, Haarlem 1905
(*48) Bijlagen 1900 1901,™ 100 en 1904-1905, nr 80
(*49) Zij vormden een onderdeel van voorstellen tot uitgebreide wijzigingen in het Wet
boek van Strafrecht en zijn nooit tot wet geworden
(*50) Zie В Gewin, Zijn de bedenkingen tegen de voorwaardelijke veroordeling voldoende
weerlegd, TvSr 1904, ρ 57-69
(*51) H L A Visser, Voorwaardelijke veroordeling m verband met recidive, TvSr 1902, ρ
195-221 en de MvT op het ontwerp van minister Loeff
(*52) Zie b ν H G van der Vnes, Uit de kindeijaren van de voorwaardelijke veroordeling,
De Gids 1903, dl 3, ρ 92 e ν
(*53) Zie hierna ρ 15 voor de kern van het 'probation stelsel'
(*54) Β ν Prof Simons in de discussie η a ν het rapport Voorwaardelijke Strafopschorting
en Reclassering, ρ 15
(*55) Β ν Simons, Nieuwe strafrechtspohtiek, De Gids, 1901
(*56) Van Bemmelen, ρ 208-210
(*57) N Muller, ρ 527 528
(*58) Van Bemmelen, ρ 210
(*59) De Reclasseenngsregeling van 1910, Uitgave Departement van Justitie, 's-Gravenhage
1911, ρ 29 (verder aangeduid als Reclasseenngsregeling 1910)
(*60) Een bijzondere subsidie had betrekking op het rcclassermgswerk ten behoeve van een
bepaalde persoon
(*61) Reclasseenngsregeling 1910, ρ 35
(*62) J Overwater, De reclassenng van strafrechtelijk meerderjarigen in Nederland, Almelo
1919,ρ 175 1912 nooit toegepast, 1913 eenmaal, 1914 viermaal
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(*63) Zie hierboven.
(*64) Zitting 1911-1912, nr. 304.
(*65) MvT 1911-1912, 304, p. 2.
(*66) MvT p. 4.
(*67) MvT p. 3 en 4.
(*68) MvT p. 20. ('Bedoelde instellingen' zijn de reclassenngsinstellingen, JWF).
(*69) W p. 10, zitting 1913-1914, nr. 52.
(*70)VVp. 12.
(*71) J.E. Doek, Vijftig jaar ondertoezichtstelling, Zwolle 1972, p. 22 e.v.
(*72) VerLoren van Themaat, dl. I, p. 25.
(*73) Overwater, p. 107.
(*74) G.T.J. de Jongh, De wet op de voorwaardelijke veroordeling, 1915, p. 45.
(*75) Voorwaardelijke strafopschorting en Reclasseermg, discussie, p. 11 en 12. Uitgave
Ned. Gen. tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, zonder jaar en plaats.
(*76) Zo ook De Jongh, a.w., p. 93.
(*77) Anders Goedemans, De wetgever en het toezicht van de reclassering in. S. van der
Kwast, Het einde van het onbegonnen weiW Meppel 1974.
(*78) MvA, p. 11, zitting 1914-1915, nr. 32.
(*79) MvA p. 2 en p. 6.
(*80) De Jongh, a.w., ρ 31 en 32.
(*81) Overwater, a.w., p. 107-112.
(*82) G.Th. Kempe, De bijzondere voorwaarden, Preadvies, Den Haag 1956, p. 44.
(*83) Goedemans, a.w., p. 79.
(*84)De Jongh, a.w., p. 93.
(*85) Overwater, a.w., ρ 300 e v.
(*86) Circulaire van 26 juni 1918, nr. 502.
(*87) De Jongh a.w p. 98 e.v.
(*88) Voorwaardelijke strafopschorting en reclassering. Uitgave van het Nederlandsch Ge
nootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, p. 25 en 26 (rapport uit 1914, zon
derjaar en plaats van uitgave).
(*89)J. Slingenberg, De Wet op de Voorwaardelijke Veroordeeling, Haarlem, 1916, p.
129 e.v.
(*90) J. Overwater a.w., p. 118 e.v.
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HOOFDSTUK 2

Van reclassering tot forensisch
maatschappelijk werk
2.1. Inleiding
De taken die de reclassering door de totstandkoming van de voorwaardelijke
veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling kreeg, zijn bepalend voor
de ontwikkeling van het reclasseringswerk tot omstreeks 1958. In deze periode voltrok zich de integratie van het reclasseringswerk in de strafrechtspleging,
een integratie waarvoor de belangrijkste grondslagen waren gelegd in de periode 1905-1918. Het standaardwerk van Kempe, Reclassering in onze samenleving, bevat een magistrale beschrijving van het reclasseringswerk gezien als een
integrerend deel van de strafrechtspleging. Hoewel het boek van Kempe in de
eerste jaren na 1958 van grote betekenis is geweest, vormt het mijns inziens
toch de afsluiting van een periode.
Omstreeks 1958 zien we namelijk de eerste tekenen van een nieuwe visie op
het reclasseringswerk. Aan die visie wil ik in dit hoofdstuk apart aandacht besteden om de volgende redenen: de huidige discussie over de identiteit van de
reclassering wordt bepaald door de vraag op welke wijze het beroep maatschappelijk werker binnen de reclassering tot zijn recht kan komen. De voorlichtingstaak en de bindingen, die in het kader van de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling met justitie bestaan, zouden het
onmogelijk maken volgens de waarden en de methoden van het maatschappelijk werk werkzaam te zijn. Aannemende, dat dit inderdaad het geval is — een
opvatting waarvan ik de juistheid nog even in het midden wil laten — rijst natuurlijk wel de vraag of het beroep maatschappelijk werker de wezenlijke kern
vormt van het reclasseringswerk of dat het min of meer toevallig is, dat dit beroep bepalend is voor de identiteit van de reclassering. (*1) Omdat aan het
einde van de vijftiger jaren de uitvoering van de reclasseringstaak, voor zover
die toebedeeld werd aan beroepskrachten en niet aan vrijwilligers, steeds meer
aan geschoolde maatschappelijk werkers, daaronder begrepen degenen die de
urgentie-opleiding volgden, werd toevertrouwd, is de visie op de reclasseringstaak van waaruit dit geschiedde, van bijzonder belang. Deze praktijk leidde er
immers toe, dat het beroep maatschappelijk werker steeds meer bepalend
werd voor de inhoudelijke kant van het reclasseringswerk. Een ontwikkeling
die door de Minister van Justitie bevorderd werd, toen deze in 1968 besloot
dwingend voor te schrijven dat reclasseringsambtenaren voortaan in het bezit
moeten zijn van het diploma van een sociale academie. (*2) Vandaar deze
paragraaf als afsluiting van het historisch overzicht.
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2 2 De periode van 1918 tot 1957
De wettelijke regeling van de 'voorlichting' vormt de formele afsluiting van de
integratie van de reclassering in de strafrechtspleging De daartoe strekkende
bepaling werd ingevoerd bij de wet van 5 juli 1921 (Stb nr 834) houdende invoering van de kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van mindeijangen Zij luidde
'Naar regelen, te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur, kan het openbaar ministerie in het belang van het onderzoek in strafzaken de medewerking inroepen van personen en lichamen, welke op het gebied der reclasseenng of der kinderbescherming of
op dergelijk gebied werkzaam zijn, en aan deze de noodige opdrachten geven'
Zij werd in 1925 als artikel 147 opgenomen in het nieuwe wetboek van strafvordering (*3) In de Memone van Toelichting op dit artikel (*4) valt onder meer
het volgende te lezen
'Het nieuw voorgestelde artikel strekt om de strafrechter en openbaar ministerie beter te outilleren voor de uitoefening van hun taak Naarmate in het strafrecht de beginselen van individualisering en reclasseenng meer naar voren treden, doet zich uiter
aard bij openbaar ministerie en rechter beide steeds sterker behoefte gevoelen aan
medewerking van de zijde van personen en lichamen, welke op het gebied der reclasseenng
of op soortgelijke gebieden werkzaam zijn Men denke hier aan de voortdurend meer besefte noodzaak om aangaande de persoonlijkheid van verdachten
inlichtingen te ontvangen van personen, die gewend zijn de reclasseenngskansen van
sociaal gevallenen of hulpbehoevenden te beoordelen Zulks met het oog op de te
kiezen strafrechtelijke behandeling, straf of maatregel voorwaardelijke veroordee
ling of wat dies meer zij Men denke ook aan de wenschehjkheid om verdachten
hangende de strafzaak aan eenig toezicht te onderwerpen en de resultaten van dat
toezicht aan de beslissingen in de strafzaak dienstbaar te maken
Ongetwijfeld verleenen reeds thans personen of lichamen als hierboven bedoeld,
op vrij groóte schaal hun medewerking, met name aan het openbaar ministerie Ook
buiten eenige wettelijke regeling om kunnen zij met een goede strafrechtspraak samenwerken
Intusschen schijnt het gewenscht te dezer gelegenheid de aldus
reeds in de praktijk aangevangen betere outillage van openbaar ministerie en rechter
wettelijk te erkennen en te organiseren Niet alleen het openbaar ministerie, doch
ook de rechter, zoowel de rechter-commissans als de rechter ter terechtzitting, hebben aan meer outillage behoefte, dan het Wetboek van Strafvordering hun, o a in den
vorm van politioneelen bijstand, verzekert De nieuwe eischen, aan de strafrechtspraak gesteld, vorderen voor hun verwezenlijking nieuwe organen, instrumenten van
rechter en openbaar ministerie, door deze in de uitoefening van hun taak ten profijte
van de strafrechtspraak te hanteren '
Uit deze passage blijkt, dat er twee verschillende taken door deze bepaling in
het leven werden geroepen η 1 de voorlichting van de rechter en de officier
van justitie door de reclassering en het toezicht in het kader van een voorwaar
delijk sepot Deze laatste mogelijkheid waaraan in de literatuur over de reclas
sering in die tijd geen aandacht wordt besteed, was kennelijk ontleend aan de
praktijk die zich in kinderstrafzaken had ontwikkeld (het wetsontwerp had
verder ook met name betrekking op die zaken) Doek schrijft daarover het vol
gende (*5)
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'Indien de officier van justitie nadere inlichtingen gewenst acht omtrent een minderjarige die zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, dan wendt hij zich tot
de tweede afdeling van Pro Juventute Leden van deze afdeling maken een samenvatting van het proces-verbaal en eventuele andere stukken Bij deze samenvatting wordt
een vragenlijst gevoegd waarna de stukken naar de derde afdeling gaan Een patroon
of patrones van deze afdeling stelt vervolgens het nodige onderzoek in en brengt daarvan rapport uit Dit rapport gaat vervolgens, veelal vergezeld van een advies, via de
tweede afdeling naar de officier van justitie. Luidt dit advies dat met tot vervolging
ware over te gaan, dan is daaraan meestal verbonden het aanbod dat Pro Juventute
bereid is het toezicht op de minderjarige uit te oefenen.
Volgt de officier van justitie dit advies dan ziet hij van vervolging af onder de voorwaarde dat de minderjarige zich stelt onder het toezicht van een van de leden van de
derde afdeling van Pro Juventute.
Te beginnen in 1898 nemen de gevallen waann tot voorwaardelijke met-vervolging
wordt besloten geleidelijk toe, zodat in de beginjaren van de 20e eeuw een vrij groot
aantal minderjarigen niet wordt vervolgd, doch onder toezicht wordt geplaatst van
een patroon of patrones van Pro Juventute.
Dit toezicht op de zgn. officiers-kinderen ontwikkelt zich ook bij de inmiddels elders opgerichte verenigingen Pro Juventute, te weten in Rotterdam, 's-Gravenhage en
Utrecht, zij het niet op dezelfde wijze of in dezelfde mate De mate van toepassing is
vnj sterk afhankelijk van de betreffende officier van justitie. De kracht van het toezicht is gelegen in de dreiging dat alsnog strafvervolging zal plaatsvinden Onttrekt
de minderjarige zich aan het toezicht of wordt behoorlijke medewerking geweigerd
door ouders of kind, dan kan de officier van justitie alsnog tot vervolging overgaan '
In de uitwerking die in de Koninklijke Besluiten van 1922 (Stb. 401) en 1925
(Stb. 486) werd gegeven, was alleen sprake van het verzamelen en verstrekken
van 'gegevens betreffende de persoonlijkheid, de levensomstandigheden of de
reclassering van de verdachte of andere dergelijke gegevens', waartoe opdracht
kon worden gegeven. Het hier tevens genoemde toezicht kwam daarin niet
voor. Dit vormt een aanwijzing dat toch vrijwel van het begin af aan de opdrachten in het kader van artikel 147 e.a. uitsluitend opdrachten tot voorlichting zijn geweest.
Met de wettelijke regeling van de voorlichting en de in het vorige hoofdstuk
weergegeven regeling van het toezicht, was het kader geschapen, waarbinnen
de reclassering de daaropvolgende dertig jaar werkzaam zou zijn. Essentiële
veranderingen in de verhouding tussen reclassering en justitie vonden in deze
periode niet plaats, belangrijke nieuwe taken kreeg de reclassering niet toebedeeld. Kempe beschrijft de periode tot 1945 als één van een groei van het reclasseringswerk in de breedte en noemt het kenmerkend voor deze periode,
dat in en na de worsteling om nieuwe organisatorische kaders (*6) en vormen
een hernieuwde bezinning op de grondproblemen uitbleef. Nergens vindt men
het kernprobleem van alle reclassering de toezichtsituatie, naar voren gehaald
en in zijn volle betekenis belicht, aldus Kempe. (*7) Ook Van Bemmelen vermeldt m zijn opstel geschreven ter gelegenheid van 'Het Genootschap, dat 125
jaar bestaat' (*8) geen grote ontwikkelingen of veranderingen in het reclasseringswerk, maar spreekt in dit verband van een geremde en vertraagde vooruitgang van het reclassseringswerk.
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Het begin van het hier besproken tijdvak wordt gekenmerkt door zelfbewustheid en tevredenheid, ook wel enige zelfgenoegzaamheid naar aanleiding
van hetgeen men bereikt had. Zo kwam Van Bemmelen in zijn proefschrift
tot de slotsom dat 'de zedelijke verbetering zich ontwikkeld heeft tot een
systematisch voorbereide, met zorg tenuitvoergelegde reclassering, welke het
te reclasseren individu soms gedwongen kan worden zich te laten welgevallen'. (*9) Het optimisme overheerste, aldus ook Kempe in zijn typering van
deze periode, hetgeen er toe leidde, dat men meende 'dat veel te bereiken valt
door betrekkelijk eenvoudige wijzigingen in het maatschappelijk bestaan der
reclassenten (men denke aan een figuur als Bonger, wiens milieutheorie dan
op het hoogtepunt van haar invloed is) en dat wanneer een bevredigender
maatschappelijk kader kan worden geschapen, een normale aanpassing van de
persoonlijkheid zich hetzij 'vanzelf zou voltrekken, hetzij zonder al te veel
moeite door Opvoeding' bereikbaar zou zijn'. (*10) Ook uit de jaarverslagen
in die tijd kan men lezen dat de wijze van hulpverlening zo verbeterd was, dat
daarin een voorlopig einddoel was bereikt. (*11) Het streven van de reclassering was er in die tijd op gericht de opvoedingsgedachte in het strafrecht
steeds uitgebreider ingang te doen vinden, hetgeen bijvoorbeeld hierin tot
uiting kwam, dat dit thema tot onderwerp werd gekozen voor het congres
georganiseerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Genootschap in 1923.
De strafsoort, die bij uitstek geschikt leek voor opvoeding, was natuurlijk
de voorwaardelijke veroordeling met toezicht op de veroordeelde. Daarnaast
was de voorwaardelijke invrijheidstelling van belang. Wanneer men de reclasseringsgedachte binnen de strafrechtspleging wilde verbreiden, moest men
derhalve proberen een goede en ruime toepassing van de voorwaardelijke veroordeling te bevorderen. Vandaar het grote belang, dat werd gehecht aan de
voorlichting van de rechter en de officier van justitie omtrent de gevallen, die
voor een voorwaardelijke veroordeling in aanmerking zouden komen. De wenselijkheid van voorlichting werd binnen reclasseringskringen, al bij de invoering van de voorwaardelijke veroordeling ingezien, zoals hierboven werd vermeld. De eerste voorlichtingsrapporten werden dan ook niet uitgebracht op
verzoek van de rechterlijke macht; het waren geschriften door de reclassering
op eigen initiatief uitgebracht die een eerbiedig verzoek bevatten aan de officier van justitie en de rechter tegen deze verdachte een voorwaardelijke straf
te vorderen, respectievelijk hem daartoe te veroordelen. Vrij spoedig ging de
rechterlijke macht van deze mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie gebruik maken, gezien het feit dat in 1923 reeds vrijwel alle rapporten op verzoek van officier en rechter werden uitgebracht.
Hoewel de praktijk nog steeds gekoppeld was aan het al dan niet opleggen
van een voorwaardelijke straf, was de voorlichting inmiddels van een pleitnota
veranderd in een rapport, dat op grond van een onderzoek een advies bevatte,
dat voor de verdachte negatief, dan wel positief kon uitvallen. Een tendens tot
overdreven gunstig rapporteren kon men in die tijd niet constateren getuige
het feit, dat in 1925 slechts in minder dan de helft van de door het Genootschap uitgebrachte rapporten tot een voorwaardelijke veroordeling werd gead26

víseerd (* 12) Hoe zeer reclassering en rechterlijke macht op elkaar ingespeeld
raakten, blijkt uit het feit, dat volgens datzelfde jaarverslag het gegeven advies
in 90 procent der gevallen werd opgevolgd De ontwikkeling van de voorlichting kwam ook naar voren in de literatuur over reclassering in deze periode,
waann steeds weer op de noodzaak van deskundigheid van de voorlichter gewezen werd. Ook in de praktijk hechtte men aan deze deskundigheid, zoals
blijkt uit het feit dat dit werk zoveel mogelijk door beroepskrachten werd
verricht (*13)
Op deze wijze werd de voorlichting steeds meer een onderzoek naar persoon en omstandigheden van de dader, dat geheel los van de voorwaardelijke
veroordeling een waardevolle bijdrage aan de berechting vormde Het is dan
ook met verwonderlijk, dat we in het jaarverslag van het Genootschap over
1927 kunnen lezen, dat de voorlichting ter zake van de voorwaardelijke veroordeling zich ontwikkelde tot algemene voorlichting, die ook plaatsvond in
gevallen, waarin op voorhand vrijwel zeker geen voorwaardelijke veroordeling
mogelijk kon zijn Op deze wijze kreeg de reclassering ook via de voorlichting
een zeer belangrijke taak binnen de strafrechtspleging Het andere reclassenngswerk, te weten bezoek aan gevangenen, hulp na ontslag en het toezicht
ingeval van een voorwaardelijke veroordeling, veranderde niet in deze periode.
Wel nam het aantal voorwaardelijke veroordelingen en derhalve ook het aantal
'toezichten' toe
De economische wereldcrisis van 1929, die het maatschappelijk leven in die
tijd drastisch veranderde, het ook het reclassenngswerk niet onberoerd In de
eerste plaats verslechterde de financiële positie van de verschillende reclassenngsmstellingen aanmerkelijk, hetgeen de werkmogehjkheden van deze instellingen natuurlijk niet ten goede kwam. In de tweede plaats werd het werk bemoeilijkt door de toenemende werkeloosheid Werkverschaffing was immers
altijd een van de pijlers geweest van de hulp- en steunverlening door de reclassering en de mogelijkheden in deze werden door de crisis duidelijk beperkt
Niet alleen werden de mogelijkheden om werk te vinden geringer, maar ook
worstelden vele individuele reclasseerders met het probleem of hulpverlening
aan delinquenten nog wel verdedigbaar en aanvaardbaar was, nu zo velen buiten hun schuld in even moeilijke omstandigheden verkeerden (*14) In de derde plaats waren er ontwikkelingen binnen het strafrecht die, in aansluiting op
allerlei stromingen uit de jaren dertig op politiek en sociaal gebied, het gemeenschapsbelang meer centraal stelden en voor de delinquentgenchte opvoedingsgedachte, zoals die in de jaren twintig door de reclassering werd voorgestaan, minder gunstig waren (*15)We zien deze laatste ontwikkeling met in de
strafrechtstheoneen, ook al valt er een opleving van de gedachte dat vergelding
het wezenlijk kenmerk van de straf is te constateren (*16) Met name Pompe
(*17) en Van Bemmelen (*18) probeerden deze opvattingen in evenwicht met
de opvoedings- en verbetermgsgedachte te brengen Het betrof hier vooral de
poging een verdiept inzicht in het wezen van de straf te verkrijgen
De accentverschuiving in het strafrecht naar het gemeenschapsbelang, naar
men mag aannemen ten koste van de verdachte, vinden we vooral in de rechtspraktijk Daarin viel in de jaren dertig een toename van de onvoorwaardelijke
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en gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen te constateren, die gepaard
ging met een vermindering van de toepassing van de voorwaardelijke vrijheidsstraf en de geldboete als sancties.
Illustratief voor de opvattingen die aan deze stroming ten grondslag lagen is
een artikel van Muller in het Tijdschrift voor Strafrecht in 1935, (*19) waarin
deze pleitte voor de straf met algemene werking. Met name in gevallen, waarin
het delict zijn oorzaak vond in een bepaalde groepsmentaliteit, zoals havendiefstallen, stelde hij straffen voor met algemene werking, waarvan een normvormende invloed kon uitgaan op de groep.
In deze visie werd het strafrecht een middel tot volksopvoeding, een gedachte waartegen van verschillende kanten bezwaar werd gemaakt. (*20) Deze
theorie stond immers niet alleen op gespannen voet met de verbeteringsgedachte, maar ook met het schuldbeginsel als basis en grens van de straf.
De genoemde factoren hebben, wat begrijpelijk is, geleid tot een stagnatie
in de ontwikkeling van het reclasseringswerk, zoals men in de jaarverslagen uit
de jaren dertig kan lezen. De vanaf 1938 steeds dreigender wordende wereldsituatie, die steeds meer het maatschappelijk leven overschaduwde, had tot gevolg, dat het werk steeds meer beperkt werd tot het 'draaiend houden' van het
apparaat, zoals Kempe het uitdrukt, (*21) zodat er van nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen geen sprake was. De hierop volgende bezettingstijd bracht een
verdere beperking van de mogelijkheden van het reclasseringswerk met zich
mee. De uitschakeling van het Leger des Heils, waarvan het reclasseringsapparaat werd ondergebracht bij het Genootschap, de afschaffing van de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling — vervangen
door de voorwaardelijke gratie — betekenden een stap terug voor het werk.
De noodzakelijke uitbreiding van de reclasseringsorganisatie was onmogelijk.
Het laatste jaar van de oorlog met de hongerwinter en de verdeling van het
land in een bezet en een bevrijd gebied bracht een drastische inperking van de
activiteiten met zich mee. Na de bevrijding ging men met een nieuw élan aan
het werk. De in omvang enorm toegenomen criminaliteit en de weer ingevoerde voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling betekenden een groei van het aantal toezichten, die voor de reclasseringsinstellingen
nauwelijks was te verwerken. Er dreigde een tekort aan goede toezichthouders
te ontstaan. (*22)
Juist in deze situatie ontstonden er veranderingen op het terrein van de
hulpverlening. Muller wijst in het jaarverslag van het Genootschap over 19441945 op de veranderde benadering: er werd door de reclassenten minder om
materiële steun gevraagd en het accent kwam daarom meer te liggen op het
moeilijke werk van leiding geven aan mensen: geestelijk werk, in de verschillende betekenissen die dit woord kan hebben. (*23) Kenmerkend voor deze
nieuwe benadering was het volgende: Allereerst 'een toenemend respect voor
de persoonlijkheid van de reclassent, en het dieper wordende inzicht in de
waarde van de zelfwerkzaamheid voor diens reclassering'. (*24) Het nazorgapparaat kon hier slechts een helpende rol vervullen, in hoofdzaak bestaande
uit het scheppen van de voorwaarden, waarbinnen de reclassent tot deze zelfwerkzaamheid kon komen, (*25) aldus Kempe. In de tweede plaats ontstond in
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de tengevolge van de ontwikkelingen in de menswetenschappen een groeiend
inzicht in de ingewikkeldheid van de menselijke persoonlijkheid en relaties van
mensen met hun omgeving. Men ging beseffen, dat deskundigheid een belangrijke faktor was in de hulpverlening aan reclassenten. Muller typeerde de
na de oorlog ingezette periode als de periode van het maatschappelijk werk
(*26) en Kempe karakteriseerde de richting waarin de bezinning zich bewoog
met 'het adagium': helpen als ambacht. Ambacht, een woord, waarin meeklinkt de liefdevolle, individuele bemoeiing met dit bepaalde werk, maar dat
tevens inhoudt een verwijzing naar de grote kunde waarmee de ouderwetse
ambachtsman telkens weer onze bewondering opwekt'. (*27) Vandaar dat
men pleitte voor inschakeling van reclasseringsambtenaren in het kader van de
hulp- en steunverlening. De mogelijkheid daartoe werd gecreëerd door een
ministeriële circulaire van 4 juli 1949, waarin de voor de voorlichting geldende
subsidieregeling ook van toepassing werd verklaard op het eigenlijke reclasseringswerk. (*28) Ten einde de deskundigheid van de reclasseringsambtenaren
te vergroten werd een begin gemaakt met de opleiding van reclasseringsambtenaren door middel van spoedcursussen aan Scholen voor Maatschappelijk
Werk. Ook werd er een speciale cursus voor reclasseringsambtenaren georganiseerd door de Vereniging van Reclasseringsinstellingen.
De genoemde ontwikkelingen binnen het reclasseringswerk hadden hun parallel op het terrein van het gevangeniswezen. Ook hier vond een bezinning op de
inhoud en het doel van de vrijheidsstraf plaats, mede ingegeven door de ervaringen van vele Nederlanders tijdens de oorlog in gevangenschap opgedaan. De daartoe in 1946 ingestelde 'Commissie voor de verdere uitbouw van het Gevangeniswezen' bracht een rapport uit in 1947, op basis waarvan in 1951 de Nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen tot stand kwam. (*29) In deze wet werd principieel gebroken met het celstelsel: het ondergaan van de straf in algehele of beperkte gemeenschap werd regel, de afzondering moest als uitzondering worden
gezien. (*30) Een differentiatie in de regiems der verschillende strafgestichten
kwam tot stand met de bedoeling, dat door een grondige selectie iedere gevangene zoveel mogelijk zou worden geplaatst in een gesticht, welks regiem
het meest met zijn persoonlijkheid strookt, zoals artikel 12 Sr. sinds 1953
luidt. Tevens werd in de tenuitvoerlegging van de straf het beginsel aanvaard,
dat deze tot doel heeft de resocialisatie van de gevangene te bevorderen. In
art. 26 Beginselenwet wordt dit expressis verbis genoemd als doel van de tenuitvoerlegging, zij het, dat de hierin neergelegde opvoedingsgedachte werd
afgezwakt, doordat de tenuitvoerlegging 'hieraan dienstbaar mag worden
gemaakt met behoud van het karakter van straf of maatregel'.
Op beide terreinen van de strafrechtstoepassing, de reclassering en het gevangeniswezen, zien we derhalve in deze periode, dat de persoon van de delinquent en de behandeling van deze centraal werden gesteld. Juist in deze tijd
hebben de ideeën van de zogenaamde Utrechtse School ingang gevonden. In
zijn bespreking van de Utrechtse School (U.S.) (*31) zegt Moedikdo onder
meer het volgende.
'Het doel van de gemeenschappelijke projecten van de U.S. was medemenselijkheid
betonen jegens de delinquent, d.w.z. het doen gelden van de persoon van de dader in
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de toepassing van het strafrecht. . . . De U.S. streefde zowel naar optimale realisatie
van de algemeen menselijke waardigheid en vrijheid in de strafrechtspleging, als naar
concrete doorbreking van specifieke belemmeringen om vrijheid binnen wettelijke begrenzingen te realiseren van een bepaalde groep delinquenten. Het is in verband met
het laatste dat de U.S. zich in woord en daad inzette. Zo beoogde het ijveren voor
een gespecialiseerde forensische voorlichting het verschaffen van inzicht in dergelijke
psychische of sociale belemmeringen bij delinqenten. Met de oprichting van de Van
der Hoevenkliniek wilde men daadwerkelijk iets doen aan hun psycho-pathologische
verstarringen en stoornissen. Het werken aan de professionele nazorg gebeurde met
de intentie dat reëler hulp zou kunnen worden geboden aan ex-gedetineerden'.
Voor de reclassering bracht dit met zich mee, dal het maatschappelijk werkaspect steeds meer naar voren kwam als het kenmerk van het werk.
Het is daarbij opmerkelijk hoe deze ontwikkeling in dejaren tot 1958 geen enkele invloed uitoefende op de relatie tussen reclassering en justitie. Wanneer
wij het in 1957 door Kempe geschreven standaardwerk 'Reclassering in onze
samenleving' bezien, dan wordt daarin het reclasseringswerk duidelijk beschouwd als een onderdeel van de strafrechtspleging. 'Langzaam breekt het inzicht door hoezeer voorlichting en nazorg beide geworden zijn tot conditiones
sine qua non voor iedere goede strafrechtspraak', zo valt daarin te lezen. (*32)
Het voorlichtingsrapport is in de eerste plaats voor de rechter of de officier
van justitie geschreven en de inhoud wordt dan ook voornamelijk bepaald
door wat dezen van node hebben. (*33)
Ook op het terrein van de nazorg werkte de reclassering ten dienste van de
justitie. Dit maakte het de rechter mogelijk de medemenselijke verantwoordelijkheid, die hij droeg voor zijn vonnis, volledig te realiseren. (*34) Het reclasseringswerk was zo tot forensisch maatschappelijk werk geworden, waarbij
voorlopig het accent viel op de term forensisch.
Wat is het resultaat van de ontwikkeling tot 1958? Mijns inziens dit: ten gevolge van de justitieel getinte taken die de reclassering kreeg in voorlichting en
nazorg, dreigde haar oorspronkelijke maatschappelijke taak, opvang en begeleiding van delinquenten in het gedrang te komen. Het is opmerkelijk te zien
hoe veelal de geslaagde hulpverlening werd afgeleid uit het feit dat recidive
was uitgebleven. Daarmee was het doel van de reclasseringsbemoeiing gereduceerd tot een justitieel doel. De reclassering werd zo voor vele reclasseerders
en reclassenten een verlengstuk van de justitie. Na 1958 zou daartegen vanuit
het maatschappelijk werk binnen de reclassering steeds meer verzet rijzen. Positief te waarderen in deze ontwikkeling is het grote begrip voor het reclasseringswerk, dat bij de rechterlijke macht werd gewekt. Een grote bijdrage daaraan is ongetwijfeld geleverd door de voorlichting door de reclassering, waardoor de persoon van de verdachte in het kader van de berechting blijvend grote aandacht heeft gekregen. Onze, ten opzichte van het buitenland, veelal als
humaan en mild gekenschetste strafrechtspleging heeft, naar men mag aannemen, deze eigenschap mede hieraan te danken.
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2.3. De visie die na 1958 ontstond
Uit de vorige paragraaf blijkt hoezeer de reclassering een van de pijlers van on
ze strafrechtspleging geworden was In 1959 b ν bracht de reclassering 9409
voorlichtingsrapporten uit op een totaal van 33518 veroordeelde personen en
stonden er 16388 veroordeelden onder toezicht van de reclassering (*35) Ge
geven deze omvang van het reclassermgswerk verbaast de volgende passage uit
het handboek van W Ρ J Pompe ons niet
'Thans is de reclassering geheel ingebouwd binnen het stelsel van straffen en maatre
gelen en heeft zij een belangrijke en onmisbare taak te verrichten bij de uitvoering
van straffen en maatregelen'
Even verder vervolgt hij met
'ten behoeve van de strafrechtspraak, met name van de vraag, welke straf of maat
regel gewenst is, geven de reclasseringsinstcllingcn door bemiddeling van de reclassermgsraad, aan het openbaar ministerie en aan de rechter de verlangde inlichtingen en
maken zij voor hen de verlangde rapporten' (*36)
Opvallend in dit citaat is naast de waardering voor het reclassermgswerk, de
accentuering van het justitiële karakter van dit werk De reclassering wordt
duidelijk als een onderdeel van de strafrechtspleging gezien Taak van de reclassering in deze visie is vooral vorm te geven aan een van de doeleinden van
de strafrechtelijke bemoeienis het bevorderen van de (her)aanpassing van de
veroordeelde aan de samenleving (*37) De reclassering verricht deze werkzaamheden op initiatief van en in opdracht van justitie Men denke in dit verband aan de contacten, die krachtens een voorwaardelijke veroordeling en een
voorwaardelijke invrijheidstelling werden onderhouden, alsmede aan de voorlichting, waar steeds een justitiële opdracht de (formele) basis vormde van het
contact, dat met de reclassent was gelegd
Over deze binding van de reclassering aan justitie en over de eigen aard van
het reclassermgswerk ontstond omstreeks 1958 binnen de reclassering een begin van bezinning Onder andere het 'Verslag betreffende de gratie, de reclassering en de psychopathenzorg over dejaren 1956-1960' besteedt hieraan aandacht Daarin is de volgende passage te lezen
'Er werd vooral in de laatste helft van de verslagperiode in bepaalde kringen gesproken over de noodzaak zich te bezinnen op wat men graag de basis concepts van het
reclassermgswerk noemt en op het moment, waarop dit wordt geschreven bestaan er
diverse groepen, die deze grondbeginselen tot hun studieobject gemaakt hebben Dit
betekent een begin, niet meer, maar de ontwikkeling lijkt verheugend, al dient er dadelijk aan te worden toegevoegd, dat juist hier voor extremen moet worden gewaakt
Want ook werd in de verslagperiode van uitersten vernomen de band tussen het justitiële apparaat en de reclassering zou verbroken moeten worden, bijzondere voorwaarden zouden in de regel de hulprelatie zo niet belemmeren, dan toch ernstig schaden en afschaffing daarvan verdiende ernstige overweging, het gedwongen (opgelegde)
karakter van de aangegane relatie zou deze a prion tot vruchteloosheid doemen en
dergelijke' (*38)
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Uit dit citaat blijkt duidelijk, dat de bezinning op de eigen aard van het reclasseringswerk leidde tot een kritisch bezien van de relatie met justitie, en derhalve ook van de opvatting, dat reclassering een onderdeel van de strafrechtspleging was. Ook andere publikaties uit deze periode wijzen in deze richting.
(*39) Met name kan worden gewezen op het jaarverslag van het Nederlands
Genootschap tot Reclassering over 1959, waarin de verhouding reclasseringmaatschappelijk werk als een 'centraal probleem' wordt geschetst. In dat verband vermeldt het verslag dat, nu er een sterkere band tussen reclassering en
maatschappelijk werk is ontstaan, dit de vraag heeft doen rijzen of de band
met justitie ook losser moet worden. (*40)
Uit dit laatste blykt dat de bezinning op de aard van de relatie tussen reclassering en justitie plaats vond vanuit het standpunt, dat reclassering een vorm
van maatschappelijk werk was, althans daarmee nauw verbonden was. Vrij
algemeen werd in die tijd trouwens de reclassering als een vorm van maatschappelijk werk gezien. Van den Dam geeft een overzicht van de manieren,
waarop in de literatuur de verschillende vormen van maatschappelijk werk
worden ingedeeld. Steeds weer wordt daarbij het reclasseringswerk als een
vorm van maatschappelijk werk genoemd. (*41) Muller beschreef reeds in
1948 in het jaarverslag van het Genootschap het reclasseringswerk als maatschappelijk werk en 'niemand sprak hem dat tegen'. (*42) Kempe tenslotte
introduceerde in zijn 'Reclassering in onze samenleving', in analogie aan de
term forensische psychiatrie voor de taak van de reclassering de term forensisch maatschappelijk werk. (*43) De eensgezindheid in terminologie waar
het de karakterisering van het reclasseringswerk betrof, betekende echter
niet dat men het ook inhoudelijk eens was. De — terminologische - vlag
maatschappelijk werk dekte nogal verschillende ladingen. Illustratief daarvoor is de volgende passage uit eenjaarverslag uit die tijd:
'Als het maatschappelijk werk zich met het oogmerk van hulpverlening wendt tot de
mens in nood, dan is ook reclassering stellig maatschappelijk werk. Dit betekent niet
zonder meer, dat reclassering alleen maar een speciaal soort maatschappelijk werk is
en dat alle hoofdregels van het maatschappelijk werk onverkort op de reclassering van
toepassing zijn'. (*44)
Men ziet: wat de schrijver (Van Houten) hier met de ene hand geeft, reclassering is maatschappelijk werk, wordt met de andere hand weer teruggenomen:
niet alleen maar een speciaal soort maatschappelijk werk. Het is duidelijk dat
een dergelijke situatie tot verwarring en misverstanden moest leiden.
De vraag rijst, hoe een zo verwarrende situatie kon ontstaan. De verklaring
daarvoor moet m.i. worden gezocht in de ontwikkeling van het maatschappelijk werk in ons land. Dit had in zijn vorm van georganiseerde en veelal beroepsmatige hulpverlening aan mensen met maatschappelijke noden zijn oorsprong in het einde van de 19e eeuw. Molzer schrijft dit ontstaan toe aan een
drietal faktoren. Om te beginnen had de industriële revolutie tot gevolg, dat
armoede en ellende een veel groter omvang kregen dan zij ooit te voren hadden gehad. In de tweede plaats ontstond er een humanitaire stroming binnen
de nieuwe heersende burgerlijke klasse, die leidde tot hulpbetoon van de goed32

willenden onder hen aan het proletariaat en anderen aan de zelfkant van de
samenleving. Ten derde groeide in de 19e eeuw in brede kring het inzicht in
de maatschappelijke oorzaken van de maatschappelijke ellende. (*45) Deze
faktoren tezamen bevorderden enerzijds het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van maatschappelijk werk en anderzijds een verandering van bestaande
vormen van hulpverlening in maatschappelijk werk. Zo ontstonden in de 19e
eeuw de kinderbescherming, de reclassering, het bedrijfsmaatschappelijk werk
en ontwikkelde de armenzorg zich in de woorden van Everts 'van armwezen
tot maatschappelijk steunwezen', (*46) om slechts enkele voorbeelden te noemen.Vrijwel al deze vormen van maatschappelijk werk werden gefinancierd
en verzorgd door particuliere organisaties, veelal georganiseerd op levensbeschouwelijke grondslag. Deze organisaties hielden zich meestal slechts bezig
met een beperkte groep cliënten, met een bepaald soort problemen. Ter illustratie hiervan hoef ik slechts te wijzen op de ongeveer veertig reclasseringsinstellingen en verenigingen, die in 1910 erkend werden, krachtens de — eerste —
reclasseringsregeling van 24-12-1910. Het maatschappelijk werk vormde derhalve een bonte lappendeken, bestaande uit allerlei vormen van sociale hulpverlening, waarin moeilijk een patroon te ontdekken viel.
Ondanks het feit, dat de eerste School voor Maatschappelijk Werk in 1899
werd opgericht en toen reeds werd ingezien, dat het maatschappelijk werk op
een wetenschappelijk verantwoorde basis diende te worden verricht, slaagde
men er in ons land, evenals in de andere Europese landen niet in deze basis te
leggen en een verantwoorde, eigen methodiek te ontwikkelen. De opleiding
bestond kort na de oorlog nog uit inleidingen in sociale wetenschappen en
een overzicht van de verschillende vormen van maatschappelijk werk, zonder
dat dit alles een geïntegreerd geheel vormde. (*47) Het methodiek onderricht
kwam nauwelijks van de grond, begrijpelijk, omdat er eigenlijk geen methodiek van het maatschappelijk werk bestond. Zo schreef De Jongh in 1949:
'Zou men de huidige fase (van de School voor Maatschappelijk Werk, J.W.F.) met enkele woorden willen karakteriseren, dan zou ik geen betere weten dan de woorden:
op zoek naar de methodiek van het maatschappelijk werk'. (*48)
Pas in het begin van de jaren vijftig kreeg het maatschappelijk werk de beschikking over een eigen, doordachte methodiek, toen, zoals Hoefnagels het
zo fraai uitdrukte: 'het social casework bij Kamphuis ons land binnenkwam'.
(*49) Dit was afkomstig uit de Verenigde Staten, waar het in de loop van een
kleine veertig jaar was uitgegroeid tot de methodiek van het individueel maatschappelijk werk. De belangrijkste vernieuwingen, die erdoor — na verloop van
tijd — werden teweeggebracht, zijn de volgende. In de eerste plaats bracht het
social casework als nieuw element een veel grotere aandacht voor psychische
oorzaken van de problemen van de hulpvragende. In Nederland en andere
Europese landen was het accent tot het einde van de veertiger jaren vooral
gelegd op de materiële hulpverlening, zulks in tegenstelling tot de Verenigde
Staten, waar de psychische problemen van de cliënt centraal stonden. (*50)
Tengevolge van die aandacht voor de individuele problematiek van iedere
cliënt, ontstond de behoefte aan een uitgebreide analyse van 'de gevallen'
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waarmee de maatschappelijk werkers te maken hadden Mary Richmond was
de eerste, die in haar werk 'Social Diagnosis' (1917) een systematische beschrijving van een dergelijke analyse gaf In de daarop volgende periode werd
het inzicht in het menselijke gedrag vergroot, doordat de verworvenheden van
de (diepte)psychologie ook het maatschappelijk werk bereikten Tegelijkertijd
ontwikkelde men steeds meer de vaardigheid om een relatie tussen maatschappelijk werker en client tot stand te brengen, waarbij de maatschappelijk
werker op basis van zijn inzicht in zijn eigen persoonlijkheid in staat was deze
vrij te gebruiken in de relatie met de client (*51) Doel van deze relatie tussen
maatschappelijk werker en client was vooral het zelfvertrouwen van de client
te vergroten en diens vermogen om zelf zijn problemen op te lossen te versterken
Hiermee zijn wij aangeland bij de tweede belangrijke vernieuwing, die het
social casework met zich meebracht het respect, dat daarin werd getoond
voor de persoonlijke waardigheid van de client Dit kwam naar voren in de
aanvaarding van de client, zoals hij is, eerbied voor diens individualiteit of
anders zijn en in het beginsel, dat de client zelf de oplossing voor zijn problemen kan en mag zoeken (*52) Dientengevolge ontbrak het gezagselement in
het contact tussen de maatschappelijk werker en de client in de meeste gevallen Ook hier een verschil met de toen in ons land gebruikelijke benadering
van hulpvragenden, waarin het gezagselement een met onbelangrijke rol
speelde (*53)
De nieuwe methodiek bracht noodzakelijkerwijze een uitgebreide scholing
van de maatschappelijk werker met zich mee Niet alleen moest deze beschikken over wetenschappelijk gefundeerde kennis van de intermenselijke verhoudingen en van de achtergronden en drijfveren van het menselijk gedrag (met
name psychologie en psychiatrie, in iets mindere mate sociologie), ook moest
hij onder leiding een grote hoeveelheid praktijkervaring opdoen Dit niet alleen om praktische scholing te knjgen in de analyse van menselijk gedrag,
maar ook om zichzelf op een juiste wijze te Ieren hanteren in de relaties met
cliënten (*54) Vandaar het belang van een goede supervisie in het social casework met name gedurende de eerste jaren, dat de maatschappelijk werker
werkzaam is
Een belangrijk gevolg van de introductie van het social casework tenslotte
was, dat het de hele werkwijze van het maatschappelijk werk beïnvloedde De
omstandigheid, dat het social casework sterk geënt was op 'the American way
of life' en het feit, dat de methode nogal arbeidsintensief en langdurig is (en
derhalve ook kostbaar), bracht met zich mee, dat men zich ging bezinnen op
de vraag, waar en in hoeverre deze nieuwe methodiek bruikbaar was Uit deze
bezinning kwamen tevens nieuwe inzichten voort voor de andere activiteiten
van het maatschappelijk werk, b ν de materiele hulpverlening Met name de
'echt-menselijk begrijpende houding, waarmee volgens de casework-wetenschap de mens in nood behoort benaderd en tegemoet getreden te worden',
was hier van belang, aldus Van Rooy (*56)
Voor de opleiding betekende deze ontwikkeling een kwalitatieve vooruit
gang br werd een ruime plaats ingebouwd voor het methodiek-onderricht
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(vooral casework); het onderricht in de sociale wetenschappen, werd tot een
geïntegreerd geheel gevormd, als een onmisbare theoretische basis voor de
methodische aanpak. (*57)
Minder snel vond de integratie in de praktijk van alledag plaats. De steeds
aanwezige weerstand van mensen tegen de aanvaarding van nieuwe inzichten
en de omstandigheid dat de meeste maatschappelijk werkers of geheel niet
geschoold of in ieder geval niet in het social casework opgeleid waren, zullen
daartoe hebben bijgedragen. Illustratief is hier dat Van den Dam zijn bespreking van de methoden van het maatschappelijk werk begint met de opmerking, dat er geen weergave plaats vindt van hoe in het Nederlandse maatschappelijk werk wordt gearbeid, maar dat hij zal aangeven hoe er behoort te
worden gewerkt. Vervolgens behandelt hij o.a. het social casework. (*58)
De situatie van het maatschappelijk werk tussen 1955 en 1960 overziende,
krijgt men het volgende beeld: aan de ene kant is er de lappendeken van de
historisch gegroeide hulpverleningsinstellingen, ieder met zijn eigen problematiek en veelal ook zijn eigen werkwijze, aan de andere kant ontstaat er in de
opleiding en langzamerhand ook in de praktijk een maatschappelijk werker,
gekenmerkt door een eigen specifieke deskundigheid. De veelheid van functies,
waarin maatschappelijk werkers bezig waren, de hierboven genoemde lappendeken, werkte niet bevorderend op de verdere ontwikkeling van het beroep
van maatschappelijk werker. (*59) De eigen identiteit van het maatschappelijk
werk, hier te verstaan als duidelijkheid wat betreft nagestreefde doeleinden en
gehanteerde methodieken, kwam daardoor slechts moeizaam tot ontwikkeling. Zo constateerde Kamphuis nog in 1962, dat het maatschappelijk werk
zijn eigen identiteit nog niet geheel gevonden had en dat de voorwaarden daarvoor nog pas in aanzet aanwezig waren. (*60)
Het ligt voor de hand, dat naar mate de eigen identiteit van het maatschappelijk werk duidelijker werd of, anders gezegd, de professionalisering van
het maatschappelijk werk voortschreed, er spanningen moesten ontstaan ten
gevolge van verschillen tussen doel en werkwijze van de professionele maatschappelijk werker enerzijds en de eisen van de instelling waarvoor hij werkzaam was anderzijds. Die spanningen ontstonden natuurlijk niet overal, maar
met name in die functies, waar het historisch gezien begrijpelijk was, dat deze werden vervuld door maatschappelijk werkers, terwijl de nieuwe ontwikkelingen in dit beroep de vervulling van die functies door maatschappelijk
werkers problematisch maakten. De hierboven vermelde kritische bezinning
op de eigen aard van het reclasseringswerk en/of de relatie tot justitie, moet
tegen deze achtergrond worden gezien. Door vast te houden aan de op historische gronden te verdedigen typering van het reclasseringswerk als maatschappelijk werk en op die grond geschoolde maatschappelijk werkers voor het
werk aan te trekken, haalde men de spanning tussen beroep (maatschappelijk
werker) en functie (reclasseringswerkcr) zelf in huis. Zoals wij later zullen
zien groeide de spanning met de professionalisering van het maatschappelijk
werk.
Dat men koos voor het maatschappelijk werk als beroep van waaruit het
reclasseringswerk moest worden beoefend, is verbazingwekkend wanneer men
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zich realiseert, dat het reclasseringswerk in die periode helemaal niet samenviel met wat vrij algemeen als kenmerkend voor het maatschappelijk werk
werd beschouwd. Bij alle verdeeldheid en onduidelijkheid ten aanzien van
meer specifieke doeleinden, methoden en waarden binnen het maatschappelijk werk, was men het over een aantal kenmerken wel eens. De definitie van
Van den Dam vormt daarvan een juiste weergave.
'Maatschappelijk werk is het systematisch en methodisch helpen door deskundigen,
dat het bewerkstelligen en bevorderen van de maatschappelijke aanpassing - in onderlinge wederkerigheid — van personen, kleine groepen en instituties bedoelt'. (*61)
Wanneer wij de taken van de reclassering: voorlichting aan de rechterlijke
macht, bezoek aan gedetineerden, hulpverlening en toezicht krachtens een
justitiële opdracht en hulpverlening aan veroordeelden op vrijwillige basis in
dit licht bezien, dan blijkt het volgende:
Het voorlichtingswerk aan de rechterlijke macht had zich in deze periode
juist tot een deskundigen-rapport ontwikkeld, waarin de dienstverlening aan
de justitie voorop stond en het bevorderen van een goede rechtspraak primair
was. De voorlichtingsrapportage kon derhalve niet als een vorm van maatschappelijk werk beschouwd worden. (*62) Weliswaar kon het onderzoek naar
de levensgeschiedenis van de verdachte, het analyseren van diens problematiek
en het ontwerpen van een plan voor de nazorg, als hulpverlening worden beschouwd, dit gold echter niet voor het aan de rechter rapporteren over levensgeschiedenis en levensomstandigheden van de verdachte. (*63)
Het bezoek aan gevangenen, de hulpverlening op vrijwillige basis en de hulpen steunverlening in opdracht van justitiële autoriteiten konden als vorm van
maatschappelijk werk worden beschouwd. Bij dit laatste moet wel worden bedacht, dat de aan de hulpverlening — na justitiële opdracht - gekoppelde toezichttaak niet als hulpverlening kan worden beschouwd. Ook kwam, tengevolge van de omstandigheid, dat deze werkzaamheden geheel of grotendeels door
vrijwilligers werden verricht, het element van deskundigheid onvoldoende tot
zijn recht.
Deze factoren, tezamen met de omstandigheid, dat het voorlichtingswerk,
dat volledig door beroepskrachten werd verricht, qua omvang de belangrijkste
taak van de reclassering was, leiden mij tot de conclusie, dat de reclassering
niet zonder meer als een vorm van maatschappelijk werk kon worden gezien.
Het reclasseringswerk was ten dele, voor enkele van haar taken inderdaad als
maatschappelijk werk te typeren, maar dat is iets anders dan de constatering,
dat het reclasseringswerk maatschappelijk werk is. Hierin kan ik aansluiten bij
het Jaarverslag van het Genootschap over 1959, waarin de volgende passage
voorkomt:
'Men zou de Justitie, de reclassering en het maatschappelijk werk kunnen voorstellen
als cirkels, die elkaar gedeeltelijk dekken en/of raken'. (*64)
Ook Kempe had mijns inziens oog voor deze problematiek, toen hij de kwestie
scheiding voorlichting/nazorg aanroerde, overigens zonder tot een uitspraak
daarover te komen. Het is dan ook opmerkelijk, dat men ondanks het feit, dat
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in die periode al werd ingezien, dat reclassering niet volledig samenviel met
maatschappelijk werk, toch is voortgegaan met de aanstelling van geschoolde
maatschappelijk werkers voor de uitvoerende taken van de reclassering. De
door Hoefnagels in die periode al verkondigde opvatting, dat als reclassering
maatschappelijk werk was, ook de voorlichting tot het maatschappelijk werk
behoorde, zodat de voorlichting vanuit de gezichtshoek van en met het oog
op de hulpverlening diende te geschieden, vormde een duidelijke aanwijzing
waarheen de ingeslagen weg zou voeren. (*65) Een dergelijke voorlichting zou
immers heel anders geaard zijn dan de tot dan toe gegeven voorlichting.
Deze paragraaf afrondend zou ik het volgende willen concluderen: het is
niet toevallig dat de discipline van het maatschappelijk werk thans bepalend is
voor de werkwijze van de reclassering. Het is immers het logisch gevolg van de
historische ontwikkeling van hulpverlening door vrijwilligers naar een beroepsmatige hulpverlening, die gegeven werd door de daarin geschoolden, zijnde de maatschappelijk werkers. Het is echter niet zo dat er een bewuste, weloverwogen keuze voor het maatschappelijk werk als bepalende discipline is
gedaan op basis van een zorgvuldige analyse van de verschillende reclasseringstaken. Men heeft bij zijn keuze voor het maatschappelijk werk het hulpverlenende aspect centraal gesteld en onvoldoende doordacht wat de gevolgen zouden zijn voor de andere taken van de reclassering. De implicaties hiervan zullen in hoofdstuk 4 aan de orde worden gesteld.
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HOOFDSTUK 3

Taak en positie van de reclassering
volgens de wet
3.1. Inleiding
Het feit, dat de uitvoering van de reclasseringstaken vanaf het begin van de jaren zestig steeds meer in handen werd gelegd van geschoolde maatschappelijk
werkers had ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop de reclassering haar
taak ging opvatten. De nieuwe als maatschappelijk werker opgeleide of daartoe in opleiding zijnde reclasseringsambtenaren probeerden het reclasseringswerk zoveel mogelijk volgens de regels van hun discipline te verrichten. Dit
bleek echter verre van eenvoudig te zijn. In hun opleiding en — eventueel —
in hun werk buiten de reclassering hadden zij immers geleerd en ervaren, dat
een vertrouwensrelatie met de cliënt noodzakelijk was voor een succesvolle
hulpverlening. Dit betekende ook dat contacten met een cliënt alleen op vrijwillige basis dienden te worden onderhouden en dat er zonder toestemming
van de cliënt geen gegevens over hem aan derden mochten worden verstrekt.
(*1) Deze grondregels van het maatschappelijk werk waren moeilijk te rijmen
met bepaalde facetten van de reclasseringstaak. Het toezicht op de naleving
van de bijzondere voorwaarden, (*2) het onderhouden van een door de rechter bij een voorwaardelijke veroordeling aan de veroordeelde opgelegd contact
en het uitbrengen van een voorlichtingsrapport over de verdachte/cliënt (de
rapporteur wordt met degene over wie hij rapporteert in beide hoedanigheden
geconfronteerd) aan de officier van justitie of de rechter zijn daarvan drie
voorbeelden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een uitgebreide, op dit moment
nog steeds voortdurende discussie ontstond over de 'identiteit' van de reclassering. In die discussie staat centraal de vraag in hoeverre het maatschappelijk
werk en de daaruit voortvloeiende taakopvatting van maatschappelijk werkers
bepalend moeten en mogen zijn voor de taken die de reclassering vervult en de
wijze waarop die taken worden uitgevoerd. Men kan het probleem ook anders
formuleren: in hoeverre dient de omstandigheid, dat de reclassering mede
werkzaam is ten dienste van de strafrechtspleging, met zich mee te brengen,
dat bepaalde beginselen van het maatschappelijk werk daarin niet of slechts
in beperkte mate van toepassing zijn?
Vanuit de reclassering wordt steeds beklemtoond, dat reclassering een vorm
van maatschappelijk werk is en dat het maatschappelijk werk in de reclasseringswerkzaamheden als zodanig herkenbaar dient te blijven. Van justitiële
zijde wordt er daarentegen in het bijzonder op gewezen, dat bepaalde taken
ten dienste van de strafrechtspleging — met name de voorlichting — voor de
reclassering andere werkzaamheden dan het bedrijven van maatschappelijk
werk met zich meebrengen.
De vraag, die ten diepste aan deze discussie ten grondslag ligt, is die naar de
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wijze waarop op bepaalde vormen van afwijkend gedrag behoort te worden
gereageerd: op een repressieve wijze door middel van het strafrecht of op een
geheel andere wijze door hulpverlening aan slachtoffer(s) en dader(s). De gedachtenwisseling zoals die tot nu toe heeft plaatsgevonden, heeft vooral betrekking op de vraag hoe deze beide verschillende reactievormen op het strafbaar gestelde gedrag zich tot elkaar verhouden. De taken, die de reclassering
op dit moment heeft en de positie die zij ingevolge de geldende wettelijke bepalingen ten opzichte van de strafrechtspleging inneemt, zijn belangrijke onderwerpen in deze discussie. Derhalve volgen in dit hoofdstuk een korte beschrijving van de reclasseringstaak en een uitgebreide bespreking van het wettelijke kader waarbinnen de reclassering thans haar plaats vindt. In de daarop
volgende hoofdstukken zullen de taak en de positievan de reclassering besproken
worden vanuit de theorieën van het maatschappelijk werk en het strafrecht.

3.2. De taken van de reclassering
Het is gebruikelijk in het reclasseringswerk thans drie verschillende taken van
elkaar te onderscheiden: de vroeghulp aan inverzekeringgestelden, de voorlichting aan de rechterlijke macht en andere justitiële instanties en de hulpen steunverlening aan veroordeelden. (*3) Omdat deze driedeling aansluit bij
de verschillende taken, die de wetgever in de Wetboeken van Strafrecht en
Strafvordering aan de reclassering toebedeelt, en vrijwel het gehele reclasseringswerk omvat, zal ik haar volgen in deze korte beschrijving van de reclasseringstaken. Daardoor zullen niet alle facetten van het reclasseringswerk aan de orde
worden gesteld. Enkele experimentele werkvormen van de reclassering, zoals
het werk van het Jopros, dat werkt overeenkomstig de methoden van het
streetcorner work en het koffiehuis in Maastricht, (*4) laat ik buiten beschouwing. Dat gebeurt niet, omdat ik dergelijke experimenten en nieuwe werkvormen onbelangrijk vind of buiten de eigenlijke reclasseringstaak vind vallen,
maar omdat deze nieuwe ontwikkelingen op dit moment nog in de marge van
het reclasseringswerk plaatsvinden en buiten de wettelijke taken van de reclassering vallen.
3.2.1. De vroeghulp
Met de weinig fraaie term 'vroeghulp' (*5) worden de activiteiten bedoeld, die
de reclassering in het kader van haar contacten met inverzekeringgestelden
ontplooit. Deze werkzaamheden van de reclassering berusten op de artikelen
59 lid 5 en 62 lid 4 van het Wetboek van Strafvordering. Deze bepalingen werden ten gevolge van twee daartoe strekkende amendementen (*6) op het wetsontwerp tot wijziging van de regeling der voorlopige hechtenis in 1973 in het
wetboek opgenomen. Artikel 59 lid 5 schept de verplichting om de secretaris
van de reclasseringsraad onverwijld van een bevel tot inverzekeringstelling in
kennis te stellen. Indien deze kennisgeving leidt tot een rapport van de reclassering, dan dient de officier van justitie daarvan kennis te nemen, alvorens een
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vordering tot bewaring te doen, zo schrijft artikel 62 lid 4 voor.
Noch uit de bij de amendementen gevoegde toelichting, noch uit de behandeling in de kamer komt duidelijk naar voren, wat de indieners van dit
amendement ermee beoogden. Op grond van de strekking van het wetsvoorstel
waarop de amendementen zijn ingediend en enkele opmerkingen die tijdens
de behandeling in de kamer zijn gemaakt, kom ik tot een drietal overwegingen, die bij hen kennelijk een rol hebben gespeeld. De eerste was in ieder geval
de wens om de duur van de voorlopige hechtenis te bekorten. Deze zou vaak
onnodig lang zijn ten gevolge van het uitblijven van het voorlichtingsrapport
van de reclassering. Door de reclassering vroeger in te schakelen zou ook een
voorlichtingsrapport eerder gereed kunnen zijn. Een tweede belangrijke overweging is geweest dat de arrestatie en de daarop volgende inverzekeringstelling
een grote psychische belasting voor de verdachte betekenen, die zoveel mogelijk door deskundige hulpverlening moet worden weggenomen. (*7) Tenslotte
zal, naar ik aanneem (hoewel het nergens uit blijkt), het amendement niet in de
laatste plaats zijn voortgekomen uit de gedachte, dat ook op deze wijze de
toepassing van de voorlopige hechtenis zou kunnen worden verminderd. De reclassering zou immers soms alternatieven daarvoor kunnen aanbieden of erin
een bepaald geval met klem op kunnen wijzen, dat voorlopige hechtenis erg
onwenselijk is. Vandaar de verplichting voor de officier van justitie in art. 62
lid 4 om eerst van een eventueel opgesteld reclasscringsrapport kennis te nemen, alvorens de voorlopige hechtenis te vorderen.
De nieuwe regeling vertoonde meer gebreken dan de hier geschetste onduidelijkheid over het doel ervan. Toen de wet in werking trad, bleken de reclassering en de andere betrokken instanties, met name de politie, daarop volstrekt niet voorbereid te zijn. (*8) Het begin van deze nieuwe vorm van reclasseringshulp was dan ook bepaald niet zonder problemen en pas vier jaar na de
datum van invoering begon de vroeghulp in het gehele land van de grond te
komen. (*9)
De reclasseringstaak in het kader van de vroeghulp kan in een aantal deeltaken worden onderscheiden. (* 10) In de eerste plaats is er de hulpverlening op
korte termijn aan de inverzekeringgestelde. De insluiting op het politiebureau
brengt grote spanningen met zich mee voor degene, die wordt ingesloten. Hij
verkeert in onzekerheid over de situatie thuis, over de gevolgen die zijn arrestatie voor hem zal hebben en over wat er verder met hem gebeuren gaat.
(*11) Een contact met een hulpverlener, die zich solidair met hem opstelt en
die hij derhalve kan vertrouwen, is dan voor de inverzekeringgestelde van
groot belang. (*12) De hulpverlener kan hem helpen zijn situatie te overzien
en eventueel contacten leggen met zijn gezin, werkgever of andere relaties of
instanties indien daaraan behoefte bestaat. Tevens kan de hulpverlener soms
wat triviaal lijkende, maar daarom niet minder belangrijke hand- en spandiensten verrichten, als het verzorgen van een achtergebleven huisdier e.d.
De hier genoemde contacten kunnen een aanleiding vormen tot het opmaken
van een beknopt voorlichtingsrapport ten behoeve van de officier van justitie en
de rechter-commissaris, een tweede taak van de reclassering in de vroeghulp.
In een dergelijk rapport kan informatie gegeven worden over de gevolgen van
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de eventueel toe te passen voorlopige hechtenis voor de verdachte en kan de
reclassering zo nodig aangeven welke alternatieven zij in plaats van voorlopige
hechtenis mogelijk acht. Zo kan toepassing van voorlopige hechtenis soms
worden voorkomen, doordat de reclassering een onderkomen voor de verdachte weet te vinden en (eventueel) voldoende mogelijkheden ziet voor ambulante hulpverlening.
Een derde facet van de vroeghulp is, dat zü het begin kan vormen van een langduriger contact met de reclassering. Dit langduriger contact kan plaatsvinden in
het kader van een uitgebreider voorlichtingsonderzoek, het kan ook een verdere
hulpverlening wegens meer blijvende problemen betreffen. De contacten tijdens
de vroeghulp kunnen dan worden beschouwd als het begin van de verdere bemoeienissen.
Ten gevolge van de invoering van de vroeghulp zijn de mogelijkheden tot
hulpverlening voor de reclassering verbeterd. In de eerste plaats zijn de mogelijkheden toegenomen om het verloop van de strafzaak te beïnvloeden. Het
eerder plaatsvinden van het contact kan niet alleen leiden tot verkorting van
de duur van de procedure en de eventueel toegepaste voorlopige hechtenis,
maar ook tot een andere afhandeling van de strafzaak, waarin meer rekening
wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. In de
tweede plaats is het beginpunt voor de hulpverlening gunstiger. Veel duidelijker dan indien het contact gelegd wordt om een voorlichtingsrapport op te
maken of om uitvoering te geven aan een rechterlijke opdracht tot het onderhouden van contact, komt hier de reclassering als een hulpverlenende instelling naar voren. Zij doet hier eigener beweging een hulpaanbod op het moment dat de potentiële cliënt vermoedelijk zeer naar hulpverlening uitkijkt.
Bovendien vervult zij daarmee minder een strafrechtelijke rol dan bij het opmaken van een voorlichtingsrapport.
3.2.2. De voorlichting
De voorlichtingstaak van de reclassering vindt haar wettelijke basis in de artikelen 147, 177 lid 2 en 310 van het Wetboek van Strafvordering. Daarin
wordt achtereenvolgens aan de officier van justitie, de rechter-commissaris en
de rechter de bevoegdheid toegekend aan de reclassering de opdracht te geven
een voorlichtingsrapport over de persoon van de verdachte uit te brengen. (*13)
Daarnaast kan de reclassering ook op verzoek van de verdachte een dergelijk
voorlichtingsrapport uitbrengen. Vóór de invoering van de vroeghulp werd van
deze laatste mogelijkheid een spaarzaam gebruik gemaakt, omdat de reclassering meestal pas ten gevolge van een opdracht tot voorlichting met de verdachte in aanraking kwam. Nu kan het contact dat de reclassering in de vroeghulp
met de verdachte heeft een aanleiding vormen om een voorlichtingsrapport op
te maken, ook indien de justitiële autoriteiten de wens daartoe niet te kennen
geven.
Wat is de functie van het voorlichtingsrapport voor de rechter en de officier
van justitie? Het antwoord op deze vraag is in grote lijnen betrekkelijk eenvoudig te geven. De officier van justitie kan op grond van het voorlichtingsrapport
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besluiten van vervolging af te zien, waar hij anders gezien de ernst van het feit
zou hebben vervolgd. Ook kan het rapport adviezen of informatie bevatten,
die er toe leiden dat aan een sepot bepaalde voorwaarden worden verbonden
of dat een bepaalde straf wordt gevorderd. Evenzo kan het rapport de rechter
de nodige informatie voor de straftoemeting verschaffen. In het algemeen zal
het rapport voor officier van justitie en rechter een aanleiding kunnen zijn om
tot een minder ingrijpende strafrechtelijke reactie te komen; een sanctie, die
een mogelijk hulpverleningsplan doorkruist, achterwege te laten, dan wel een
sanctie toe te passen, die mogelijkheden biedt tot (verdere) hulpverlening.
(*14)
Algemeen ziet men de voorlichting als een belangrijk element van onze
strafrechtspleging. De rechterlijke macht beschikt in een groot aantal strafzaken over een voorlichtingsrapport. In de meeste daarvan wordt na informatie
over de verdachte een advies verstrekt over de eventuele strafrechtelijke reactie. Het strafrechtelijke optreden blijkt in een groot aantal gevallen waarin een
dergelijk advies wordt gegeven, daarmee in overeenstemming te zijn. (* 15) Dit
vormt een indicatie van de invloed, die rapport en advies op de justitiële beslissing hebben, ook al moeten wij daarbij bedenken, dat de gebleken overeenstemming mede een gevolg zal zijn van het feit, dat de rapporteur in zijn advies rekening houdt met de beslissing die de rechter of de officier van justitie
in vergelijkbare gevallen neemt.
De voorlichtingstaak van de reclassering is echter niet alleen van betekenis
voor de strafrechtstoepassing. Het onderzoek waarop het rapport is gebaseerd,
vervult n.l. nog een andere belangrijke functie. Doordat met de verdachte
diens situatie wordt besproken en wordt nagegaan of er behoefte is aan een
of andere vorm van hulpverlening, kan het voorlichtingsonderzoek de voorbereiding zijn van de verdere hulpverlening. Soms zal met die hulpverlening tijdens het voorlichtingsonderzoek een begin worden gemaakt, soms zal het inzicht dat de cliënt tijdens het onderzoek in zijn eigen situatie krijgt op zich al
voldoende zijn voor hem om zichzelf verder te kunnen redden. In andere gevallen zullen in de voorlichtingsfase enkel voorbereidende werkzaamheden
voor een later beginnende hulpverlening worden verricht. In ieder geval staat
vast, dat het voorlichtingsonderzoek zeer zeker ook een onderdeel vormt van
de hulpverlening, die de reclassering als haar eerste taak ziet. (*16)
Deze tweeledige functie van het voorlichtingsonderzoek geeft aanleiding tot
grote verschillen van inzicht aangaande het karakter van het voorlichtingsrapport. De rechterlijke macht en een deel van de reclasseringswerkers zien dit
rapport primair als een gedragsdeskundige bijdrage aan het strafproces, die de
officier en de rechter de mogelijkheid biedt de reactie zoveel mogelijk aan de
persoon van de dader aan te passen. Het rapport moet derhalve een betrouwbaar beeld geven van de verdachte en zijn situatie. Vermelde feiten moeten bij
voorkeur niet alleen gebaseerd zijn op mededelingen van de verdachte, maar
zo mogelijk geverifieerd zijn bij derden. Informatie, die voor de verdachte een
negatieve uitwerking zou kunnen hebben, moet niet enkel om die reden worden weggelaten. De rol die de hulpverlening in het voorlichtingsonderzoek
speelt, wordt niet ontkend, maar wel gerelativeerd. Het voorlichtingsrapport
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dient primair gericht te zijn op de informatieverschaffing aan de rechter en
dit doel mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan de hulpverlening.
Tegenover deze opvatting staat de visie van die reclasseringswerkers, die de
voorlichting in de hulpverlening willen inpassen. Zij achten ook in de voorlichtingsfase de beginselen van het maatschappelijk werk van toepassing. Het
voorlichtingsrapport wordt door hen geschreven vanuit de gezichtshoek van en
met het oog op de hulpverlening. Verificatie bij derden van door de cliënt verstrekte gegevens zal alleen met diens toestemming plaatsvinden en soms geheel
achterwege blijven, omdat het kan worden beschouwd als een blijk van wantrouwen tegenover de cliënt. Indien deze bezwaar maakt tegen het opnemen
van bepaalde gegevens in het rapport, dan worden deze daarin niet vermeld.
Een dergelijk achterwege laten van bepaalde gegevens kan ertoe leiden, dat de
rapporteur meent het rapport niet langer voor zijn verantwoording te kunnen
nemen. Volgens deze visie moet hij in die situatie geen voorlichtingsrapport
uitbrengen. Hier wordt de strafprocessuele functie van het voorlichtingsrapport niet ontkend, maar ondergeschikt gemaakt aan de eerste taak van de reclassering: hulpverlening.
De standpunten liggen niet alleen in theorie ver uiteen, de verschillen van
inzicht werken ook in de praktijk van het reclasseringswerk door. Dit blijkt
uit de kritische geluiden, die men zo nu en dan vanuit de rechterlijke macht
kan vernemen over de wijze waarop sommige reclasseringswerkers hun voorlichtingstaak opvatten. (*17) Desondanks krijgt men de indruk, dat er in de
meeste arrondissementen tot nu toe weinig ernstige problemen rond de voorlichting zijn ontstaan. Rechterlijke macht en reclassering blijken in de praktijk
in het algemeen tot overeenstermming te kunnen komen over veranderingen in
de werkwijze in de voorlichtingsfase. (*18)
3.2.3. De hulp- en steunverlening
De derde belangrijke taak van de reclassering is de hulp- en steunverlening aan
mensen, die met de justitie in aanraking zijn gekomen. (*19) Deze hulp- en
steunverlening kan geschieden door middel van vrijwillige of verplichte contacten. De vrijwillige contacten worden op verzoek van de cliënt met deze onderhouden. Bij de verplichte contacten is er in de vorm van een bijzondere voorwaarde aan de cliënt de verplichting opgelegd met de reclassering contact te
onderhouden, terwijl de reclassering een opdracht tot hulp- en steunverlening
heeft gekregen. De meeste verplichte contacten vinden plaats krachtens een
voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling. (*20) De
hulp- en steunverlening is in beginsel een vorm van gewoon maatschappelijk
werk. Er wordt gewerkt volgens de gebruikelijke methodieken: het accent valt
nog steeds op het social casework, maar ook groeps- en gezinstherapic worden
gebruikt indien daartoe aanleiding bestaat. Voor zover er verschillen bestaan
met het gewone maatschappelijk werk vinden we deze vrijwel uitsluitend bij
de verplichte contacten. Op die verschillen kom ik later in deze paragraaf nog
terug.
Het aantal vrijwillige contacten neemt de laatste jaren toe. Vrijwillige con46

tacten ontstaan in het algemeen indien de hulpverlening na de vroeghulp, de
voorlichting of de beëindiging van het verplichte contact (*21) wordt voortgezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat cliënten zich buiten deze situaties eigener beweging tot de reclassering wenden met een verzoek om hulpverlening. De stijging van het aantal vrijwillige contacten hangt m.i. samen met
een drietal factoren. Ten eerste is dat een wijziging van de subsidieregeling,
waardoor vrijwillige contacten sinds 1970 op dezelfde wijze als verplichte contacten worden gesubsidieerd. (*22) Daardoor verviel een financieel motief om
te trachten verhoudingsgewijs zoveel mogelijk verplichte contacten te krijgen.
(*23) Ten tweede leidde de professionalisering van het reclasseringswerk ertoe, dat de re cl asse rings werkers steeds meer de voorkeur gaven aan vrijwillige
contacten boven opgelegde contacten. (*24) Zij adviseerden daarom in hun
voorlichtingsrapporten steeds minder tot het opleggen van een reclasseringscontact en vonden voor dit standpunt ook het nodige begrip bij de rechterlijke macht. Slechts zelden wordt nog zonder een uitdrukkelijke bereidverklaring vanwege de reclasseringsinstelling in geval van een voorwaardelijke veroordeling de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact opgenomen. Tenslotte verruimde de vroeghulp de mogelijkheden voor vrijwillige
hulpverlening. Het hulpaanbod door de reclassering in de eerste, voor de
cliënt bedreigende fase van het strafproces heeft meer kans van slagen dan het
hulpaanbod tijdens of na het voorlichtingsonderzoek gedaan, zo zagen wij
hiervoor. Wanneer dit hulpverleningsaanbod inderdaad aanvaard wordt, ontstaat een vrijwillig reclasseringscontact, dat alleen wanneer daarvoor zeer
klemmende redenen aanwezig zijn, nog door de rechterlijke macht in een verplicht contact zal worden omgezet.
De toename van het aantal vrijwillige contacten roept de vraag op of het
hier wel om een specifieke reclasseringstaak gaat. Het justitiële facet speelt
in deze contacten dikwijls immers geen andere rol dan dat het de aanleiding
vormt voor het tot stand komen van het contact. Het standpunt, dat dergelijke taken zoveel mogelijk door het 'gewone' maatschappelijk werk horen te
worden uitgevoerd, is zeer wel verdedigbaar. Hoe men daarover denkt, hangt
samen met de visie die men heeft op het eigene van de reclasseringstaak. Daarom zal ik op deze kwestie in het laatste hoofdstuk terugkomen.
Het onderhouden van het verplichte contact is duidelijk een specifieke reclasseringstaak. Ook hier gaat het in hoofdzaak om hulpverlening volgens de
methoden van het maatschappelijk werk, maar enkele bijzondere kenmerken
van deze hulp- en steunverlening maken haar tot een gespecialiseerde vorm
daarvan. Ten eerste is dat de omstandigheid, dat men soms contact moet onderhouden met een cliënt, die daartoe — aanvankelijk — niet is gemotiveerd.
Een bijzondere deskundigheid van de maatschappelijk werker is dan vereist
om te kunnen werken en soms te bereiken, dat de cliënt alsnog gemotiveerd
raakt. Ten tweede is er de rapportageplicht naar de justitiële autoriteiten toe,
met name bij de contacten in het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling of een voorwaardelijk ontslag. (*25) Door het rapport wordt degene, die
is belast met de controle op de naleving van de verplichting contact met de reclassering te onderhouden, gei'nformeerd over de wijze waarop dit contact ver47

loopt. Een dergelijk rapport kan eventueel leiden tot herroeping van de 'voorwaardelijke' beslissing en het alsnog executeren van straf(restant) of maatregel, waarvan de tenuitvoerlegging onder bepaalde voorwaarden was opgeschort. Het uitbrengen van een rapport kan dus — afhankelijk van de inhoud —
nadelige gevolgen hebben voor de cliënt en derhalve ook schadelijk zijn voor
de relatie tussen cliënt en hulpverlener. De reclasseringswerker moet in een
dergelijke situatie zo zien op te treden, dat de hulpverleningsmogelijkheden
niet worden doorkruist. Tenslotte kan het gedwongen karakter van het contact het verloop daarvan negatief beïnvloeden, doordat altijd de dreiging van
de strafexecutie blijft bestaan voor de cliënt, die niet meewerkt (ook al komt
een herroeping van een VI of een omzetting van een VV om die reden praktisch niet voor). Het wantrouwen dat daardoor bij de cliënt ten aanzien van de
hulpverlener kan ontstaan moet door deze laatste doorbroken worden. De reclasseringswerker werkt ten gevolge van deze factoren in een moeilijker
situatie dan de doorsnee maatschappelijk werker buiten de reclassering. De
hulp- en steunverlening in opdracht van de justitiële autoriteiten is ondanks de
toename van het aantal vrijwillige contacten nog steeds één van de hoofdtaken
van de reclassering.
Hiermee heb ik in grote lijnen de taken, die de reclassering op dit moment
uitvoert, geschetst. Voor een uitgebreide en inhoudelijke bespreking van enkele
problemen, die in dat verband zijn aangestipt verwijs ik hier naar het vierde en
het zesde hoofdstuk.

3.3. Reclassering ondergeschikt aan justitie?
Het merendeel van de in de vorige paragraaf genoemde reclasseringstaken berust op bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Deze wetsvoorschriften bieden aan justitiële autoriteiten de mogelijkheid de reclassering in te schakelen, doordat daarin aan hen de bevoegdheid
wordt toegekend aan de reclassering bepaalde opdrachten te geven. De invoering van deze mogelijkheid tot inschakeling van de reclassering werd destijds
door de reclassering gezien als een erkenning van de betekenis van het reclasseringswerk, zo zagen wij in het tweede hoofdstuk. Op deze wijze werd immers ruimte geschapen om de opvoedingsgedachte in het strafrecht in praktijk
te kunnen brengen en kon de reclassering op een volwaardige wijze een bijdrage leveren aan een in speciaal preventief opzicht doelmatiger functioneren van
de strafrechtspleging. Sindsdien zijn de opvattingen binnen de reclassering
over de eigen taak en positie ingrijpend veranderd, in het bijzonder gedurende
de laatste vijftien jaar. De professionalisering van het reclasseringswerk leidde
er toe, dat de in de reclassering werkzame beroepskrachten het reclasseringswerk steeds meer als een vorm van welzijnswerk gingen zien. In het voorafgaande is al kort aangeduid tot welke nieuwe opvattingen ten aanzien van de
voorlichting en de hulp- en steunverlening dit heeft geleid.
Uit deze nieuwe ideeën over de taak en de positie van de reclassering
spreekt een streven naar een meer zelfstandige opstelling. Begrijpelijk, want
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wie zich primair als hulpverlenende instantie ten behoeve van de justitiabele
ziet (en met langer als een dienstverlenend orgaan ten behoeve van de strafrechtspleging), wil de realisering van de eigen doelstellingen zo min mogelijk
afhankelijk laten zijn van de ruimte, die de strafrechtspleging daarvoor laat
Vandaar dat men steeds meer de opvatting kan vernemen, dat 'reclassering
en justitie partners zijn' Ook in de twee discussienota's van de 'Begeleidingscommissie inzake aanvragen van voorlichtingsrapporten', die in belangrijke
mate gewijd waren aan de verhouding tussen rechterlijke macht en reclassering, treffen we een dergelijke opvatting aan Dit blijkt met name uit de volgende passage uit de tweede discussienota van deze commissie
'In de eerste discussienota is in het algemeen het standpunt ingenomen dat reclassering en rechterlijke macht met in een hierarchische verhouding tot elkaar staan De
commissie stelt zich voor deze zienswijze thans nader te preciseren met betrekking
tot de voorlichtingsfase In verschillende reacties op de eerste nota is met een beroep
op de wet naar voren gebracht, dat in deze fase geen sprake kan zijn van een volledige
nevenschikking De commissie meent, dat tegen deze zienswijze verschillende argumenten zijn aan te voeren' (*26)
Wat men nu precies bedoelt, wanneer men stelt dat reclassering en justitie nevengeschikte partners zijn is niet geheel duidelijk Men kan ermee willen aanduiden, dat de reclassenngsbemoeienis op zich een alternatief vormt voor een
strafrechtelijk optreden Welzijnswerk en strafrecht als twee naast elkaar
staande mogelijkheden om te reageren op een strafbaar feit, waarbij in onderling overleg wordt beslist welke aanpak in concreto de voorkeur verdient (of
in hoeverre een gecombineerde aanpak mogelijk is) (*27) Het is ook mogelijk
dat men met deze nevengeschiktheid bedoelt te zeggen, dat de reclassering optreedt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en opdracht, inhoudende het
bedrijven van welzijnswerk ten behoeve "van justitiabelen en met in opdracht
van de justitiële autoriteiten Dan houdt de nevengeschiktheid in, dat de reclassering in beginsel bereid is om ook op verzoek van deze justitiële autoriteiten voorlichtingsrapporten uit te brengen of hulp en steun te verlenen, maar
dat de reclassering dergelijke verzoeken kan afwijzen (*28)
Deze twee interpretaties van de zinsnede reclassering en justitie zijn nevengeschikte partners, sluiten elkaar niet uit, alleen is de eerste vérstrekkender
dan de tweede Achtereenvolgens zal ik beide bespreken Daarbij moet men
wel bedenken, dat het hier betreft een vaststelling van de positie van de reclassering volgens het thans geldende recht en niet een beschouwing over de
positie, die de reclassering afgezien van de wettelijke bepalingen zou moeten
innemen
De opvatting dat de reclassering en justitie nevengeschikte partners zijn in
die zin, dat het twee zelfstandige, naast elkaar staande instituties zijn, die in
dezelfde mate bevoegd zijn op strafbaar gedrag te reageren, is in strijd met het
thans geldende strafrecht Daarin is bij het openbaar ministerie en de rechter
de verantwoordelijkheid gelegd voor de wijze waarop er ten aanzien van degene, die een strafbaar feit heeft gepleegd, wordt gereageerd Het openbaar
ministerie bepaalt of er een strafvervolging zal worden ingesteld. Geschiedt
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dit, dan beslist de rechter of de verdachte mag worden gestraft en zo dit het
geval is, bepaalt hij de straf.
Als doeleinden van de strafrechtelijke reactie worden in de literatuur genoemd afkeuring van het strafbare gedrag van de dader, gedragsbeïnvloeding
van deze en derden, conflictoplossing en vergelding. Eén of meer van deze
doeleinden vinden wij mijns inziens steeds weer terug in de in een concreet
geval toegepaste sanctie. Het inzicht dat een strafrechtelijke reactie, die één
of meer van deze doeleinden dient in een aantal andere opzichten disfunctioneel kan zijn — in het bijzonder voor het maatschappelijke functioneren van
de veroordeelde — heeft ertoe geleid, dat in een groot aantal gevallen hetzij
van vervolging wordt afgezien hetzij de aard van de sanctie wordt aangepast.
Daarbij speelt vanzelfsprekend eventuele informatie van de reclassering over
het te verwachten nadelige effect van een vervolging of een bepaalde straf een
rol. In dat verband zal met de inlichtingen van de reclassering met name rekening worden gehouden, indien daaruit blijkt dat een goed verlopend reclasseringscontact door een (bepaald) strafrechtelijk optreden dreigt te worden
doorkruist dan wel dat een reële mogelijkheid tot hulpverlening dreigt te worden tenietgedaan. De beslissing of er overeenkomstig het inzicht van de reclassering moet worden gehandeld, berust echter bij het openbaar ministerie en de
rechter. Nu de resocialisatie van de dader slechts één factor vormt, waarmee
zij bij hun beslissing rekening moeten houden, kan en mag deze afwijken van
of volledig in strijd zijn met het standpunt van de reclassering, indien andere
door het strafrecht te dienen belangen die noodzakelijk maken. (*29) Voor
een zodanige nevenschikking van de reclassering en de justitie, zou derhalve
een principiële wijziging van het wettelijke stelsel noodzakelijk zijn.
De tweede uitleg aan de zinsnede 'reclassering en justitie zijn nevengeschikte partners' gegeven, ligt veel meer in de lijn van het thans geldende recht. We
vinden de daarmee corresponderende opvatting o.a. in de verschillende nota's
van de 'Begeleidingscommissie inzake aanvragen van voorlichtingsrapporten'.
Nadat deze commissie in een eerste discussienota de nevengeschiktheid van
reclassering en justitie als uitgangspunt voor haar verdere beschouwingen had
gekozen, werkte zij dit standpunt in de tweede discussienota nader uit voor
de voorlichtingssituatie. (*30) Daarin stelde zij, dat de in art. 147 Sv. gebruikte term opdracht niet als een bevel, maar als een verzoek moet worden gelezen. (*31) Derhalve zou de reclassering in bepaalde situaties, bijv. bij een verdachte die zijn medewerking aan het tot stand komen van een voorlichtingsrapport weigert, de door de officier van justitie of rechter gegeven opdracht
gemotiveerd terug kunnen geven.
Uit de verschillende reacties van justitiële zijde (*32) op deze interimnota's
blijkt, dat men de gedachte dat het niet om een bevel maar om een verzoek
zou gaan, bestrijdt. Zo wijzen Niemeyer en Reub (*33) erop, dat de term opdracht op zich duidelijk is en niet vraagt om een uitleg, waarbij gekozen moet
worden tussen bevel en verzoek. Daaraan kan worden toegevoegd, dat het
woord opdracht meer verwantschap vertoont met bevel dan met verzoek. Van
Dale's Handwoordenboek der Nederlandse Taal geeft als betekenis van opdracht: last, bevel tot het volvoeren van iets, een taak. Dat is duidelijk iets
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anders dan een verzock. Een ander argument om het woord opdracht niet
als een verzoek te lezen is de tekst van het inmiddels vervallen (*34) KB van
24 december 1925, Stb. 486 regelende de aanvrage van voorlichtingsrapporten.
Art. 1 van dit KB zegt namelijk dat het openbaar ministerie inlichtingen betreffende de persoonlijkheid en levensomstandigheden van een verdachte en voorlichting betreffende diens reclassering kan verzoeken aan alle personen of lichamen die op het gebied van reclassering of kinderbescherming of een dergelijk gebied werkzaam zijn. Artikel 2 voegt daaraan toe, dat het openbaar ministerie opdrachten tot het verzamelen van dergelijke inlichtingen kan geven aan instellingen, waarvan de bereidverklaring ingevolge de Reclasseringsregeling is aanvaard; dat zijn de officiële erkende reclassseringsinstellingen. Het is duidelijk,
dat de wetgever hier onderscheid maakt tussen instellingen, die zich nergens
toe bereid hebben verklaard en dus geen verplichtingen op zich hebben genomen en instellingen die zich door hun bereidverklaring verplicht hebben bepaalde reclasseringstaken uit te voeren. De laatste kunnen opdrachten krijgen,
de eerste alleen verzoeken. (*35)
Een en ander leidt tot de conclusie, dat opdracht in art. 147 Sv. en derhalve ook in art. 14d Sr. en verwante artikelen niet als een verzoek kan worden
uitgelegd. De reclasseringsinstellingen, die zich bereid hebben verklaard — ingevolge art. 4 van de Reclasseringsregeling 1970 - om deel te nemen aan de
reclasseringsarbeid, waartoe door bevoegde autoriteiten opdracht is gegeven,
zullen aan de opdrachten moeten voldoen. Nu noch de wet, noch de Reclasseringsregeling de mogelijkheid biedt tot weigering van een opdracht, bestaat
ingevolge de wettelijke regeling niet de mogelijkheid een bevoegd gegeven opdracht te weigeren.
Dat wil niet zeggen, dat de reclasseringsinstellingen hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de justitiële autoriteiten. Er bestaat geen directe zeggenschap
van officier of rechter over de wijze, waarop de reclassering moet werken en
de reclasseringsinstellingen zullen ingeval van een opdracht zich steeds mogen
afvragen of deze wel valt binnen datgene, waartoe zij zich bereid hebben verklaard. Wat dat betreft kan ik volledig aansluiten bij de door Van Veen ontwikkelde gedachtengang, dat de wetgever, als hij een hiërarchische ondergeschiktheid in het leven zou hebben willen roepen, zich van een meer nauwkeurige en gedetailleerde wettelijke regeling zou hebben bediend. (*36) Uit het
gebruik van de term opdracht kan men enkel de bevoegdheid van de officier
van justitie en rechter om de reclasseringsinstellingen tot bepaalde verrichtingen te verplichten, afleiden.
De discussie dient dan ook niet te gaan over de vraag, wat opdracht nu
eigenlijk betekent. De discussie dient te gaan — en blijkt bij nader inzien daarover in feite ook te gaan — over de vraag tot welke opdrachten aan de reclasseringsinstellingen rechter, officier van justitie en andere justitiële autoriteiten
bevoegd zijn. (*37) De reclasseringsinstellingen hebben zich bereid verklaard
— het werd eerder reeds vermeld — tot reclasseringsactiviteiten bestaande uit
voorlichting en hulp- en steunverlening en hoeven dus alleen daartoe strekkende opdrachten uit te voeren. Wanneer nu bijvoorbeeld onder de wettelijke
term hulp- en steunverlening alleen wordt verstaan de hulpverlening volgens
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de methodiek van het maatschappelijk werk, dan zou een opdracht tot hulpen steunverlening aan een delinquent, die zijn medewerking weigert, teruggegeven mogen worden Immers, voor hulpverlening volgens de methodiek van
het maatschappelijk werk is de medewerking van de client onmisbaar en derhalve is een opdracht tot hulpverlening bij een dergelijke client onuitvoerbaar
Een onuitvoerbare opdracht mag vanzelfsprekend worden teruggegeven Maar
wanneer onder hulp- en steunverlening daarnaast ook een gedragscontrolerend
toezicht valt, bijvoorbeeld nagaan of een veroordeelde de als bijzondere voorwaarde opgelegde schadevergoeding wel betaalt of wel wegblijft uit de café's,
waartoe de toegang hem door de rechter is ontzegd in de vorm van een voorwaarde, dan zal de reclassering opdrachten tot die gedragscontrole moeten
uitvoeren. Of zij dat wil en of de client daarmee instemt, doet dan weinig ter
zake. Bepalend voor de vraag waartoe de reclassering verplicht is, is dus niet
wat onder opdracht moet worden verstaan, maar wat onder hulp- en steunverlening en wat onder voorlichting in de zin waarin de wetgever deze begrippen
bezigt, moet worden verstaan
Achtereenvolgens zal ik hier deze beide taken aan een korte, nadere beschouwing onderwerpen

3.4. De hulp- en steunverlening volgens de wet
Wat verstaat de wetgever onder hulp- en steunverlening9 Uit de wet blijkt, dat
de hulp- en steunverlening steeds weer is gekoppeld aan de opgelegde bijzondere voorwaarden Zowel bij de voorwaardelijke veroordeling tot een straf alsook bij de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering en de voorwaardelijke veroordeling in het kinderstrafrecht, zien wij de hulp- en steunverlening op deze wijze in de wet vermeld. (*38) Uit het historisch overzicht hiervoor in hoofdstuk 1 gegeven,
werd duidelijk, dat de gedachtengang van de wetgever als volgt is geweest de
rechter stelt de bijzondere voorwaarden vast, inhoudende gedragsvoorschriften
voor de veroordeelde, die hem voor terugval in nieuwe criminaliteit moeten en
kunnen behoeden Teneinde de naleving daarvan, voor de veroordeelde meestal geen eenvoudige zaak, zo veel mogelijk te verzekeren, kan er naast de controle vanwege het openbaar ministerie hulp en steun worden verleend door de
reclassering (*39) Hierin dient de reclassering de gestrafte met raad en daad
bij te staan Met andere woorden in het door de wetgever ontworpen systeem
kon de veroordeelde niet verplicht worden tot het onderhouden van contact
met de reclassering en kregen de reclassenngsinstelhngen niet de bevoegdheid tot het geven van bindende aanwijzingen aan de voorwaardelijk veroordeelde De vrijheidsbeperking bestond volgens de wetgever bij een voorwaardelijke veroordeling enkel uit de in de bijzondere voorwaarden door de rechter
opgelegde aanwijzingen, die de veroordeelde op straffe van tenuitvoerlegging
moest nakomen
Op deze wijze werd de bevoegdheid de vrijheid van individuen te beperken
gelegd bij de instantie waar deze thuis hoort namelijk de rechter, waardoor
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controle op de aard van de opgelegde voorwaarden mogelijk is. Particulieren,
zoals de reclasseringswerkers, dienen een dergelijke macht tegenover individuen niet te hebben volgens de wetgever.
Zoals bekend werd de praktijk een andere. Vanaf het begin van de invoering
van de voorwaardelijke veroordeling werd door de rechter gebruik gemaakt
van de bijzondere voorwaarde: 'dat de veroordeelde zich niet zal onttrekken
aan de hulp en steun hem verleend door de reclasseringsinstelling X te Y en
zich naar de aanwijzingen hem vanwege deze instellingen gegeven zal gedragen'. Bovendien kregen de reclasseringsinstellingen in 1918 toch het toezicht
op het nakomen van de bijzondere voorwaarden door de veroordeelde en werd
dit op deze wijze onder hulp- en steunverlening gebracht. (*40) Zodoende is
de reclassering mijns inziens gedurende zestig jaar werkzaam geweest op een
wijze, die op gespannen voet staat met de wet.
Voor deze opvatting pleit het volgende (achtereenvolgens zal ik de beide
ontwikkelingen bespreken). De wet geeft in artikel 14c de rechter de bevoegdheid ingeval van een voorwaardelijke veroordeling bijzondere voorwaarden het
gedrag van de veroordeelde betreffende te stellen. Daarnaast biedt art. 14d
hem de mogelijkheid de reclassering op te dragen ter zake van de naleving van
die bijzondere voorwaarden hulp en steun te verlenen. De hulp- en steunverlening wordt hier derhalve onderscheiden van de bijzondere voorwaarden het
gedrag betreffende. Nu zou men kunnen verdedigen, dat dit op zichzelf nog
niet de mogelijkheid uitsluit om als bijzondere voorwaarde te stellen, dat de
veroordeelde zich niet onttrekt aan de hulp- en steunverlening van de reclassering etc. De wetsgeschiedenis leert echter anders. Het wetsontwerp tot invoering van de voorwaardelijke veroordeling, zoals dat in eerste instantie
door de regering werd ingediend, (*42) bevatte namelijk een artikel 14 quinquies dat als volgt luidde:
De door de rechter in te stellen voorwaarden houden steeds in dat de veroordeelde
geen strafbaar feit plege, noch zich op andere wijze misdrage. Zij kunnen bovendien
bestaan in bepaalde voorschriften het gedrag van den veroordeelde of te zijnen aanzien te nemen maatregelen betreffende.
De voorwaarden kunnen bepaaldelijk strekken tot het in het leven roepen van een
bijzonder toezicht op hare naleving zoomede tot het vergoeden van de schade door
het strafbare feit veroorzaakt.
In de Memorie van Toelichting wordt ten aanzien van de strekking van het
wetsvoorstel en dan met name dit — qua tekst niet geheel duidelijke — artikel
opgemerkt:
Hieraan moge intusschen reeds aanstonds worden toegevoegd, dat met name het
Amerikaansche — thans ook het Engelsche — stelsel van 'voorwaardelijke veroordeling' zich nog door het bezit van een ander uiterst kenmerk, te weten de 'placing on
probation', het stellen van den schuldig verklaarde onder toezicht van daartoe geschikte personen, onderscheidt. Terwijl . . . heeft men in Amerika en Engeland terecht ingezien, dat, althans in de meer ernstige gevallen, het instituut der 'voorwaardelijke veroordeling' slechts dan in zijn volle en meest heilzame uitwerking zal
kunnen hebben, wanneer de prikkel tot goed gedrag, gelegen in het vooruitzicht c.q.
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de verdiende straf te moeten boeten, met toezicht, steun en krachtige zedelijke
beïnvloeding samenwerken. (*42)
In dit stelsel kan als bijzondere voorwaarde worden opgelegd, dat de veroordeelde zich niet onttrekt aan het toezicht van de reclassering. Dit blijkt uit
de tekst van de wet en de verwijzing naar het Engelse probationstelsel, waarvoor kenmerkend is, dat degene die 'on probation' wordt geplaatst, verplicht
is contact te onderhouden met zijn probation-officer. (*43) Het blijkt ook uit
de Memorie van Antwoord, waarin de Minister op een aantal plaatsen duidelijk stelt, dat het hier een Ondertoezichtstelling' betreft, die in een aantal gevallen onontbeerlijk is. (*44)
Tegen het voorstel in deze vorm rezen ernstige bedenkingen in de Kamer,
waar men vreesde voor een te grote vrijheidsbeperking en betutteling van de
veroordeelde, indien dit stelsel zou worden ingevoerd. Dit verzet had uiteindelijk tot gevolg, dat het bijzonder toezicht uit de wet verdween en de reclasseringstaak beperkt werd tot hulp- en steunverlening ter zake van de naleving
van de bijzondere voorwaarden. (*45) Deze verandering van het wetsontwerp
betekent, dat onder de bijzondere voorwaarden van art. 14c niet de verplichting tot contact met de reclassering en nakoming van de door deze gegeven
aanwijzingen mag worden gebracht, nu de mogelijkheid bewust uit het oorspronkelijke ontwerp is geschrapt.
Dit impliceert, dat hier alleen art. 14d van toepassing is, dat enkel een verplichting voor de reclassering schept, n.l. om hulp en steun te verlenen. Deze
verplichting heeft gevolgen voor de werkwijze van de reclassering, in die zin,
dat zij na een dergelijke opdracht zelf actief dient op te treden en niet alleen.
maar mag afwachten tot de veroordeelde zich met een hulpvraag tot haar
wendt. Ook zal zij steeds zelf pogingen moeten ondernemen het contact
weer op te nemen, indien de veroordeelde het 'er bij laat zitten' en niet is gemotiveerd. Alleen indien de veroordeelde duidelijk te kennen geeft, dat hij
geen hulpverlening van de reclassering wenst, zal de reclassering zich van verdere bemoeienis hebben te onthouden (zonder dat dit dus voor de veroordeelde enige strafrechtelijke consequentie mag hebben).
Ook het belasten van de reclassering met het toezicht op de naleving der
voorwaarden was in strijd met de wet. Het hoe en waarom van deze ontwikkeling vindt men hierboven beschreven in hoofdstuk 1. Het volgende citaat uit
Overwater's dissertatie beschrijft de regeling van het toezicht, zoals deze in 1918
is ontstaan:
In gevallen, waarin wel bijzondere voorwaarden zijn opgelegd, doch geen bijstand is
bevolen, berust de uitoefening van het bijzonder toezicht op de naleving der bijzondere voorwaarden bij het Centraal Bureau der Vereeniging van Reclasseringsinstellingen, dat het door plaatselijke correspondenten doet uitoefenen en door middel
van hen over het verloop van de gevallen rapporteert aan het Departement van Justitie en bij overtreding der voorwaarden ook aan de betrokken parketten. Waar wel
bijstand is bevolen, worden door de instelling of de biezondere ambtenaar rapporten
uitgebracht aan het Departement van Justitie, waaruit duidelijk blijkt, of en in hoeverre de biezondere voorwaarden worden nageleefd. De ongunstige rapporten worden
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aan de betrokken parketten doorgezonden. Volgens art. 8 Uitvoeringsregeling kunnen
dergelijke rapporten van de instelling worden gevraagd. (*46)
Zoals ik reeds heb opgemerkt, was deze gang van zaken lijnrecht in strijd met
de uitkomsten van het overleg, dat in de kamer tussen de Minister van de kamercommissie was gevoerd. Daarbij volgde de Minister uitdrukkelijk de wens
van de kamer, dat het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden
niet door de reclassering, maar uitsluitend door het openbaar ministerie zou
worden uitgeoefend. (*47) De plicht tot rapportage van de reclassering kan
ook niet worden gebaseerd op art. 14d en art. 17 Wetboek van Strafrecht, omdat deze artikelen de reclassering juist geen toezichthoudende taak toebedelen. De juridische basis voor deze plicht tot rapportage blijkt dan ook een geheel andere te zijn.
De reclassering is alleen verplicht aan de Minister van Justitie over haar
werk te rapporteren om zo de controle op de wijze, waarop de reclassering
haar werk uitoefent mogelijk te maken. Door te rapporteren over de door haar
ondernomen activiteiten geeft de reclassering de Minister de gelegenheid te
controleren of rechterlijke en andere opdrachten tot hulp- en steunverlening
inderdaad worden uitgevoerd en op welke wijze dat geschiedt. Deze rapportage biedt natuurlijk de mogelijkheid over het gedrag van de veroordeelde te
berichten, maar is daarvoor niet bedoeld. Het gebruik van deze rapporten voor
dit doel, hetgeen consequenties had voor de wijze waarop moest worden gerapporteerd en voor de situaties, waarin een rapport moest worden uitgebracht, was een oneigenlijk en onjuist gebruik daarvan. De verplichting uit de
Uitvoeringsregeling Voorwaardelijke Invrijheidstelling om in geval van gewichtige overtreding van de bijzondere voorwaarden de officier van justitie daarvan
in kennis te stellen (art. 21 Uitvoeringsregeling Voorwaardelijke Invrijheidstelling) was mijns inziens dan ook in strijd met art. 17 Sr. Ook nadat bij de invoering van de Reclasseringsregeling 1947 (Stb. H. 423) de Uitvoeringsregelingen
Voorwaardelijke Veroordeling en Voorwaardelijke Invrijheidstelling waren ingetrokken bleef de rapportageplicht bestaan. De Reclasseringsregeling van 1970
bracht hierin evenmin principiële verandering. Weliswaar wordt in de tekst
niet meer van bijzonder toezicht, maar alleen van hulp- en steunverlening gesproken, (*48) maar ook deze regeling kent de rapportageplicht in relatie tot
controle op het gedrag van de veroordeelde. Dit is duidelijk de aan art. 61
ten grondslag liggende gedachte, terwijl art. 62 met zoveel woorden zegt, dat
een dergelijk rapport van de reclassering aanleiding kan geven om de voorwaardelijke invrijheidstelling of het voorwaardelijk ontslag te herroepen.
Al is de wettelijke regeling niet veranderd, de praktijk is wel anders geworden.
Bij ministeriële circulaire van 16 april 1973, (*49) werden namelijk alle bestaande vormen van rapportage afgeschaft voor zover deze de voorwaardelijke veroordeling betreffen. Ten aanzien van voorwaardelijk in vrijheid gestelden behield de Minister zich het recht voor om over hen informatie te
vragen bij de instelling, aan wie de hulpverlening werd toevertrouwd. Daarnaast blijft de rapportageplicht bestaan ten aanzien van de voorwaardelijk
uit de verpleging ontslagenen. (*50) In die situatie heeft de reclassering der55

halve een zekere toezichthoudende taak (*51) behouden, wat, zoals uit het
voorafgaande volgt, in strijd is met de wet.
De reclassering kan krachtens de wet alleen verplicht worden tot hulp- en
steunverlening en dient een controle op de uitvoering van die taak mogelijk te
maken. (*52) Deze controle zal echter, nu de uitvoering van het reclasseringswerk berust bij geschoolde maatschappelijk werkers, vooral een professionele
controle dienen te zijn volgens de beroepsnormen van het maatschappelijk
werk en niet een controle vanuit de justitie. Naar de justitiële autoriteiten
toe heeft de reclassering alleen te verantwoorden de teruggave of niet verdere uitvoering van krachtens de wet gegeven opdrachten. De plicht tot rapportage van de artikelen 61 en 62 RR 1970 heeft dan ook mijns inziens een onvoldoende wettelijke grondslag. Zij is alleen te rechtvaardigen, als men onder
opdracht tot hulp- en steunverlening in die artikelen tevens verstaat de verplichting van de veroordeelde, voorwaardelijk in vrijheid gestelde etc. om
zich niet aan die hulp- en steunverlening te onttrekken. Ik meen hierboven te
hebben aangetoond, dat een dergelijke verplichting niet bestaat, waarmee het
enige argument voor een handhaven van de plicht tot rapportage is vervallen.

3.5. De voorlichting volgens de wet
Bestaan er twistpunten en onduidelijkheden over de precíese inhoud van de
opdracht tot hulp- en steunverlening, nog veel onduidelijker is de situatie in de
voorlichting. Wat moet onder voorlichting worden verstaan: is het voorlichtingsonderzoek enkel een maatschappelijk werkonderzoek, waarin de beroepsregels van het maatschappelijk werk van toepassing zijn of heeft het een eigen,
ander karakter? In samenhang daarmee wordt de vraag gesteld of het contact
hier ook een vertrouwelijk karakter heeft en/of de rapporteur bepaalde gegevens mag verzwijgen in zijn rapport. Tenslotte is er verschil van mening over
de vraag of de reclassering verplicht is tot voorlichting over een zijn medewerking weigerende of een het strafbaar feit ontkennende verdachte. Dit zijn de
kwesties die in dit verband spelen. Ook hier volgt geen uitgebreide bespreking
van de op dit punt gegroeide praktijk, maar zullen de twistpunten vanuit de
wettelijke regeling met haar achtergronden worden besproken.
De bevoegdheid van het openbaar ministerie de reclassering op te dragen
een voorlichtingsrapport uit te brengen berust op art. 147 Sv. De artikelen
177 lid 2 en 310 Sv. kennen dezelfde bevoegdheid toe aan de rechter-commissaris en de rechtbank. Art. 147 Sv. luidt:
Naar regelen te stellen bij algemenen maatregel van bestuur, kan het openbaar ministerie in het belang van het onderzoek in strafzaken de medewerking inroepen van
personen en lichamen, welke op het gebied der reclasseering of op dergelijk gebied
werkzaam zijn en aan deze de nodige opdrachten geven.
In de tekst van het artikel wordt niet gesproken over voorlichting. Dit is niet
toevallig zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het in 1921 in het
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Wetboek van Strafvordering ingevoerde art. 32a, dat ongewijzigd in 1925 in
het nieuwe Wetboek van Strafvordering als art. 147 werd opgenomen. Uit de
in hoofdstuk 2 (p. 24) weergegeven passage uit de MvT blijkt dat de wetgever
ook aan andere opdrachten dan voorlichting over de persoon van de verdachte heeft gedacht, namelijk aan enig toezicht.
Dit hangt — zoals in hoofdstuk 3 is betoogd — samen met het feit, dat de
voorlichting aan officier en rechter oorspronkelijk een uitvloeisel was van de
door reclassering of jeugdbescherming aan de verdachte verleende hulp. Indien
dit contact gunstig verliep, wendde men zich tot de officier van justitie (c.q.
de rechter) met het verzoek de verdachte nog een kans te geven door de strafzaak te seponeren of slechts een voorwaardelijke straf op te leggen. Lag oorspronkelijk het initiatief hiertoe bij de instellingen, na verloop van tijd geschiedde het met name in kinderstrafzaken steeds vaker, dat de officier van
justitie aan een dergelijke instelling verzocht in contact te treden met de verdachte en te rapporteren of er van een goed functionerend toezicht sprake
was. Kon deze vraag bevestigend worden beantwoord, dan kon de officier van
justitie zijn beslissing al dan niet te vervolgen of een eventueel te vorderen
straf mede daarop baseren.
Daarmee staat mijns inziens op grond van art. 147 vast, dat het openbaar
ministerie aan de reclassering opdrachten tot hulp- en steunverlening mag verstrekken. Een dergelijke opdracht zal het openbaar ministerie alleen dan kunnen verstrekken, wanneer deze in het belang is van het onderzoek in strafzaken. Dit zal vrijwel altijd het geval zijn bij een opdracht tot hulp- en steunverlening omdat het verloop van het hulpverleningscontact meestal de aard van
de door de officier te nemen beslissing of te vorderen straf zal beïnvloeden.
De voornaamste taak die de wetgever voor de reclassering met dit voorschrift wilde creëren is echter de voorlichting. Dit blijkt nog eens duidelijk uit
de algemene maatregel van bestuur die een nadere uitwerking van deze bevoegdheid uit art. 147 Sv. gaf. (*53) In de artikelen 1 en 2 van deze algemene
maatregel van bestuur wordt alleen nog maar gesproken over inlichtingen betreffende de persoonlijkheid, levensomstandigheden of de reclassering vàn de
verdachte. Het toezicht komt in deze algemene maatregel van bestuur niet
voor. Uit de MvT op het wetsontwerp wordt de functie van die voorlichting
voor de strafrechtspleging duidelijk: het rapport kan een bijdrage leveren aan
de straftoemeting, met de daaraan ten grondslag liggende gedachte dat deze
zoveel mogelijk de reclasseringskansen van de betrokkene moet bevorderen.
Een rapporteur die de reclasseringskansen van iemand kon beoordelen, kon
ongetwijfeld ook aangeven welke straf de reclasseringsmogelijkheden kon bevorderen en welke straf in dit opzicht bepaald was gecontraïndiceerd. Bovendien kon een dergelijke voorlichter in negatief opzicht een bijdrage leveren,
door vast te stellen dat er ten aanzien van een bepaalde verdachte geen reclasseringsmogelijkheden waren, zodat daarmee bij de straftoemeting ook geen rekening kon worden gehouden.
Wil een voorlichtingsrapport een dergelijke functie kunnen vervullen en zo
mede de basis kunnen vormen voor de beslissing van officier van justitie en
rechter, dan moet het vanzelfsprekend zo betrouwbaar mogelijk zijn. In ver57

band hiermee heeft Friederichs (*54) er op gewezen, dat art. 147 Sv. in het
Wetboek van Strafvordering is opgenomen onder de algemene bepalingen van
het opsporingsonderzoek. Zijns inziens impliceert dit, dat de reclassering in
het voorlichtingsonderzoek ten behoeve van de officier van justitie opsporingsonderzoek verricht met betrekking tot de persoon van de dader, zoals de politie opsporingsonderzoek verricht met betrekking tot het feit. Het gaat hier
volgens hem om 'sociale recherche', waarbij de verdachte object van onderzoek is. Mijns inziens is deze opvatting niet juist. Het is de bedoeling van de
wetgever geweest aan officier van justitie, rechter-commissaris en rechter de
bevoegdheid te verschaffen om een voorlichtingsrapport te vragen. Met name
ook de officier van justitie diende deze bevoegdheid te verkrijgen, zodat hij
mede op een dergelijk rapport zijn beslissing tot al dan niet vervolgen en eventueel zijn eis zou kunnen baseren. Toekenning van een dergelijke bevoegdheid
aan de officier van justitie kon dan alleen geschieden in dat deel van het wetboek, waarin de officier bevoegdheden worden toegekend, die deze nodig
heeft om te kunnen beoordelen of een strafvervolging zal worden ingesteld.
Dat is de titel over het opsporingsonderzoek. Uit de plaatsing van het voorlichtingsonderzoek in deze titel kan derhalve geen dringende betekenis worden gehecht voor het karakter van het voorlichtingsrapport omdat de wetgever daarmee het voorlichtingsonderzoek helemaal niet wilde karakteriseren.
(*55)
Wanneer wij de visie van de wetgever op het voorlichtingsrapport nader
willen bezien, dan moet dat geschieden vanuit de tekst van art. 147 (art. 32A
Sv. oud) en de daarop gegeven toelichting (zie boven) alsmede de algemene
maatregelen van bestuur waarin de uitvoering van deze taak is geregeld. Een
goed uitgangspunt daarbij lijkt te zijn het KB van 19 juni 1921 (Stb. 401)
dat een uitwerking gaf van deze regeling. By lezing van de artikelen 1 en 2 valt
het op, dat daarin wordt gesproken over inlichtingen en gegevens betreffende
de persoon, de levensomstandigheden of de reclassering van de verdachte. De
wetgever maakt hier dus een onderscheid tussen gegevens over persoon en levensomstandigheden, en gegevens over de reclassering van de verdachte. Dit
impliceert mijns inziens dat de te verstrekken inlichtingen over de persoon en
levensomstandigheden van de verdachte niet enkel betrekking hoeven te hebben op reclasseringsmogelükheden, maar dat ook informatie die anderszins
van belang is voor de straftoemeting of de beslissing al dan niet te vervolgen
kan worden gevraagd en moet worden verstrekt. De praktijk heeft zich geheel
in overeenstemming met deze opvatting ontwikkeld. Langzamerhand ontstond
het voorlichtingsrapport waarin men er naar streefde de vragen te beantwoorden die Kempe eens in inmiddels klassieke bewoordingen heeft omschreven.
Die vragen waren (*56):
1) Hoe heeft dit mensenleven zich tot dusver ontwikkeld?
2) Hoe heeft zich in, aan en in confrontatie met dit leven deze persoonlijkheid gevormd?
3) Is het mogelijk om invoelbaar te maken dat deze persoonlijkheid, dit leven geleefd
hebbende, op dit moment, in deze (in des rechters dossier beschreven) situatie,
dit misdrijf pleegde? En zo ja. hoe?
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4) Is het mogelijk om zodanig punten deze mens, staande m dit, zijn leven, betref
fende naar voren te brengen, dat ik, rechter, in staat gesteld word om een vonnis
te wijzen, waarbij a recht gedaan wordt en b de samenleving zo goed mogelijk
wordt beveiligd
door с de betrokkene een straf of maatregel op te leggen van
zodanige aard dat hem in de gegeven situatie best mogelijke kansen geboden wor
den om zich te ontwikkelen tot een mens, die in staat geacht mag worden te leven
9
zonder op criminele wijze de samenleving te schaden
De beantwoording van deze vragen was natuurlijk normaal gesproken ondoen
lijk voor een maatschappelijk werker, maar deze vragen geven wel aan in welke
richting de maatschappelijk werker bij zijn onderzoek werkte, welke vragen hij
probeerde te beantwoorden Uit het citaat van Kempe wordt tevens duidelijk
dat voorlichting en hulpverlening van elkaar onderscheiden werden In het
voorhchtingsonderzock kwam eventueel de hulpvraag van de verdachte aan de
orde maar het onderzoek beperkte zich niet daartoe Het onderzoek werd niet
ingesteld vanuit de vraag of er een behoefte aan hulp was en zo ja welke De
beginselen van het maatschappelijk werk werden dan ook slechts in beperkte
mate van toepassing geacht De rapporten behoorden 'objectief te zijn
Na 1960 begint hierin verandering te komen Steeds meer maatschappelijk
werkers gaan ook het voorlichtingsonderzoek primair in dienst stellen van de
hulpverlening aan de verdachte en wensen ook in de voorhchtingsfase over
eenkomstig de beginselen van het maatschappelijk werk te werken Vanuit de
rechterlijke macht worden er dan tal van bezwaren aangevoerd tegen deze
zich nieuw ontwikkelende praktijk Men meent, dat het in strijd is met de wet
om de voorlichting geheel ondergeschikt te maken aan de hulpverlening, en
meent tevens dat dit ook niet in het belang is van een goede strafrechtspleging
Het tweede bezwaar zal later uitgebreid besproken worden Hier komt aan de
orde de vraag of en in hoeverre deze nieuwe visie op het voorlichtingsonder
zoek in strijd is met de geldende wettelijke bepalingen
Uit het voorafgaande is men geneigd de conclusie te trekken dat de nieuwe
wijze van voorlichten inderdaad in strijd is met de bedoeling en de strekking
van de wettelijke bepalingen Niettemin ben ik van mening, dat wettekst en
wetsgeschiedenis steun bieden voor een praktijk zoals die zich thans lang
zamerhand ontwikkelt In art 147 is sprake van de medewerking inroepen van
en opdracht geven aan instellingen of personen die op het gebied der reclasse
ring werkzaam zijn Onder reclassering dient te worden verstaan het geheel van
bemoeiingen met de delinquent dat als doel heeft deze tot een maatschappe
lijk beter functioneren te begeleiden De memorie van toelichting spreekt over
inschakeling van personen die gewend zijn de reclassenngskansen, dat wil zeg
gen mogelijkheden te komen tot een maatschappelijk beter functioneren —
van sociaal gevallenen of hulpbehoevenden te beoordelen Nu lijkt het mij
vanzelfsprekend, dat het inroepen van de medewerking van instellingen die
zich deze reclassering ten doel stellen, alleen betrekking kan hebben op acti
viteiten die met die reclassering in nauw verband staan Geconcretiseerd bete
kent dit dat het openbaar ministerie aan de reclassering opdrachten kan geven
hem voor te lichten over de reclassenngsmogelijkheden van verdachte en om
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hem eventueel te adviseren over de in dat opzicht wenselijke strafrechtelijke
reactie. Het betekent echter ook dat de officier van justitie geen anderssoortige inlichtingen over de persoon van de verdachte aan de reclassering kan
gaan vragen omdat dan de instelling haar arbeidsterrein verlaat.
Een voorlichtingsrapport dat enkel betrekking heeft op de reclasseringsmogelijkheden van de verdachte heeft natuurlijk een heel andere inhoud en
strekking dan het rapport dat probeert de door Kempe aan de orde gestelde
vragen te beantwoorden. Ook het onderzoek zal, ingeval een dergelijk rapport moet worden opgemaakt, anders verlopen. Het zal veel meer gericht zijn
op de hulpverlening aan de verdachte. Veel meer zal de methodiek van het
maatschappelijk werk gevolgd worden omdat het onderzoek ook een voorbereiding is voor de verdere hulpverlening. Dat neemt niet weg dat de voorlichtingssituatie, die betekent dat het rapport mede de basis moet kunnen vormen
van een rechterlijke beslissing, van invloed is op de werkwijze in die situatie.
Het rapport dient namelijk betrouwbaar te zijn, hetgeen onder andere impliceert dat er soms bepaalde gegevens zullen moeten worden geverifieerd en
dat de rapporteur niet uitsluitend op mededelingen van de verdachte kan afgaan. Het onderzoek ten dienste van officier of rechter verricht mag geen
sociale pleitnota worden, waarin alleen de mogelijkheden van een geslaagd
reclasseringscontact van de verdachte worden aangegeven, maar dient ook die
gegevens te bevatten die het twijfelachtig maken — zo die er zijn vanzelfsprekend — of een reclasseringscontact zal slagen. Dit is duidelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke achtergrond van het voorlichtingsrapport van de
reclassering. Met name blykt dit ook uit de Memorie van Toelichting.
Uit het voorafgaande trek ik de conclusie dat de wettekst en de wetsgeschiedenis mede gezien in het licht van de uitvoeringsbepalingen die een jaar
na inwerkingtreding van de wet werden uitgevaardigd aan beide opvattingen
over het voorlichtingsrapport steun bieden. De gedachte dat het in strijd is
met deze wettelijke bepalingen om die voorlichtingstaak in het licht van de
hulpverlening uit te voeren is dus mijns inziens onjuist.
Thans moet nog een drietal vragen worden besproken. Dat zijn achtereenvolgens: de vraag of de rapporteur volgens de wet (Sr.) bepaalde hem vertrouwelijk gedane mededelingen in het rapport mag verzwijgen, de vraag of de reclassering ook een rapport moet uitbrengen over een verdachte die zijn medewerking weigert en tenslotte de vraag in hoeverre een rapport mag worden uitgebracht over een ontkennende verdachte. De beantwoording van deze drie
vragen is mede afhankelijk van de visie die men op het voorlichtingsrapport
heeft. Ik zal bij de bespreking van deze drie vragen aan beide opvattingen over
de voorlichting aandacht besteden en de vragen in het licht van beide opvattingen beantwoorden.
3.5.1. Zwijgrecht
Een vraag die vanuit het maatschappelijk werk gesteld wordt, is de vraag of
de rapporteur ook bepaalde hem vertrouwelijk gedane mededelingen in zijn
rapport mag verzwijgen. De maatschappelijk werker heeft immers een zwijg60

plicht en een verschoningsrecht ten aanzien van wat hem in zijn beroepsuitoefening als zodanig wordt toevertrouwd, zeker wanneer de mededelingen een
duidelijk vertrouwelijk karakter dragen
Vrij algemeen werd tot voor kort aangenomen dat de reclassenngsambtenaar zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen ten aanzien van hem gedane
vertrouwelijke mededelingen Verburg echter heeft in zijn dissertatie 'Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken' betoogd, dat er geen sprake is van
een verschoningsrecht voor de reclassenngsmaatschappehjk werkers in alle situaties Zich baserend op de rechtspraak van de HR komt hij tot de conclusie,
dat de reclassenngsmaatschappehjk werker zich, indien hij hulp en steun verleent, m beginsel op zijn verschoningsrecht kan beroepen, maar dat dit niet
geldt voor de reclassenngsambtenaar die een voorlichtingsrapport uitbrengt.
De wettelijke plicht tot voorlichting ten dienste van de rechter brengt met
zich mee, dat hij tegenover de rechter aan wie hij rapporteert geen beroep op
verschoningsrecht heeft, wanneer de rechter naar aanleiding van het rapport
nadere informatie vraagt (*57) Anders gezegd de wettelijke plicht tot voorlichting gaat boven de beroepsnorm die tot zwijgen verplicht Deze opvatting
van Verburg lijkt in overeenstemming te zijn met een overweging die de HR
aan het verschoningsrecht van de reclassenngsambtenaar heeft gewijd In zijn
arrest van 20-6-1968, NJ 1968, 332 overwoog de HR
'dat de reclassenngsambtenaar, krachtens zijn benoeming als zodanig, een welomschreven taak heeft, welke doorgaans slechts vervuld kan worden, indien degenen met
wie hij bij zijn reclassenngsarbeid in aanraking komt, kunnen vertrouwen dat hij ook
indien hij geroepen is getuigenis in rechte af te leggen, stilzwijgen zal bewaren omtrent
datgene wat hem in zijn hoedanigheid is toevertrouwd, dat daarom moet worden aangenomen dat de reclassenngsambtenaar behoort tot degenen die in de zin van 146 lid
2 onder 3e tot geheimhouding verplicht zijn, zij het ook dat, zoals reeds in de bestreden beschikking is opgemerkt, deze geheimhoudingsplicht niet bestaat voor zover de
belangen, die hij met zijn arbeid heeft te dienen, eisen, dat hij de hem daarbij geble
ken feiten aan andere bij die belangen betrokken instanties mededeelt'
Verburg, die de hulpverlening en voorlichting van elkaar onderscheidt, stelt
naar aanleiding van dit arrest het volgende (*58)
'juist doordat de HR heeft bepaald dat de geheimhoudingsplicht niet geldt voor zover
de belangen die hij met zijn arbeid heeft te dienen eisen, dat hij de hem daarbij gebleken feiten aan een andere bij die belangen betrokken instantie meedeelt, kan worden aangenomen, dat de HR zich van de meerzijdige positie van de reclassenngsambtenaar bewust is geweest en zijn respect daarvoor aldus tot uitdrukking heeft willen
brengen'
Met de meerzijdige positie van de reclassenngsambtenaar doelt Verburg hier
op het door hem gehanteerde verschil in de taak van de reclassering als hulpverleningsinstantie en de taak van de reclassering als voorlichtingsinstantie Bij
de voorlichting kiest hij duidelijk voor een standpunt dat in overeenstemming
is met de door Kempe en anderen aangehangen opvatting In een dergelijke
visie zal inderdaad de reclassenngsambtenaar die als voorlichter optreedt geen
verschoningsrecht hebben tegenover de rechter die hem opdracht daartoe
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heeft gegeven. Neemt men een verplichting om in rechte getuigenis af te leggen aan, dan impliceert dat naar mijn mening ook dat de rapporteur in zijn
rapport geen vertrouwelijke gegevens achterwege mag laten, indien deze gegevens hem relevant lijken voor de rechter of de officier van justitie die het rapport heeft gevraagd.
Een andere interpretatie van de overweging van de HR lijkt mij mogelijk,
indien men van de opvatting uitgaat dat ook het voorlichtingsrapport in het
teken van de hulpverlening dient te staan. In die situatie krijgt de reclasseringsambtenaar als hulpverlener een opdracht om te rapporteren over de mogelijkheden tot hulpverlening die hij aanwezig acht. Zijn onderzoek zal dan noodzakelijkerwijze op een zodanige wijze worden gevoerd dat van het begin af
aan op het contact de beginselen van het maatschappelijk werk van toepassing zijn, wat o.a. impliceert dat het contact van het begin af aan een vertrouwelijk karakter draagt. Indien tijdens een dergelijk maatschappelijk werkcontact aan de reclasseringsambtenaar door de cliënt bepaalde vertrouwelijke mededelingen worden gedaan, dan zullen deze mededelingen alleen in het rapport
mogen worden opgenomen, indien de cliënt daar geen bezwaar tegen heeft.
Indien deze wel bezwaar heeft tegen het opnemen van bepaalde gegevens in
het rapport, dan kan dit tot gevolg hebben dat de rapporteur meent het rapport niet langer voor zijn verantwoording te kunnen nemen, omdat de weg te
laten gegevens van essentiële betekenis zijn. In die situatie zal de reclasseringsmaatschappelijk werker zijn opdracht terug moeten geven en geen rapport
moeten uitbrengen. Vanzelfsprekend dient hij daarbij de mogelijke consequenties van deze handelwijze met zijn cliënt te bespreken. Mijns inziens kan de reclasseringswerker echter in die situatie niet verplicht worden alsnog een voorlichtingsrapport uit te brengen of als (getuige)deskundige gehoord alsnog ter
zitting een verklaring af te leggen. Dit omdat in de hier aangehangen visie de
taak van de reclassering in de voorlichtingsfase is, de strafrechtspleging de gelegenheid te bieden zoveel mogelijk in te spelen op de eventuele hulpverlening
aan de verdachte. Een verklaring van een reclasseringsambtenaar waarmee deze
het door de verdachte in hem gestelde vertrouwen schendt, zal die mogelijkheden zeker niet bevorderen. Een verplichting voor de reclasseringsambtenaar
om in die situatie toch te rapporteren en ondanks zijn geheimhoudingsplicht
toch tegenover de rechter een verklaring af te leggen, zal derhalve in strijd
komen met het uiteindelijke doel van de opdracht tot voorlichting. Dat is de
resocialisatie van of hulpverlening aan de verdachte. Derhalve heeft de reclasseringsambtenaar in mijn visie ook in de voorlichtingssituatie een beroep op
zijn verschoningsrecht.
Men zal mij wellicht tegenwerpen dat dit in strijd lijkt te zijn met de boven
geciteerde opvatting van de HR. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, omdat
de HR helemaal niet expliciet zegt wat hij bedoelt met de belangen die de reclasseringsambtenaar met zijn arbeid verder heeft te dienen. Verburg trekt
daaruit in overeenstemming met de eerder door hem ingenomen opvatting ten
aanzien van het karakter van de voorlichting, de conclusie dat de HR eenzelfde onderscheid tussen voorlichting en hulpverlening maakt als hij. Het is echter de vraag of de HR met deze overweging een indicatie heeft willen geven
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voor het verschillend karakter van beide reclasseringstaken. Het is even goed
mogelijk deze overweging te zien als een algemene constatering dat iedere geheimhoudingsplicht een betrekkelijke is, dat wil zeggen alleen bestaat in zoverre deze geheimhoudingsplicht past in het doel van de arbeid die de geheimhouder verricht en de taak die hij op zich heeft genomen, zonder dat dit iets
zegt over de specifieke taak van de reclassering.
3.5.2. De weigerende verdachte
Ook het antwoord op de vraag in hoeverre een rapport moet worden uitgebracht over een verdachte die zijn medewerking daaraan weigert is sterk afhankelijk van de visie die men heeft op het karakter van het voorlichtingsrapport.
Voorop gesteld moet worden, dat het onafhankelijk van de visie daarop buiten
kijf is, dat een verdachte niet verplicht kan worden tot medewerking aan een
voorlichtingsrapport. Een dergelijke verplichting kan uit geen enkele bepaling
worden afgeleid, en zij zou ook in strijd zijn met het karakter van het Wetboek van Strafvordering waaruit onder meer het beginsel voortvloeit dat de
verdachte niet verplicht is tot medewerking aan zijn eigen veroordeling. De
vraag die na deze vaststelling nog rest en die dan verschillend beantwoord kan
worden is: betekent dit ook, dat indien de verdachte zijn medewerking weigert een voorlichtingsrapport achterwege dient te blijven. In het commentaar
van Melai op het Wetboek van Strafvordering wordt de opvatting gehuldigd,
dat dit niet dient te gebeuren. Daar staat dat in een dergelijk geval 'de reclasseringsambtenaar bereid moet zijn om buiten de verdachte om informatie te
verzamelen . . . Het is aan de rechter of hij in die situatie een opdracht tot
voorlichting zal geven of een reeds gegeven opdracht zal handhaven. De reclasseringsorganen zullen zich bij deze beslissing hebben neer te leggen'. (*59)
Deze opvatting is alleen verdedigbaar, indien het voorlichtingsrapport niet
bestemd is om de rechter te informeren over de reclasseringskansen van de
verdachte. Een rapport dat daarover een gemotiveerd en verantwoord oordeel
geeft kan namelijk alleen tot stand komen op basis van een contact tussen rcclasseringswerker en verdachte. Een rapport dat geheel buiten de verdachte
om wordt gemaakt, kan alleen wat oppervlakkige informatie over zijn persoon
en zijn situatie bevatten, maar kan geen gefundeerd oordeel geven over de
eventuele mogelijkheden tot reclassering van de verdachte. Derhalve kan men
een dergelijke verplichting van de reclassering alleen dan aanwezig achten, indien men van mening is, dat het voorlichtingsrapport niet alleen maar tot doel
heeft de rechter te informeren over de reclasseringsmogelijkheden van de verdachte maar ook bestemd is om andere informatie over deze aan de rechter
te verschaffen.
3.5.3. De ontkennende

verdachte

Het laatste probleem waarmee we in dit verband worden geconfronteerd is
de kwestie van het al dan niet rapporteren over een het strafbaar feit ontkennende verdachte. Hier bestaan twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is
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dat de verdachte zijn medewerking weigert aan het voorlichtingsonderzoek.
Dan is de situatie vergelijkbaar met hetgeen hiervoor over de weigerachtige
verdachte is gezegd en kan de vraag dienovereenkomstig worden beantwoord.
Een tweede mogelijkheid is dat de verdachte geen bezwaar heeft tegen het
uitbrengen van een voorlichtingsrapport hoewel hij het strafbare feit ontkent. Mijns inziens geven in dat geval de wettelijke bepalingen geen duidelijke
aanwijzing over de positie van de reclassering. In beide visies op het karakter
van het voorlichtingsrapport is het wel degelijk mogelijk om een voorlichtingsrapport uit te brengen. Welke visie men ook op het voorlichtingsrapport heeft,
steeds zal men het gevaar moeten onderkennen dat het voorlichtingsonderzoek mee dienstbaar zal worden gemaakt aan de bewijsvoering tegen de verdachte. Een tweede bezwaar is dat in een voorlichtingsonderzoek — in de
eerste visie meer dan in de tweede — steeds belangrijk is het delict dat de verdachte zou hebben gepleegd. Dat is in deze situatie niet hanteerbaar als punt
van bespreking en als uitgangspunt omdat de verdachte dat delict nu juist ontkent. Om met name het eerste bezwaar te ondervangen, lijkt het mij wenselijk, dat, als verdachte ontkent, en de officier van justitie dan wel de rechter
toch wil dat er een voorlichtingsrapport over de verdachte komt (waarbij ik
de strekking van dat voorlichtingsrapport dan hier in het midden kan laten)
de opdracht tot voorlichting pas wordt gegeven, nadat bij het onderzoek ter
zitting is vastgesteld of de verdachte het strafbare feit heeft begaan.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3

(*1) Vgl de Code voor het Maatschappelijk werk in Jens, Beroepsethiek en code , Deven
ter 1976, ρ 246-251
(*2) Dit hield in dat de reclassering verplicht was over het verloop van het contact met de
voorwaardelijk veroordeelde te rapporteren Daaronder viel de verplichting om in geval van
overtreding van de voorwaarden door de reclassent daarvan rapport op te maken Dit kon
leiden tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf
(*3) Zie bijv de indeling van de onderwerpen in de bundel 'Justitie en reclassering' onder
redactie van prof mr Th W van Veen, Alphen aan den Rijn 1977, en de indeling in de No
ta Concretisering van de Doelstelling, uitgebracht door de ARV, maart 1979
(*4) Zie Proces, 1978, ρ 238-241 en Proces 1980, ρ 120 e ν
(*5) Het is een germanisme afgeleid van 'Fruhhilfe' De term is echter zo ingeburgerd, dat
ik haar verder zal gebruiken
(*6) Kamerstukken 9994, nr I S e n n r 16
(*7) Zie het betoog van de heren Roethof (Handelingen ρ 1822) en Geurtsen (p 1726)
(*8) Koning, Η M , Proces 1974, ρ 113-117
(*9) Een uitzondering hierop vormt helaas de vroeghulp aan minderjarigen die dikwijls
nog helemaal niet of slechts zeer gebrekkig functioneert
(*10)Zie LCM Tigges, De organisatie van de vroeghulp, 's-Gravenhage 1978, ρ 17 t/m
20, Th van Haaren, Reclassering en Politie, in Justitie en Reclassering, ρ 21 e ν , G Mar
tens en В Rombouts in het Tweede Rapport van het Onderzoek Vroeghulp, Tilburg 1976,
ρ 18e ν
(*ll)Vgl ook Bergsma, RL In verzekerde bewaring, in het bijzonder hfd 3
(* 12) Zie ook Dingeman de Vos, Krisisinterventie bij hulpverlening aan in verzekering ge
stelden, Proces 1975, ρ 141-145
(*13) De precieze inhoud van de in deze artikelen gegeven bevoegdheid wordt in paragraaf
4 5 uitgebreid besproken
(*14) Zie ook J W. Fokkens, Enkele opmerkingen over de voorlichting m strafzaken, Pro
ces 1976, ρ 175-185
(*15) Zie W Buikhuisen e a , Een inhoudsanalyse van voorlichtingsrapporten, Groningen
1972, Ρ 45
(*16) Zie bijv de bovengenoemde Nota Concretisering doelstellingen van de ARV
(*17) Bijv Van Hattum, NJB 1972, ρ 637 e ν , Rapport van de begeleidingscommissie in
zake aanvragen van voorlichtingsrapporten, 's-Gravenhage 1976, ρ 17 e ν en de bijlage 5
en 7 bij dit rapport
(*18) Zie bijv Voorlichting in arrondissement Leeuwarden, Proces 1978, ρ 1 e ν
(*19) Deze hulp- en steunverlening wordt hier derhalve onderscheiden van de vroeghulp en
de voorlichting
(*20) Verder krachtens voorwaardelijk sepot, voorwaardelijke gratie, voorwaardelijk ont
slag en proefverlof van ter beschikking gestelden
(*21) D w z dat de tijd gedurende welke het contact verplicht was, is verstreken
(*22) Zie Y Boudoin, De reclassering sinds 1960, Proces 1973, ρ 255
(*23) Zie de huidige praktijk bij de gezinsvoogdij instellingen, o a in Proces 1977,1, waar
slechts 15 procent vrijwillige contacten subsidiabel is
(*24) Snel, Helpen (z)onder dwang, ρ 62 e ν
(*25) Τ a ν de voorwaardelijk veroordeelden is deze m beginsel afgeschaft bij circulaire nr
82 с 273 van 16-6-1973
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(*26) Rapport van de begeleidingscommissie, ρ 33 en 34
(*27) Zie bijv Alternatieve justitie begroting voor 1976, ρ 29 e ν
(*28) Zo bijv de begeleidingscommissie inzake aanvragen van voorlichtingsrapporten
(*29) Vgl. J.W. Fokkens, Doelstellingen van reclassering, DD 1975, ρ 79 en 80
(*30) Rapport, p. 33 e v.
(*31) Rapport, ρ 34.
(*32) Zie Rapport begeleidingscommissie, de bijlagen 5 en 7
(*33) H Niemeyer, Het voorlichtingsrapport door de reclassermgsambtenaar, Proces 1974,
p. 25-34, R.A Rueb,Mijn antwoord op de vragen van de tweede discussienota, Proces 1974,
p. 34.
(*34) Op 1 januan 1970, ingevolge art 64 KB 9-12-1969, Stb 1969, 598. de Reclassermgsregelmg 1970.
(*35) Niemeyer heeft hierop gewezen in bovengenoemd artikel, p. 27 en 28
(*36) Th W. van Veen, Het spreken en zwijgen van de rapporteur, Proces, 53e jrg. 1974, p.
45 en 46
(*37) Zo ook in de discussienota concretisering doelstelling van de ARV.
(*38) Achtereenvolgens ш de artikelen. 14d, 15a, lid 4 en 5, art. 17, art. 37d, lid 2 en 77aa
Wetboek van Strafrecht.
(*39) Zie verklaring minister Ort m de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsont
werp Handehngen Tweede Kamer 1914/1915, p. 913.
(*40) Overwater, ρ 300 e ν
(*41) Kamerstukken zitting 1911-1912, 304, nr. 2 Ontwerp van wet.
(*42) Kamerstukken zitting 1911-1912, 304, nr 3 Memorie van Toelichting, ρ 2
(*43)Cross, Rupert, The English Sentencing System, 2nd ed., London 1975, p. 15
(*44) Kamerstukken zitting 1914-1915, 32 Memorie van Antwoord, bijv. p. 12.
(*45) Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling is het 'bijzonder toezicht' in de wet blijven
staan Alleen mag dit volgens art. 17 uitsluitend op hulp- en steunverlening gericht zijn.
(*46) Overwater, a w., p. 300 en 301.
(*47) Men zie ook de Handelingen Tweede Kamer 1914-1915, ρ 876.
(*48) Vgl art 69 RR 1947 met art 61 RR 1970
(*49) Nr 82 С 273
(*50) Zie Psychopatenreglement, artikel 146.
(*51)Dit toezicht is natuurlijk nauw verweven met het voor de veroordeelde verplichte
contact. Wie de nakoming van de bij wijze van voorwaarde opgelegde verplichting tot het
onderhouden van contact met de reclassering wil controleren kan dit alleen doen door de
reclassering daarover te laten rapporteren en dus toezicht te laten uitoefenen.
(*52) Zie ook G. van Essen, Een bijzondere voorwaarde onder toezicht, Proces 1979, p.
267-275.
(•53)1921, Stb. 401.
(*54) De reclassering en het Wetboek van Strafvordering, DD 1970/1971, le jrg., p. 418-422.
(*55) Vgl. andere bepalingen die niet over opsporing gaan bijv. 167 Sv. waarin het oppor
tuniteitsbeginsel geregeld staat.
(*56) Kempe, Reclassering in onze samenleving, p. 97
(*57) J.J.T. Verburg, Het verschoningsrecht in strafzaken, Groningen 1975, p. 182 e.v.
(*58)T.a.p. 194
(*59) Commentaar op art 147 Sv , aantekening 10.
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HOOFDSTUK 4

De taak van de reclassering bezien
vanuit het maatschappelijk werk
4.1. Inleiding
In het voorafgaande is op verschillende plaatsen aandacht besteed aan het feit,
dat sinds 1960 de discipline van het maatschappelijk werk steeds meer bepalend is geworden voor de werkwijze van de reclassering. Ook kwam daarbij
steeds naar voren, dat het werken volgens de methodiek van het maatschappelijk werk volgens velen ingrijpende gevolgen heeft voor de verschillende reclasseringstaken. Daarbij is met name gewezen op de problemen die spelen rond
de voorlichting en het verplichte reclasseringscontact. In dit hoofdstuk worden de opvattingen, die binnen kringen van het maatschappelijk werk bestaan
over de hulpverlening aan mensen met problemen aan de orde gesteld. Nadat
op deze wijze enkele uitgangspunten van het maatschappelijk werk — noodgedwongen in kort bestek - zijn besproken, wordt aandacht besteed aan de implicaties van deze uitgangspunten voor het werk van de reclassering.

4.2. Enkele uitgangspunten van het maatschappelijk werk
In deze paragraaf zal ik wat uitgebreider ingaan op enkele uitgangspunten van
het maatschappelijk werk. Dit ter verduidelijking van de beroepsachtergrond
van waaruit de reclasseringsmaatschappelijk werkers hun standpunt ten opzichte van de justitie bepalen en aan hun taken inhoud geven. Het is daarbij niet
de bedoeling een uitgebreid overzicht te geven van de verschillende methodieken van maatschappelijk werk; dat zou het doel van dit boek overstijgen. De
hiernavolgende bespreking van het maatschappelyk werk blijft beperkt tot de
algemene kenmerken daarvan, waar nodig uitgebreid met enige methodische
bijzonderheden. Daarbij doet zich de volgende moeilijkheid voor: uit hetgeen
in hoofdstuk 2 over de ontwikkeling van het maatschappelijk werk is geschreven, wordt duidelijk, dat er omstreeks 1960 nog geen eensgezindheid bestond
over de eigen identiteit van het maatschappelijk werk. (*1) De ontwikkelingen
die sindsdien plaatsvonden, hebben wel een groot aantal nieuwe inzichten opgeleverd, maar niet geleid tot meer duidelijkheid en eenstemmigheid over de methoden en doeleinden van het maatschappelijk werk. Pluriform, zo valt het geheel van opvattingen over het maatschappelijk werk te karakteriseren. Zoveel
mogelijk zal ik in het navolgende de grondkleuren van dit veelkleurig geheel
belichten, waarbij ik niet aan alle schakeringen recht zal kunnen doen.
Vertrekpunt voor deze beschouwing is een afbakening van het terrein waarop
het maatschappelijk werk zich beweegt. In de inleiding op de Code voor de
maatschappelijk werker wordt dit als volgt aangegeven: het maatschappelijk
werk richt zich op de opbouw van noodzakelijke of het herstel van gestoorde
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relaties m het samenleven. (*2) Op deze wyze stelt de Code de curatieve functie van het beroep centraal en worden andere activiteiten die kunnen dienen
ter bevordering van een zo goed mogelijk sociaal functioneren van mensen
buiten het eigenlijke maatschappelijk werk geplaatst Een standpunt, dat in de
oudere literatuur meer voorkomt, zoals bijvoorbeeld bij Scherpner in zijn
'Theone der Fürsorge' waarin deze als de wezenlijke functie van het maatschappelijk werk noemt de hulpverlening aan de mens, die om een of andere reden
niet kan voldoen aan de eisen, die aan hem als lid van grotere en kleinere sociale verbanden worden gesteld (*3) Dit standpunt is tegenwoordig nogal omstreden, in de meer recente literatuur over het maatschappeluk werk wordt - in
navolging van de dienaangaande in de praktijk levende opvattingen - beklemtoond, dat veelal niet het individu met problemen, maar de maatschappij
die deze problemen bij het individu veroorzaakt, zal moeten veranderen (*4)
Sociale actie is hier een kernbegnp Niettemin meen ik met Van Beugen, dat
het noodzakelijk is de 'benadering van sociale probleemgevallen' als centrale
functie van het moderne maatschappelijk werk te beschouwen, omdat anders
dit begnp te zeer vervaagt en dreigt samen te vallen met alle beroepsmatige activiteiten die ontplooid worden om mensen beter te laten functioneren in de
samenleving (*5) Hiermee is niet gezegd dat de activiteiten van de maatschappelijk werker uitsluitend of by voorkeur gericht dienen te zyn op het individu,
dat m zyn maatschappelijk functioneren problemen ondervindt. De stoornis
tussen individu en omgeving heeft immers noodzakelijkerwijze twee bij die
stoornis betrokkenen, te weten het individu en zijn omgeving Elk van beide
kan in een dergelijke situatie voorwerp van de bemoeienis van de maatschappelijk werker worden Evenmin wil ik met dit uitgangspunt de mogelijkheid
uitsluiten van een tevens werkzaam zijn van de maatschappelijk werker in de
preventieve sfeer, door te streven naar bepaalde structurele verbetenngen, zoals het stichten van trefcentra, wijkgebouwen, verbetering van woonomstandigheden etc Ik kom hier later nog op terug Mijn bedoeling is louter en alleen om aan te geven, dat het werkterrein bij uitstek van het maatschappelijk
werk het individu is, dat moeilijkheden heeft (of het gezin waarin moeilijkheden bestaan), voor welke problemen de maatschappelijk werker een oplossing
moet zien te vinden Deze benadering sluit ook het beste aan bij de problemen,
die binnen het reclassenngswerk bestaan, de spanningen tussen de benadering
van de client volgens de methoden van het maatschappelijk werk en de taak,
die de reclassering in die situatie ten opzichte van justitie te vervullen heeft
Wat zijn de grondslagen van de hulpverlening door de maatschappelijk werker 9 Voor een antwoord op deze vraag zal ik eerst aandacht besteden aan de
waarden, waarvan het maatschappelijk werk uitgaat Waarden zou ik in dit verband willen omschrijven als gekozen abstracte uitgangspunten voor het gedrag,
waaraan men zijn eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt. (*6) De belangrijkste waarde van het maatschappelijk werk houdt in dat ieder individu als zodanig, omdat hij mens is, een waarde op zichzelf heeft (*7) In dit opzicht vinden wij in het maatschappelijk werk een kenmerk aan alle hulp eigen de erkenning en aanvaarding van de ander als waardevol, omdat wij hem als eén van
ons beschouwen (*8) Zo ziet men hulp als een functie van de gemeenschap
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in de ware zin des woords, de gemeenschap, die de zorg en medeverantwoordelijkheid voor elk van haar leden aanvaardt en aan ieder de mogelijkheid tot volledige menselijke ontplooiing biedt. Nauw samenhangend met het beginsel dat
ieder mens waardevol is, is het geloof in de gelijkwaardigheid van alle mensen,
een opvatting die mijns inziens de basis vormt van twee andere door Friedländer
genoemde waarden, te weten: de opvatting, dat ieder mens gelijke kansen moet
hebben, die alleen door zijn eigen, aangeboren mogelijkheden beperkt mogen
worden (*9) en de opvatting, dat ieder die in een moeilijke situatie verkeert
het recht heeft zelf te bepalen, waaraan hij behoefte heeft en op welke wijze
daarin moet worden voorzien. (*10) Een vierde 'basic-value' van het maatschappelijk werk, die Friedländer noemt is de overtuiging, dat het recht van
het individu op eerbied voor zíjn persoonlijkheid en zijn recht op zelfbepaling
verbonden zijn met verantwoordelijkheid tegenover zichzelf, zijn gezin, de samenleving, etc. De mens wordt zo in alle opzichten ernstig genomen: hij heeft
zowel rechten als plichten.
De hier opgesomde, aan het maatschappelijk werk ten grondslag liggende
waarden, doordrenken de werkwijze van het maatschappelijk werk. Eerbied
voor de persoon van de cliënt, erkenning van diens zelfbeschikkingsrecht, verwerping van allerlei vormen van discriminatie, en dergelijke, vloeien er rechtstreeks uit voort. Vanzelfsprekend hangt ook het doel van het maatschappelijk
werk ten nauwste samen met deze waarden. Dit doel is mee te werken aan de
realisering van wat Jens noemt de uiteindelijke waarde, die inhoudt, dat ieder
lid van de samenleving, zich zo volledig mogelijk moet kunnen ontplooien. Het
maatschappelijk werk doet dit en door zoveel mogelijk te bevorderen dat, en
nu citeer ik Jens:
'ieder mens in de wisselwerking met zijn sociale omgeving (d.w.z. school, bedrijf etc.)
overeenkomstig zijn eigen geaardheid en positie, die hij inneemt tot zijn recht komt,
en dat hij op adequate wijze gebruik kan maken van hetgeen in zijn omgeving voor
hem beschikbaar is aan materiële goederen en zaken van immateriële aard'. (11)
Het aldus omschreven doel van het maatschappelijk werk kan men zien als het
behartigen van iets, dat een voorwaarde is voor de 'uiteindelijke waarde' van
de ontplooiing van ieder individu.
Verschillende kernvragen uit de discussie rond het reclasseringswerk zijn
rechtstreeks terug te voeren op de hier genoemde, aan het maatschappelijk
werk ten grondslag liggende waarden. De wens alleen contact te onderhouden
op vrijwillige basis en de wens de vertrouwelijkheid van hetgeen in de relatie
tussen reclasseringswerker en cliënt geschiedt ook tegenover de justitie te handhaven zijn daarvan voorbeelden. Zo komt één van de achtergronden van de
spanning tussen reclassering en justitie binnen ons gezichtsveld.
Om het beroep van maatschappelijk werker verder duidelijk in kaart te brengen, is het nodig de aard van dit beroep aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Dan wordt ook duidelijk op welke wijze men heeft getracht de bovengenoemde waarden in de beroepsuitoefening van de maatschappelijk werker te
realiseren. Het beroep vertoont verwantschap met een specifieke categorie beroepen, die in de Engelse en Amerikaanse literatuur meestal worden aangeduid
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als 'professions' (*\2) Wat wordt eronder 'professions'verstaan 9 Snel begint
zijn literatuuroverzicht over het begrip professie met de teleurstellende constatering, dat er in de literatuur 'grote verwarring bestaat ten aanzien van de definiëring van professie en aanverwante begrippen' (*13) Een dertigtal auteurs
met elkaar vergelijkend wat betreft de kenmerken, die zij aan professies toekennen, vindt Snel twee fundamentele kenmerken namelijk erkenning door de samenleving en gespecialiseerde kennis gebaseerd op een hogere of beroepswetenschappelijke opleiding. Onder erkenning door de samenleving verstaat hij in dit
verband het beroep als de enige, dan wel de beste behartiger van een bepaalde
taak of bepaalde vorm van dienstverlening (*14) Ongetwijfeld geeft Snel hiermee zeer belangrijke kenmerken van professies weer Mijn bezwaar tegen zijn
benadering is, dat hij onvoldoende aandacht besteedt aan de aard van de werkzaamheden, die door 'professionals' worden verricht, waardoor de functie van
kenmerken als professionele autonomie en professionele controle onvoldoende
duidelijk wordt Daarom vul ik zijn analyse hier aan met de beschouwingen, die
Van Doorn, en op hem voortbouwend, Jens, aan de professies hebben gewijd
In hun visie is het kenmerkende van professies gelegen in de exclusieve behartiging van in onze samenleving hoog gewaardeerde zaken als gezondheid, recht,
betrouwbaarheid van financiële gegevens en dergelijke Uit de toevertrouwing
van de behartiging van deze belangen aan een bepaald beroep vloeit niet alleen
de door Snel geformuleerde eis van deskundigheid voort, maar ook de eis van
betrouwbaarheid Van Doorn noemt dan ook dis eerste kenmerk van professies,
dat het vertrouwensfuncties zijn, (* 15) men moet zich met zijn problemen onbevangen tot deze beroepsbeoefenaren kunnen wenden Het feit dat de professies zich op dergelijke hooggewaardeerde goederen richten, brengt met zich
mee dat het handelen van de professionele werker wordt bepaald door de belangen, die hij met zijn beroep dient en de waarden waarop dit is gericht en
met door andere, bijvoorbeeld zijn eigen financiële belangen. Vandaar de zogenaamde professionele controle in de vorm van tuchtrechtspraak door beroepsgenoten op basis van een beroepscode, die in vele professies voorkomt, alsmede de zwijgplicht tegenover derden en het verschoningsrecht van de professionele werker Dit alles om de waarden, die het beroep dient zo goed mogelijk te
kunnen behartigen en de vertrouwelijkheid van de relatie tussen client en professionele werker zoveel mogelijk te handhaven (*16)
Zwijgrecht, beroepscode en eigen tuchtrecht zijn ook de elementen van een
ander kenmerk van vele professies de onafhankelijkheid, dikwijls mede tot uitdrukking komend in financiële onafhankelijkheid Deze laatste ontbreekt veelal bij professies van latere datum en is ook bepaald geen voorwaarde voor de
onafhankelijkheid waarop hier wordt gedoeld een vrijheid van handelen, die
de professionele werker heeft, zowel ten opzichte van de client, als ten opzichte van de eventuele opdrachtgever Vrijheid in die zin, dat hij overeenkomstig
de regels van zijn beroep en op basis van zijn deskundigheid de aan hem toevertrouwde belangen dient Niet de wensen van de opdrachtgever en client bepalen
zijn handelwijze Ter illustratie zij gewezen op de door de advocaat afgelegde
eed of belofte '
dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gclove rechtvaardig te zijn'(artikel 3 Advocatenwet) Dit is een ken70

merk waar ook Mok op wijst, wanneer hij in zijn dissertatie de hulpverlenende
beroepen typeert als onafhankelijke beroepen, in die zin, dat de cliënt geen
overwegende invloed kan uitoefenen op de beroepsbeoefenaar of het arbeidsresultaat. (*17)
Hiermee zjjn de belangrijkste kenmerken van de professies aangestipt. Samengevat komen deze hierop neer, dat de professie op deskundige wijze een hooggewaardeerd belang in de samenleving behartigt en dat er waarborgen geschapen
worden om dit zo goed mogelijk te doen en oneigenlijk gebruik van deze professionele deskundigheid zoveel mogelijk tegen te gaan.
Het is steeds de vraag geweest in hoeverre het maatschappelijk werk als een
professie is te beschouwen. Vooropgesteld kan worden, dat de hierboven aangegeven waarde, die het maatschappelijk werk behartigt nl. het optimaal sociaal
functioneren van de mens, als een hoog goed beschouwd kan worden, waardoor
het beroep in beginsel voor een professionele status in aanmerking komt. Dat
niettemin het maatschappelijk werk vrij algemeen niet als een volledig geprofessionaliseerd beroep wordt beschouwd, heeft verschillende redenen. Om te beginnen vloeit uit de problematiek waarmee het maatschappelijk werk zich bezighoudt - het individu, dat zich maatschappelijk onvoldoende kan handhaven
— voort, dat de maatschappelijk werker zich op een terrein begeeft, dat ook
door andere professies zoals psychologie, pedagogie en psychiatrie wordt bestreken. Waar hier de deskundigheid van de maatschappelijk werker ophoudt en
de deskundigheid van bijvoorbeeld de psycholoog begint, is onduidelijk. De problematiek waarvoor de maatschappelijk werker de enige competente hulpverlener is, is derhalve nauwelijks te omschrijven. Daarmee hangt samen een tweede factor, die de professionalisering zwak maakt en waar onder andere Snel op
gewezen heeft: (*18) de geringe mate van ontwikkeling van de theorie van het
maatschappelijk werk, die in overwegende mate afhankelijk is van de ontwikkelingen in de wetenschappen der sociologie en psychologie. Een eigen wetenschappelijke basis ontbreekt voor het maatschappelijk werk. Ook de recente
stroom aan agogische en andragogische literatuur kan daarin nog niet voorzien.
Daardoor komt het vereiste van deskundigheid van de professionele werker hier
enigszins op de tocht te staan. Inleidingen in de sociologie, psychiatrie, die noodzakelijkerwijze aan de oppervlakte blijven, verschaffen de maatschappelijk werker enig theoretisch inzicht in menselijk gedrag. Tezamen met kennis van de
sociale kaart, methodiekonderricht en praktijkopleiding levert dit theoretische
inzicht de bouwstenen van de deskundigheid van de maatschappelijk werker.
Het door Van Doorn in dit verband in 1963 geconstateerde ontbreken van een
uniforme en degelijke beroepsopleiding (*19) lijkt nog steeds actueel te zijn.
Ook al is in de afgelopen tien jaren de situatie in die zin veranderd, dat de overgrote meerderheid van maatschappelijk werkers in het bezit is van een diploma
sociale academie, toch is het twijfelachtig of de deskundigheid binnen het maatschappelijk werk daardoor sterk is toegenomen.
Ook een andere waarborg voor een volledige professionalisering, namelijk een
goed functionerende beroepsorganisatie, waarin de beroepsnormen worden gevormd en gehandhaafd ontbreekt. (*20) De in 1962 aanvaarde beroepscode kan
daardoor onvoldoende worden ontwikkeld en niet als effectief controlemiddel
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op ervan afwijkende beroepsgenoten worden gebruikt. (*21) Illustratief is het
onderzoek van Snel onder reclasseringsmaatschappelijk werkers, waaruit bleek
dat slechts 177o lid is van een professionele vereniging (*22) en waaruit tevens
naar voren kwam, dat de behoefte aan uitsluitend professionele controle gering
is. Een en ander rechtvaardigt de conclusie, dat het maatschappelijk werk op dit
moment nog slechts in beperkte mate geprofessionaliseerd is; vandaar de door
sommigen ervoor gebruikte aanduiding van semi-professie.
Behalve de hiervoor genoemde factoren heeft aan deze zwakke professionalisering ongetwijfeld ook meegewerkt de omstandigheid, dat veel maatschappelijk
werk in andere organisaties is ingebouwd. Van Doorn signaleerde dit verschijnsel. (*23) De reclassering, het bedrijfsmaatschappelijk werk, het medisch maatschappelijk werk zijn hiervan enkele voorbeelden. Dit ingebouwd zijn in een organisatie is op zichzelf geen beletsel voor professionele autonomie, zoals hierboven al werd betoogd. Wel is het zo, dat dit het proces van professionalisering
kan beïnvloeden, doordat de organisatie waarbinnen men werkt, overeenkomstig haar inzichten en doelstellingen de omvang en inhoud van het beroep maatschappelijk werker mede gaat bepalen. (*24) De reclassering is van dit verschijnsel een duidelijk voorbeeld.
Het feit dat het maatschappelijk werk slechts in beperkte mate is geprofessionaliseerd, heeft de volgende konsekwenties: het maatschappelijk werk tracht
vanuit de eigen deskundigheid bepaalde waarden in de samenleving te behartigen.
Welke waarden dit zijn hebben we hierboven gezien. De Code heeft ten doel de
maatschappelijk werker de nonnen te geven volgens welke hij deze waarden in
de dagelijkse praktijk kan realiseren. Op basis hiervan zal de maatschappelijk
werker steeds voor ieder concreet geval vanuit zijn beroep de doelstelling, die
hij nastreeft - en de werkwijze die hij volgt - moeten vaststellen. De op die
wijze na te streven doeleinden en werkwijze kunnen echter heel goed in strijd
komen met hetgeen door de organisatie, waarvoor de maatschappelijk werker
werkt, wordt verwacht. Er ontstaat dan een spanning tussen de functie van de
maatschappelijk werker (binnen de organisatie) en het beroep, dat hij uitoefent.
Aan de reclassering ontleen ik wederom een goed voorbeeld van de situatie,
waarin de maatschappelijk werker kan belanden: het toezicht op de voorwaardelijk veroordeelden en de voorwaardelijk in vrijheid gestelden met rapportageplicht aan de justitie over het verloop van de proeftijd en over eventuele overtreding van opglegde bijzondere voorwaarden was omstreeks 1960 een deel van
de taak van de reclasseringsmaatschappelijk werker. In dit opzicht viel een taak,
die tot zijn functie behoorde, buiten de taken, die hü uit hoofde van zijn beroep
zou mogen verrichten. In een dergelijke situatie zyn verschillende ontwikkelingen denkbaar: de maatschappelijk werker kan al schipperend proberen zoveel
mogelijk zowel aan de eisen van zijn functie als aan de eisen van zyn beroep te
voldoen; hij kan primair aan de eisen van de functie tegemoet komen en zijn beroep op de tweede plaats stellen; er kan geprobeerd worden functie en beroep
beter op elkaar af te stemmen in overleg tussen maatschappelijk werk en instelling, zodat de functie niet langer strijdt met het beroep; tenslotte is het mogelijk,
dat men tot de conclusie komt, dat functie en beroep nietmet elkaar te verenigen
zijn en dat de functie voortaan aan een ander beroep moet worden toever72

trouwd. (*25) Naarmate het beroep sterker is geprofessionaliseerd, met name
duidelijke beroepsnormen heeft en een deskundigheid die buiten kijf staat, zal
de organisatie waarin of waarvoor de maatschappelijk werker werkt eerder geneigd zijn om bepaalde functies meer overeenkomstig de beroepsnormen uit te
laten voeren. Omgekeerd zal men vanuit de professie minder beducht zijn voor
aantasting van de beroepsnormen en gemakkelijker de werkwijze enigszins kunnen aanpassen aan de functie. Het lijkt mij niet toevallig, dat er meer problemen
bestaan over de vraag of de reclasseringsmaatschappelijk werker wel kan voorlichten dan over de vraag of de psychiater de rechter kan en mag voorlichten, al
is er alle reden ook de laatste vraag te stellen. Mijns inziens is dit verschil in belangrijke mate te verklaren uit de omstandigheid dat de professionele status van
de psychiater duidelijk is uitgekristalliseerd, terwijl de maatschappelijk werker
zijn professionele erkenning nog moet verwerven. Aan de ene kant zal de reclasseringswerker, als hij zjjn beroepsrol wil vervullen, krampachtiger vasthouden
aan wat hij aan beroepsnormen heeft, aan de andere kant zullen de justitiële
autoriteiten eventuele wensen vanuit de professie minder snel billijken en honoreren. De geringere professionalisering van het maatschappelijk werk betekent
derhalve, dat er gemakkelijk spanningen tussen beroep en functie kunnen ontstaan, waarvoor een oplossing in de vorm van wederzijdse aanpassing moeilijk
te vinden is. Een probleem dat in de verhouding reclassering-justitie in zijn volle
omvang aan het daglicht treedt.
Nu wij de waarden en het semi-professionele karakter van het beroep de revue
hebben laten passeren, zullen de werkwijzen en meer concrete doeleinden van
het maatschappelijk werk nog aan de orde moeten komen. Ik ga voorbij aan de
belangrijke taak van het maatschappelijk werk de mensen wegwijs te maken in
het geheel van voorzieningen van onze samenleving en hen naar de juiste instantie te verwijzen. Hier wordt enkel de situatie, waarin de maatschappelijk werker samen met de cliënt diens probleem wil oplossen, nader beschouwd.
De werkwijze van het maatschappelijk werk is lange tijd bepaald geweest door
de methodiek van het social casework. Ook thans overheerst deze nog in het individueel maatschappelijk werk en zeker ook binnen de reclassering. (*26) In
hoofdstuk 2 is over het social casework al het een en ander geschreven. We kunnen deze methode beschouwen als een vorm van psychotherapie, al gaat deze
minder ver dan de door psychiaters en psychologen gebruikte psychotherapieën.
Perry London besteedt in zijn boek 'Behavior Control' uitgebreid aandacht aan
deze vorm van sturing van menselijk gedrag, (*27) waaraan ik het volgende ontleen. Uitgangspunt van de psychotherapeutische behandeling is, dat de cliënt
zelf de enige is die zijn gedrag kan veranderen en dat dit hem mogelijk wordt
door zijn inzicht in zichzelf te vergroten. Een uitgangspunt, dat samenhangt
met de veronderstelling, dat gedrag wordt bepaald door motieven en met de idee
dat de cliënt als men hem meer inzicht verschaft in de relaties tussen zijn motieven en zijn gedrag, zijn gedrag zal kunnen veranderen. Het directe streven van
de psychotherapeut is derhalve bewustzijnsverruiming bij de cliënt met behulp
van verbale middelen. In de praktijkvoorbeelden, die in boeken over social casework gegeven worden, kan men dan ook praktisch altijd een passage aantreffen, waarin de caseworker door vragen en soms lichte suggesties probeert de
73

client tot inzicht in zijn problematiek te brengen, om zo voor hemzelf zijn gedrag begrijpelijker te maken. (*28) Vanzelfsprekend is het in een dergelijke
therapie belangrijk, dat de cliënt zich niet geremd voelt te spreken. Vandaar,
dat een zeer belangrijk onderdeel van de techniek van de psychotherapie is het
zodanig naar de cliënt luisteren, dat hij zijn gedachten steeds meer durft uit te
spreken. In de wijze van luisteren en reageren van de therapeut, in ons geval de
maatschappelijk werker, moet een aanvaarding van de cliënt tot uitdrukking
komen. Het moet een luisteren met sympathie zijn. Zo kan de cliënt langzamerhand zelfinzicht in zijn problemen krijgen en een oplossing ontdekken. De regels
van de Code, die het gedrag van de maatschappelük werker ten opzichte van de
cliënt regelen, blijken derhalve ook vanuit de methodiek wenselijk te zijn.
Bij de psychotherapie in zijn algemeenheid kunnen de volgende kritische
kanttekeningen worden geplaatst. Om te beginnen is het volgens velen een ineffectief middel om menselijk gedrag te sturen. London wijst er in zijn studie
op, dat onderzoek naar de resultaten van deze therapie weinig tot geen aanwijzingen opleverde, dat gedrag er daadwerkelijk door was veranderd. (*29) Deze
opvatting wordt door de uitkomsten van later evaluatie-onderzoek ondersteund.
(30) Een tweede bezwaar tegen de inzichtgevende therapie is van fundamenteler
aard, ook in verband met bepaalde werkprincipes van het maatschappelijk werk.
De psychotherapeut streeft naar behandeling van de cliënt zonder deze te manipuleren. Hij helpt de cliënt alleen meer inzicht in zijn eigen ik te krijgen om
zo zichzelf te sturen. In theorie betekent dit, dat de cliënt geen oplossing voor
zijn gedragsproblemen krijgt aangeboden, maar alleen zelfinzicht, op grond
waarvan hij die problemen voor zichzelf tot een voor hem aanvaardbare oplossing zou kunnen brengen. Dit zou ook in de praktijk juist zijn, wanneer de psychotherapeut geen invloed zou uitoefenen op de wijze waarop de cliënt oplossingen gaat zoeken. Onderzoek naar de mate van beïnvloeding van de cliënt door
de therapeut wijst echter uit, dat deze veel groter is dan vele therapeuten zich
realiseren: patiënten hebben de neiging zich met hun therapeuten te identificeren en hun waarden over te nemen. Met andere woorden, voor zover sturing van
het gedrag plaatsvindt in de psychotherapie, is dit niet alleen maar sturing
door de cliënt zelf, maar wel degelijk een zekere sturing en beïnvloeding door
een therapeut. (*32)
Dit betekent, dat in de hulprelaties zoals die door de maatschappelijk werker
worden aangegaan, een zekere macht van de hulpverlener ten opzichte van degene die hulp ontvangt, aanwezig is. De tegenstelling die Van den Berg maakt in
zijn 'Sociologie van de hulpverlening' is dan ook niet geheel zuiver. Hij definieert
daarin macht als de 'mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden
van een persoon of groep de gedragsalternatieven van andere personen of groepen te beperken', en omschrijft hulpverlening als het spiegelbeeld daarvan: 'hulp
is de mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden van een andere
persoon of groep de gedragsalternatieven van die andere persoon of groep te verruimen'. (*33) Zijn definitie gaat in die zin mank, dat hij daarin ontkent, dat in
de hulpverleningsrelatie aan de kant van de therapeut ook een zekere macht aanwezig is. Ook Van Beugen wijst hierop. Deze geeft aan dat er binnen elke relatie,
die wordt aangegaan om gedrag te beïnvloeden, sprake is van macht en dat de
74

machtsverhouding zich beweegt tussen volledige lotsbepaling door de therapeut
en volledige zelfstandigheid van de client In een dergelyke situatie zal er volgens
hem moeten worden gestreefd naar een grotere mate van zelfstandigheid van de
client (*34)
Deze ontdekkmg van de macht (*35) betekent, dat men zich in het maatschappelijk werk opnieuw moet gaan bezinnen op de betekenis van beginselen als het
recht op zelfbepaling van de client, de vrijwilligheid van het contact en de wijze
waarop deze beginselen gestalte krijgen De ontdekking van de macht in de hulpverlening, hierin bestaande dat de maatschappehjk werker, al dan met bewust zijn
waarden op zijn client overdraagt, heeft er in ieder geval toe bijgedragen, dat het
social casework het verwijt te slikken kreeg, uitsluitend sociale aanpassing te bevorderen. Het zou het individu ertoe brengen om in de bestaande samenleving,
met zijn maatschappelijke tekorten, op een voor hem aanvaardbare wijze te leren
leven, terwijl onaanvaardbare sociale misstanden onberoerd worden gelaten De
hulpverlener zou zijn macht derhalve verkeerd hebben gebruikt Een verwijt
waarvan ik betwijfel of het wel geheel terecht is Ten eerste is er door en op instigatie van het maatschappelijk werk ook veel gedaan aan opheffing van sociale wantoestanden, die mensen tot cliënten van het maatschappelijk werk maakten Ten tweede is het nog met zo zeker dat het een ernstige fout is mensen
enigszins te leren leven met de tekorten van onze samenleving Het door Snel
en anderen voorgestelde alternatiefis met overtuigend Zij pleiten voor de ontwikkeling van een vorm van maatschappelijk werk waarbij het accent wordt gelegd op het veranderen van de structuren in de samenleving, die ertoe leiden, dat
mensen in de knel raken, 'uit de boot van het maatschappelijk bestel vallen'.
(*36)
Naar mijn mening moet het maatschappelijk werk er naar streven zijn oorspronkelijk doel, de directe hulpverlening aan de mens in nood, vast te houden
Het maatschappelijk werk vindt immers, zoals hierboven is betoogd, zijn uitgangspunt in de erkenning van het bijzondere van ieder individu Omdat maatschappelijke structuren slechts zeer geleidelijk kunnen worden veranderd, is het
ook in die situaties, waarin deze maatschappelijke structuren in overwegende
mate oorzaak zijn van de nood van het individu, wenselijk dat geprobeerd wordt
de mens met problemen te leren leven in zijn situatie in deze maatschappij Wanneer men zich keert tegen de samenleving is het gevaar groot, dat de mens in
nood — die in het maatschappelijk werk zo centraal staat — in de kou blijft
staan Dit helpen van de mens in nood hoeft zeker met zonder meer aanpassing te betekenen het doel van ieder maatschappelijk werker zal blijven het
individu meer inzicht te verschaffen, opdat dit zelfstandig in zijn situatie een
oplossing voor zijn problematiek kan vinden Dat kan natuurlijk ook betekenen,
dat de client probeert zijn situatie te veranderen (In dit verband wil ik nog opmerken, dat de werker die niet naar aanpassing van de client streeft, evenzeer
het gevaar loopt zijn waarden op de client over te brengen en zo de client een
maatschappijkritisch bewustzijn bij te brengen, dat evenzeer het produkt van
manipulatie is) Om dit helpen van mensen in nood zo goed mogelijk te kunnen
realiseren, het recht op zelfbepaling van de client zoveel mogelijk te eerbiedigen, is het noodzakelijk dat het maatschappelijk werk verder geprofessionah75

seerd raakt. Alleen dan ontstaat de mogelijkheid om de invloed, die de maatschappelijk werker in het hulpverleningsproces uitoefent, in te perken. Met name zou dan kunnen worden vermeden, dat de maatschappelijk werker al dan
niet bewust gaat trachten de doeleinden van de instelling waarvoor hij werkt,
bijvoorbeeld een bedrijf of de justitie, in zijn (maatschappelijk werk-) contact
te realiseren. Verbetering van de opleiding en versterking van de beroepsorganisatie zijn daartoe de eerste stappen. Pas dan, wanneer de cliënt volledig vrijuit kan spreken, de maatschappelijk werker ten volle kan vertrouwen, kunnen
de geringe mogelijkheden, die de psychotherapie biedt, ten volle benut worden.
Ik wil deze paragraaf thans afronden. Duidelijk is geworden, dat het maatschappelijk werk tracht zeer essentiële menselijke belangen te dienen. Omdat
deskundigheid en beroepsorganisatie onvoldoende zijn ontwikkeld, wordt het
beroep niet geheel als professie erkend en worden de werkwijzen en doeleinden
soms door de doelstellingen van andere organisaties doorkruist. We hebben dat
hierboven toegelicht aan de hand van het social casework. Dit omdat dit voor
de reclassering nog verreweg de belangrijkste methodiek is en omdat andere
methodieken, zoals het groepswerk, het doel, te weten de cliënt inzicht te geven, wel anders benaderen maar niet van duidelijk andere vooronderstellingen
en waarden uitgaan. Geconstateerd werd, dat de wijze van gedragsbeïnvloeding,
die door het maatschappelijk werk wordt toegepast weinig effectief is, waaraan kan worden toegevoegd dat de verwachtingen voor een gerichtere beïnvloeding van gedrag langs deze weg in de toekomst gering zijn. (*37) Niettemin
houdt de gedragsbeïnvloeding, die dan toch van het maatschappelijk werk uitgaat, het gevaar van manipulatie van mensen in zich. Dit gevaar is groter, naarmate instellingen met een andere doelstelling dan het maatschappelijk werk,
meer mogelijkheden hebben het maatschappelijk werk te beïnvloeden. Een
steeds grotere binding van de maatschappelijk werker aan de Code zou dit gevaar kunnen verkleinen. Zo zou staande kunnen worden gehouden het uitgangspunt van het maatschappelijk werk: de individuele mens — de cliënt — staat
centraal.

4.3. Een blik vanuit het maatschappelijk werk op het reclasseringswerk
De vraag naar de verhouding tussen de traditionele reclasseringstaken en de
werkwijze, die de reclasseringsmaatschappelijk werker zou moeten betrachten
overeenkomstig de methoden en waarden van het maatschappelijk werk, is
steeds belangrijker en actueler geworden. Men hoeft de laatste vijftien jaargangen van het Maandblad voor Berechting en Reclassering slechts vluchtig door te
zien, om te ontdekken in welke mate dit probleem de pennen in beweging heeft
gebracht. Hieraan heeft de professionalisering van het uitvoerende werk in die
zin, dat thans het reclasseringswerk praktisch geheel door beroepskrachten
wordt verricht, ongetwijfeld in belangrijke mate bijgedragen. De beroepskracht
is immers degene, die de verschillen tussen de hem opgedragen reclasseringstaken en zijn beroepsnormen dagelijks kan ervaren. De drie traditionele taken
waarmee hij werd geconfronteerd, waren: bezoek aan gevangenen, nazorg en
76

voorlichting des rechters. Vooral de voorlichting was omstreeks 1960 de taak
van de beroepskracht, het gevangenenbezoek en de nazorg werden meestal door
vrijwilligers verricht. Sinds 1960 is deze laatste taak steeds meer in handen van
beroepskrachten gekomen, zodat nazorg en voorlichting thans het werkterrein
van de reclasseringsmaatschappelijk werker vormen. Het gevangenisbezoek,
voor zover het niet plaatsvindt in het kader van de uitvoering van deze beide
taken, geschiedt nog door vrijwilligers. Dientengevolge komen hier alleen de
nazorg en de voorlichting ter sprake.
De taak van de reclassering in de nazorg, zoals die was geworden in de periode tot 1960, was een mengeling van hulpverlening en gedragscontrole. De reclassering was, zoals hierboven in de hoofdstukken 1 en 2 is beschreven een middel
tot criminaliteitsbestrijding; voorkoming van recidive was het voornaamste doel
van het reclasseringscontact op basis van een voorwaardelijke veroordeling. Zo
was het doel van het hulpverleningscontact van de reclassering extern bepaald
namelijk door justitie: de reclasseringspoging was mislukt in geval van recidive
en kon als geslaagd worden beschouwd als recidive uitbleef. Deze externe invloed kwam verder tot uiting in de omstandigheid, dat de duur van het contact
door de rechter werd vastgelegd en dat het contact door de rechter was opgelegd en niet op verzoek van de hulpvrager tot stand kwam. Het machtselement,
dat hierdoor en door het streven van de reclasseerder het gedrag van de reclassent in een bepaalde richting te beïnvloeden in de hulpverlening aanwezig was,
werd nog geaccentueerd door de in een aantal gevallen door de rechter opgelegde bijzondere voorwaarden. Gedoeld wordt hier op die voorwaarden, die de
strekking hadden het levensgedrag van de veroordeelde in gunstige zin te beïnvloeden, om hem verder te behoeden voor conflicten met de strafrechtspleging.
Ze bestonden uit tamelijk concrete gedragsregels — meestal verboden — waaraan de reclassent zich moest houden. Deze voorwaarden, ongetwijfeld dikwijls
opgelegd en door de reclassering ook aanbevolen om het belang van de veroordeelden te behartigen, gaven de hulpverlening een autoritair karakter. Daar
kwam nog bij, dat aan de voorwaardelijke veroordeling en de daarbij opgelegde
voorwaarden gekoppeld was een controle op het gedrag van de veroordeelde
om na te gaan of hij de opgelegde voorwaarden na kwam. Niet-nakoming van
de bijzondere voorwaarden kon (en kan) tot tenuitvoerlegging van de opgelegde
straf leiden. Deze controle was in handen van de reclassering, die tevens verplicht was te rapporteren over het verloop van de proeftijd aan het OM dan wel
de Minister van Justitie, alsmede in geval van schending der voorwaarden overtredings-rapporten op te maken.
De problemen die er voor de beroepsmaatschappelijk werker in deze situatie
ontstonden, liggen voor de hand. Om ons in eerste instantie tot de hulpverlenende taak te beperken: het doel van het reclasseringscontact is vanuit het maatschappelijk werk gezien zeker niet primair recidive te voorkomen. We hebben
hierboven reeds gezien, dat het doel van het contact is de cliënt zijn problemen
zelf te laten oplossen, deze op een voor hem aanvaardbare wijze er mee leren
leven. Het plaatsvinden van recidive hoeft niet te betekenen, dat de bemoeienis
van het maatschappelijk werk mislukt is, daar dit kan plaatsvinden in een situatie
waarin de reclassent verder beter is gaan functioneren. Omgekeerd hoeft het
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uitblijven van recidive nog niet te betekenen, dat de problemen van de reclas
sent zijn opgelost of dat zijn algehele situatie is verbeterd Deze kan ook heel
goed verslechterd zijn De commissie Hustinx die tot taak had te adviseren over
de gedragsrapportenng door de reclassering in de nazorgsituatie, heeft dit pro
bleem in haar eindrapport ook onderkend zij geeft aan hoe dit kan leiden tot
een discrepantie tussen de verwachting die de rechter koestert als hij het reclasseringscontact oplegt en de bedoelingen, die de reclassering ermee heeft De
reclassering kan in die situatie het voorkomen van recidive in het kader van
haar contact uit het oog verhezen (*38)
In dit verband dient gewezen te worden op enkele resultaten uit het onder
zoek van Snel onder reclassenngsmaatschappelyk werkers Uit dit onderzoek
bleek, dat ongeveer 85% van hen vmdt, dat zowel reclassering als justitie er be
lang bij hebben recidive te voorkomen en dat 60% meent, dat de reclassering er
niet alleen is in het belang van de client, maar ook om de maatschappij te be
schermen (*39) Ongetwijfeld speelt in deze opvatting mee, dat het beginsel van
de vrijheid van de client zijn eigen standpunt te bepalen, beperkt wordt door het
beginsel, dat deze door zyη handelen de vryheid van anderen niet mag aantasten.
Gebeurt het laatste toch, dan hoeft de maatschappelijk werker de keuze van de
client met meer te ondersteunen Niettemin meen ik, dat de hier vermelde op
vattingen van de reclassermgsmaatschappelijk werkers het doel van bescherming
van de samenleving sterker accentueren, dan vanuit een client gericht maatschap
pelijk werk toelaatbaar is Het is niet onmogelyk, dat de reclassermgsmaatschap
pelijk werkers zelf ook deze opvatting zjjn toegedaan, waar 80% van hen vmdt,
dat de doelstelling van de reclassering moet zijn delinquenten te leren begrip te
krijgen voor de dingen die hen in moeilijkheden brengen Men zou hieruit de
wens kunnen beluisteren het reclassenngswerk meer overeenkomstig het maatschappelyk werk te laten verlopen.
Naast het doel van het contact, voorkomen van recidive, kon men m de hulp
verlening in het nazorgkader nog twee andere het maatschappelijk werk vreem
de elementen aantreffen het gedwongen karakter van het contact en de door
een derde — de rechter of de Minister van Justitie — bepaalde duur ervan Zo
wel de hierboven geschetste psychotherapie als de richtlijnen, die de Code voor
het maatschappelijk werk bevat, voeren tot de slotsom, dat in beginsel alleen
contacten op basis van vrijwilligheid kunnen worden aangegaan In de litera
tuur zijn argumenten pro en contra de hulpverlening in een onvrijwillige setting
aangevoerd (*40) In het begin van de jaren zestig is wel gepoogd de elementen
van dwang en autoriteit methodisch in de hulpverlening in te passen in de vorm
van het zogenaamde correctional casework Een poging, die gestrand is in die
zin, dat noch in de theorie, noch in de opleiding deze vorm van maatschappe
lijk werk een duidelijke plaats heeft gekregen In hoeverre onvrijwillige relaties
methodisch op onoverkomelijke bezwaren stuiten is dan ook een vrijwel niet
te beantwoorden vraag De antwoorden, die Snel in zijn onderzoek op vragen
deze kwestie betreffende van reclassermgsmaatschappelijk werkers ontving be
vestigen dit standpunt Drie kwart zag liever alle dwang en verplichting uit het
maatschappelijk werk verdwijnen en een nog grotere meerderheid (80%) was
van mening, dat dwang en autoriteit in de hulpverlening niet tot betere hulp78

verlening leiden. Desondanks meende ruim twee derde, dat casework of een goede relatie met de cliënt ook in de gedwongen relatie heel goed mogelijk is. (*41)
Van verschillende kanten is er bovendien op gewezen, dat ook in andere gevallen van bemoeienis door het maatschappelijk werk, de cliënt zich veelal niet geheel vrijwillig tot het maatschappelijk werk wendt. Hij doet dit immers vaak
onder druk van zijn omgeving. Zo zou de onvrijwilligheid in het reclasseringscontact geen essentieel, maar een gradueel verschil zijn, met andere maatschappelijk-werkcontacten. (*42)
Het is de vraag of deze laatste nuancering van dit probleem wel genuanceerd
genoeg is: dergelijke vormen van onvrijwilligheid in andere relaties erkennende
is het mijns inziens de vraag of de dwangelementen in het reclasseringscontact
behalve kwantitatief, niet ook kwalitatief anders zijn. In ieder geval wil ik constateren, dat bij de huidige werkwijze van het maatschappelijk werk, dwang en
autoriteit, zo zij niet belemmerend voor de hulpverlening werken, in ieder geval niet als bevorderlijk daarvoor beschouwd kunnen worden. Een standpunt,
dat steeds meer vanuit justitie wordt gebillijkt: ook vrijwillige contacten vormen nu een basis voor subsidie van het reclasseringswerk en het opleggen van
het reclasseringscontact door de rechter wordt steeds vaker achterwege gelaten,
indien reeds een contact op vrijwillige basis tot stand is gekomen. Deze laatste
ontwikkeling heft ook het probleem op dat bestond uit het vastleggen door de
rechter van de duur van het reclasseringscontact. Ook in die gevallen, waarin de
rechter het reclasseringscontact nog oplegt, is deze moeilijkheid thans ondervangen, omdat de rechter in zijn vonnis de duur van het contact aan de reclassering pleegt over te laten, onder voorbehoud van fiattering door de reclasseringsraad.
Tenslotte dient in dit verband de gedragscontrole te worden genoemd, die
de reclassering in de nazorg moest verrichten. Het is algemeen aanvaard dat deze taak en de ermee samenhangende gedragsrapportage niet te verenigen waren
met de professionele hulpverlening. Het ging hier om een taak, die niet alleen
buiten het beroep maatschappelijk werker viel, maar ook met bijna alle essentiële onderdelen daarvan in strijd kwam. Men denke maar aan de vertrouwensrelatie, de zwijgplicht en de autonomie van de cliënt in de relatie maatschappelijk werker-cliënt, die hierdoor in de verdrukking kwamen. Vandaar dat de Commissie Gedragsrapportering in haar eindrapport van november 1971 voorstelde
de toen bestaande gedragsrapportering, uitgezonderd de incidentele rapportage,
te laten vervallen. (*43) De Staatssecretaris van Justitie ging nog een stap verder en schafte de gehele bestaande gedragsrapportering af, zodat alleen de voorlichtingstaak van de reclassering in geval van recidive overbleef. (*44) Deze afschaffing van de gedragsrapportering betekent in ieder geval, dat de plicht van
de reclassering om toezicht te houden in feite verdwenen is: de bevoegdheid
daartoe bestaat nog wel. Daardoor is een hinderpaal voor methodisch maatschappelijk werk in de nazorg verdwenen.
Daarmee zijn wij aangeland bij de tweede taak van de reclasscringswerker:
de voorlichting. Elders heb ik de problematiek rond de voorlichting aangeduid
als de harde kern van de tegenstelling tussen reclassering en justitie. (*45) Ik
wil de problemen hier in het kort samenvatten. Om te beginnen is het de vraag of
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het beroep van maatschappelijk werker voorlichting aan een derde instantie
wel toelaat. De zwijgplicht, die de code de maatschappelijk werker oplegt, wordt
immers zelfs niet zonder meer opgeheven door de toestemming van de cliënt
tot bekendmaking van bepaalde gegevens aan derden, zoals artikel 18 van de
code ons leert. Ondanks de dagelijkse praktijk van voorlichting door reclasseringswerkers en maatschappelijk werkers bij de raden voor de kinderbescherming, ligt hier al een tegenstelling tussen beroep en functie. Een tegenstelling,
die nog vergroot wordt wanneer wij op de aard van de rapportage ingaan. Het
oorspronkelijke doel van de voorlichting was de rechter een gunstige beslissing
te laten nemen voor een verdachte die dat waard was. Deze pleitnota werd in
de loop der jaren een zo deskundig en objectief mogelijk opgesteld rapport
over de persoon van de verdachte, al dan niet voorzien van een strafadvies en
een reclasseringsperspectief. (*46) De gegevens, die de rapporteur verzamelde,
werden niet verzameld met het oog op de hulpverlening, maar om de rechter
en de officier van justitie in de gelegenheid te stellen een zo goed mogelijke beslissing te nemen. De conclusies van het rapport werden eventueel met de cliënt/
verdachte besproken — een handelwijze waarvan de wenselijkheid trouwens
omstreden was — maar op de inhoud van het rapport had deze verder geen invloed. Deze handelwijze staat op gespannen voet met de code, die voorschrijft,
dat omtrent de persoon van de cliënt slechts gegevens worden verzameld voor
zover van belang voor de hulpverlening en dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de maatschappelijk werker alleen met medewerking van en in overleg met
de cliënt handelt (art. 16 en art. 14). De medewerking waarvan in artikel 12 van
de code wordt gesproken, is natuurlijk vrijwillige medewerking. De toestemming van de verdachte in een strafzaak is, gezien de situatie waarin deze verkeert, niet als zodanig te beschouwen. Door niet langer voorlichtingsrapporten
uit te brengen over verdachten, die dit pertinent weigeren, handelt men derhalve nog niet overeenkomstig de code van het maatschappelijk werk.
Deze bezwaren tegen de rapportage vanuit het maatschappelijk werk zouden goeddeels te ondervangen zijn, door de maatschappelijk werker een rapport te laten opstellen over de perspectieven, die hij ziet voor de hulpverlening
op basis van zijn contacten met de cliënt. Een dergelijk rapport zou dan geen
gegevens mogen bevatten, die de cliënt er niet in wil hebben en alleen mogen
worden opgemaakt na verkregen toestemming van de cliënt. Het is alleen ernstig de vraag of een dergelijke rapportage nog zou voorzien in de behoefte aan
voorlichting, die bij de justitie bestaat. Enkele reacties vanuit de rechterlijke
macht op thans in deze richting plaats hebbende ontwikkelingen zijn weinig
bemoedigend. (*47) Er is nog een ander bezwaar tegen de voorlichting door de
reclassering, zo lang die iets anders inhoudt, dan een verslag van de mogelijkheden tot hulpverlening, die de maatschappelijk werker ziet. Het is voor de maatschappelijk werker, die met iemand een contact aangaat om een voorlichtingsrapport uit te brengen, erg moeilijk een vertrouwensrelatie met zijn cliënt te
krijgen. Dit is begrijpelijk, want de maatschappelijk werker komt in opdracht
van de justitie, de voor de cliënt bij uitstek dreigende instantie. Bovendien is
hetgeen in die relatie tussen maatschappelijk werker en cliënt gebeurt in beginsel toegankelijk voor justitie; de relatie is naar die kant open. Zichzelf bloot ge80

ven tegenover de maatschappelijk werker, betekent wellicht ook zich bloot geven tegenover de justitie met het gevaar daardoor in het verdere strafproces nog
kwetsbaarder te worden. Redenen te over voor de reclassent om de maatschappelijk werker met terughoudendheid en het nodige wantrouwen tegemoet te
treden. Dat het voor de maatschappelijk werker na een dergelijke slechte start
moeilijk is alsnog een goede relatie te leggen met de cliënt behoeft geen nadere toelichting. Zo vormt de voorlichting ook een hinderpaal voor het later tot
stand komen van een goed maatschappelyk-werkcontact. Dit wordt daardoor
bemoeilijkt.
Vanuit het maatschappelijk werk bezien is de enige consequente stap, de stap
die destijds genomen is door het Overlegcentrum voor Jongeren met Strafrechtsmoeilykheden in Amsterdam: (*48) er werd niet gerapporteerd aan de
rechter of de officier van justitie. Alleen als de cliënt daarom verzocht ging men
mee naar de zitting om daar vanuit de hulpverleningsoptiek iets over hem te
zeggen. In feite is dit het standpunt, dat ook door Kempe e.a. wordt bepleit
namelijk de voorlichting van de rechter niet meer bij de reclassering, maar bij
een andere instantie onder te brengen. (*49) Een standpunt dat tevens als consequentie heeft een losmaken van de band tussen reclassering en justitie. Het is
een open vraag of de hulpverlening aan delinquenten met een dergelijke stap
gebaat is. Het is daarom eveneens de vraag of een dergelijke oplossing van het
conflict tussen de functie van de reclassering en het beroep maatschappelijk
werker wel de meest wenselijke is. In het laatste hoofdstuk zullen we een antwoord op deze vraag trachten te vinden. De mogelijkheid van een breuk tussen
reclassering en justitie wordt hier als afsluiting van dit hoofdstuk genoemd, omdat het in eerste instantie de logische consequentie lykt te zijn van een doortrekken van de in de Code neergelegde gedragslijnen voor de maatschappelijk werker
naar het werkterrein van de reclassering.
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HOOFDSTUK 5

Een strafrechtelijke visie op het
reclasseringswerk
5.1. Inleiding
De inhoud, die het reclasseringswerk de komende jaren dient te krijgen, is het
onderwerp van een levendige discussie, zo constateerde ik in de inleiding van
dit boek. De sterk uiteenlopende opvattingen zijn een gevolg van het uitgangspunt, dat wordt gekozen: men ziet het reclasseringswerk primair als een vorm
van maatschappelijk werk of men beschouwt het reclasseringswerk primair als
een (al dan niet kritische) bijdrage aan de realisering van bepaalde doeleinden
van de strafrechtspleging. Daarmee wil ik niet suggereren, dat alle verschillende
inzichten ten aanzien van de aard van het reclasseringswerk in twee duidelijk
van elkaar te onderscheiden categorieën zijn te verdelen. Evenmin mag men de
conclusie trekken, dat er tussen degenen, die hetzelfde uitgangspunt kiezen,
geen verschillen in opvatting bestaan. Het tegendeel is het geval. Dat neemt echter niet weg, dat de keuze voor één van de hier genoemde uitgangspunten van
doorslaggevende betekenis is voor de visie die men op het reclasseringswerk
heeft.
In het vorige hoofdstuk heb ik de gevolgen, die het uitgangspunt 'reclassering
is een vorm van maatschappelijk werk' voor het reclasseringswerk zal hebben,
uiteengezet. Deze houden in, zo bleek aldaar, dat de vrijwillige hulpverlening
centraal komt te staan, de voorlichting alleen nog in het kader daarvan plaatsvindt en dat het 'verplichte reclasseringscontact' verdwijnt.
Het zal niemand verwonderen, dat het vooruitzicht van een dergelijke ontwikkeling van het reclasseringswerk geen algemene instemming ontmoet. Velen (*1) — binnen zowel de rechterlijke macht als de reclassering — hebben betoogd, dat het van groot belang is, dat de reclassering (ook) in een strafrechtelijk kader werkzaam blijft, door te functioneren als een intermediair tussen de
strafrechtspleging en de diverse vormen van maatschappelijke hulpverlening. Tevens zal in hun opvatting de reclassering bepaalde meer justitiële taken, zoals
de voorlichting aan de rechter, moeten blijven uitvoeren en in de toekomst ook
moeten blijven meewerken aan de tenuitvoerlegging van de zogenaamde alternatieve strafrechtelijke sancties. (*2) Daarbij houdt men er rekening mee, dat het
reclasseringswerk wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers en dat deze
omstandigheid mede — en derhalve niet uitsluitend — het karakter van het reclasseringswerk bepaalt.
Ook binnen laatstgenoemde categorie heersen verschillen van opvatting. Deze hangen samen met twee faktoren. In de eerste plaats denkt men verschillend
over de doelstellingen van de strafrechtspleging en daarmee vanzelfsprekend
ook verschillend over de taken die aan de reclassering kunnen worden toebedeeld. Zo zal men, als men het voorkómen van recidive als het voornaamste
doel van de toepassing van het strafrecht ziet, van de reclassering vragen, dat zij
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meewerkt aan de realisering daarvan, bijvoorbeeld door in een voorlichtingsrapport een plan tot behandeling van de dader op te nemen en aan de uitvoering
daarvan zo nodig ook mee te werken. Ziet men daarentegen de vergelding als
hoofddoel van de straf, dan zal de eventuele behandeling van de dader veel minder van belang zijn, maar kan vrijwillige hulpverlening, bedoeld om mogelijke
niet beoogde, voor de dader nadelige gevolgen van de straf teniet te doen, een
heel belangrijke plaats krijgen.
In de tweede plaats bestaan er verschillen van inzicht over de invloed, die de
discipline van het maatschappelijk werk op de taken van de reclassering mag uitoefenen. Immers, ook wanneer men de doeleinden van de toepassing van het
strafrecht als uitgangspunt neemt en vanuit de opvattingen, die men daarover
heeft de reclassering in beginsel bepaalde taken toedenkt, staat nog niet vast
wat de inhoud van die reclasseringstaken dient te zijn. Dikwijls zal men dan
staan in het spanningsveld tussen de vereisten die de strafrechtspleging stelt
enerzijds, de beperkingen die de discipline van het maatschappelijk werk bij de
uitvoering van die taken oplegt, anderzijds. Ook al acht men de inzichten van
het maatschappelijk werk niet zonder meer bepalend, men zal er wel rekening
mee moeten houden. En over de mate, waarin men daarmee rekening moet
houden, kan men van mening verschillen. Zo hebben sommigen betoogd, dat
in een voorlichtingsrapport ook informatie, die de verdachte er niet in wil hebben, moet worden opgenomen, terwijl anderen de mogelijkheid aanwezig achten, dat de reclassering in een dergelijke situatie geen voorlichtingsrapport uitbrengt. Andere voorbeelden zijn te noemen.
Een gedetailleerde beschrijving van de gesignaleerde mogelijkheden van verschil in opvatting zal hier niet volgen. Ik beperk mij tot de bespreking van de
verschillende doelstellingen van de strafrechtspleging en de implicaties, die deze hebben voor de taken van de reclassering. Daarbij geeft ik eerst een overzicht
van de verschillende opvattingen over de doeleinden van het strafrecht, die men
in de rechtspraak en de literatuur aantreft. Daarop volgt een bespreking van enkele uit deze theorieën voortvloeiende visies op het reclasseringswerk. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met het weergeven van een eigen visie op de straf
en de implicaties daarvan op het reclasseringswerk.

5.2. De verschillende strafrechtstheorieén
Er bestaan verschillende opvattingen over het doel van de straf. In de literatuur
over dit onderwerp worden als doeleinden van de straf genoemd: veroordeling
van bepaald gedrag, vergelding, conflictoplossing, speciale en generale preventie.
Daarbij kan men opmerken, dat geen enkele schrijver over dit onderwerp één
van deze doeleinden als het enige aanvaardbare doel van de straf beschouwt.
Evenmin is er een schrijver over dit onderwerp, die al deze verschillende doeleinden in één samenhangende theorie van de straf heeft ondergebracht. Men
acht steeds slechts enkele van de genoemde doeleinden aanvaardbaar en de verschillen van inzicht hebben betrekking op de beantwoording van twee vragen.
Ten eerste: welke doeleinden van de straf zijn wel en welke zijn niet aanvaard86

baar; ten tweede: hoe verhouden de verschillende aanvaardbaar geoordeelde
doeleinden zich tot elkaar?
Wet en rechtspraak bieden evenmin enig aanknopingspunt voor éénduidige
beantwoording van de vraag naar het doel van de straf. De wetgever heeft bewust geen bepaalde strafrechtstheorie aan het Wetboek van Strafrecht ten
grondslag gelegd. (*3) Daarmee heeft hij de rechter vnj gelaten ten aanzien van
de theorie, die deze bij zijn strafoplegging wil gebruiken. Uit de rechtspraak
blijkt dan ook, dat verschillende doeleinden van de straf rechtens aanvaardbaar
worden geacht: vergelding, generale preventie en beveiliging van de maatschappij (tegen deze gestrafte en derhalve een vorm van speciale preventie), kan men
als grondslag voor de strafoplegging in verschillende rechterlijke beslissingen
aantreffen. (*4)
Uit de hier gesignaleerde verscheidenheid aan opvattingen over de doeleinden
van de straf blijkt dat de straf, zoals die in ons rechtssysteem thans functioneert,
uiteenlopende kenmerken heeft. Het hier volgende overzicht van de doeleinden
van de straf is een weergave van deze verschillende facetten van de straf. Ik betrek daarin niet de vraag hoe de verschillende doeleinden zich tot elkaar verhouden, omdat deze kwestie niet van belang is voor de implicaties, die bepaalde doeleinden van de straf voor het reclasseringswerk hebben.
De verschillende hierboven genoemde opvattingen over het doel van de straf
kan men in twee categorieën onderbrengen. Ten eerste zijn dat de opvattingen,
die inhouden dat de straf primair een reactie is op het delict. Het wegnemen
van de onrust, die door het delict is veroorzaakt, en het herstel van de verstoorde rechtsorde staan daarin centraal. Ten tweede zijn dat de opvattingen, die,
erkennend dat de straf een reactie op het delikt is, beklemtonen dat de straf
vooral een middel is ter voorkoming van nieuwe criminaliteit. Onder de eerste
categorie van strafdoeleinden vallen de veroordeling van bepaald gedrag, de vergelding en de conflictoplossing; onder de tweede categorie: speciale en generale
preventie. Beide categorieën worden nu achtereenvolgens hier besproken.
De visie dat de straf een reactie is op het delict is in de laatste jaren onder andere verwoord door Nagel, (*5) die er op heeft gewezen, dat straffen in de eerste plaats tot doel heeft de afkeuring van bepaald gedrag; normhandhaving staat
bij het straffen primair. Deze opvatting is in overeenstemming met de gedachte
van Mulder (*6) die als het doel van de sanctie in zijn algemeenheid en de straf
in het bijzonder ziet 'de bekrachtiging van de norm, waartoe de sanctie zich
richt tegen een bepaalde handeling, die in strijd is met die norm'. Door te straffen voorkomt men, aldus Mulder, dat de gedragsregels die in het strafrecht zijn
opgenomen degraderen van een norm tot een verzoek om zich op een bepaalde
wijze te gedragen.
Deze opvatting ligt heel dicht bij de vergeldingsleer. In de moderne vergeldingstheorieën wordt algemeen de vergelding van schuld als een zedelijke plicht
van de overheid verworpen. De traditionele vergeldingsleer, die inhield dat de
van overheidswege opgelegde straf het gepleegde onrecht zou kunnen en zou
moeten vereffenen, wordt niet langer aanvaard. Maar wel gaat men er algemeen
van uit, dat de straf een antwoord is op een schuldige normovertreding. Dat
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impliceert, dat de vergelding aangeeft op wie een straf mag worden toegepast,
te weten: alleen op degene, die op een hem verwijtbare wijze de strafwet heeft
overtreden. 'Geen straf zonder schuld', zoals de Hoge Raad het in het befaamde 'melk en water-arrest' (*7) kernachtig formuleerde. Schuld is in deze opvatting dus een voorwaarde om te kunnen straffen. Dit betekent echter nog niet
dat schuld ook een rechtvaardiging vormt voor de straf en evenmin dat de
schuld de zwaarte van de straf moet bepalen. Ten aanzien van dit laatste punt
heeft de Hoge Raad in een tweetal arresten (*8) de opvatting verworpen, dat
geen straf zwaarder dan de schuld mag worden opgelegd. Dit impliceert dat
volgens het geldend Nederlands strafrecht de mate van schuld niet de bovengrens van de straf bepaalt. Deze arresten zijn in de literatuur van verschillende
kanten bekritiseerd. (*9) In deze kritiek komt de opvatting naar voren, die
door de meeste Nederlandse schrijvers wordt gedeeld, dat de vergelding steeds
— of in ieder geval in principe — de bovengrens van de straf behoort te bepalen.
Men mag in deze opvatting met het straffen allerlei doelen nastreven, mits men
ter realisering van die doelen in de bestraffing de zwaarte van het delict en de
schuld van de dader niet te boven gaat. De vergelding is derhalve geen doel van
de straf in deze opvatting, maar enkel een faktor die de veroordeelde tegen een
onrechtvaardige bestraffing moet beschermen.
Naast de hier kort weergegeven ideële (ook wel genaamd metafysische) vergeldingsleer staat de variant die door Denkers als empirische vergelding is omschreven. Daaronder verstaat hij het door middel van de bestraffing 'tegemoetkomen aan respectievelijk het apaiseren van onlust- en wraakgevoelens bij het
slachtoffer van een delict en/of bij anderen in de samenleving'. (* 10) De belangrijkste gronden voor het toepassen van straf als empirische vergelding zijn: het
beschermen van de dader tegen allerlei niet-officiële vergeldingsvormen (de
eigenrichting en dergelijke) en bevrediging van de vergeldingsbehoefte van het
slachtoffer, diens naaste omgeving en eventueel het verdere publiek.
Een dergelijke variant van de vergeldingsidee lijkt veel op de door Hulsman
als doelstelling van ons strafrecht geïntroduceerde conflictoplossing. In de opvatting van Hulsman moet het strafrechtelijk apparaat zoveel mogelijk proberen
een verzoening tussen dader enerzijds, slachtoffer en gemeenschap anderzijds
tot stand te brengen om zo de door het delict tussen deze ontstane conflicten
op te lossen. Vergoeding van de door het delict teweeggebrachte schade is daartoe het meest geëigende middel. Tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte
van het slachtofferen van derden wordt door hem gezien als een uiterste mogelijkheid om tot conflictoplossing te komen. (* 11 ) In de theorie van de conflictoplossing speelt de straf derhalve een veel geringere rol bij het wegnemen van
de door het delict opgewekte onrust, dan in theorie van de empirische vergelding het geval is.
Naast deze doeleinden van de straf, die er alle op zijn gericht de schadelijke
gevolgen van het delict ongedaan te maken, staat het voorkomen van nieuwe
delicten als doel van de straf. Daarbij kan men van elkaar onderscheiden: de
speciale preventie, dat wil zeggen het voorkomen van nieuwe delicten van degene die wordt gestraft, en de generale preventie, d.w.z. het voorkomen van nieuwe delicten van anderen dan de gestrafte. Beide vormen van preventie nemen in
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de ideeën, die de laatste zeventig jaar over het doel van de straf zijn ontwikkeld,
een centrale plaats in.
Ten aanzien van de speciale preventie zijn er drie manieren denkbaar, waarop de straf een dergelijke werking kan hebben: door afschrikking, onschadelijkmaking of behandeling van de gestrafte. De afschrikkingsgedachte houdt in, dat
de onplezierige ervaring van de straf de gestrafte ervan weerhoudt om nieuwe
delicten te plegen. Zij speelt onder andere een belangrijke rol bij de bestraffing
van overtredingen. Onder onschadelijkmaking moeten wij hier verstaan: het de
gestrafte vrijwel onmogelijk maken om - gedurende een al dan niet bepaalde
tijd — nieuwe delicten te plegen. De lange gevangenisstraf en de ontzegging van
de rijbevoegdheid zijn voorbeelden van een straf met een dergelijke werking.
De term behandeling tenslotte duidt op het streven een gedragsverandering bij
de gestrafte teweeg te brengen met behulp van een of andere vorm van 'gedragstherapie'. Een voorwaardelijke straf, waarbij als bijzondere voorwaarde wordt
opgelegd het onderhouden van contact met de reclassering, is daarvan een voorbeeld. De laatste jaren wordt er in toenemende mate betwijfeld of deze laatstgenoemde vorm van speciale preventie wel werkt. Ik kom daarop in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk nog terug.
De toenemende twijfel aan de speciaal preventieve effecten van de straf heeft
de belangstelling voor de generale preventieve werking doen toenemen. Generale preventie kan met name plaatsvinden door afschrikking of normvorming.
Lange tijd is men ervan uitgegaan dat de generale preventie tot stand kwam
door afschrikking, waarbij met name de hoogte van de bedreigde en toegepaste
straf bepalend werden geacht voor de mate waarin anderen werden afgeschrikt
om een soortgelijk delict te plegen. De laatste jaren zijn op deze visie een tweetal nuanceringen aangebracht. Ten eerste heeft met name Andenaes (*12) erop gewezen, dat er van de bestraffing als zodanig ook een normvormende werking kan uitgaan. Anderen laten het plegen van delicten niet achterwege vanwege de risico's die zij gezien de straf lopen, maar omdat zij het in de straf besloten liggende oordeel, dat het delict afkeurenswaardig is, overnemen. (*13)
Ten tweede leren het bescheiden onderzoek naar en de theorievorming over de
generale preventie, voor zover deze is gebaseerd op de afschrikkingsgedachte,
ons, dat waarschijnlijk niet zozeer de hoogte van de opgelegde straf, maar veeleer de zekerheid dat op overtreding een straf zal volgen, bepalend is voor de mate
waarin van het toepassen van de straf een afschrikwekkende werking uitgaat.
Daarbij kan dan bovendien nog de verfijning worden aangebracht, dat het antwoord op de vraag in hoeverre de straf afschrikwekkend werkt, mede afhankelijk
is van het soort delict waarom het gaat. Delicten, die dikwijls worden gepleegd
na enige rationele afweging van mogelijke baten en kosten (waaronder de te
verwachten straf) zullen op grond van het risico van bestraffing eerder achterwege worden gelaten dan delicten die uit een duidelijke emotie voortvloeien.
Bij de eerste categorie kan men denken aan sommige verkeersdelicten en aan
economische delicten, bij de tweede categorie aan vele zeden- en gewelddelicten.
Daarmee kan dit beknopte overzicht van de verschillende doeleinden van de
straf worden afgesloten. Onder de hierboven genoemde doeleinden zyn er drie,
die duidelijke consequenties voor het reclasseringswerk hebben. Dat zijn ach89

tereenvolgens: de vergelding, de conflictoplossing en de speciale preventie. De
rol van de reclassering in het kader van deze strafdoelen zal ik in de volgende
paragraaf uiteenzetten.

5.3. De taak van de reclassering in een drietal strafrechtstheorieén
5.3.1. Vergelding
Hierboven heb ik erop gewezen, dat tegenwoordig de vergelding in het algemeen
niet meer wordt gezien als een doel van de straf, maar veeleer als een begrenzing van de hoogte van de straf, terwijl men met het toepassen van de straf andere doeleinden wil realiseren. Voor de taken van de reclassering die voortvloeien uit het aanvaarden van de vergelding als een faktor die de hoogte van
de straf (mede) bepaalt, is het niet van belang of men de vergelding als doel van
de straf ziet, dan wel of men deze beschouwt als een faktor die de toelaatbare
zwaarte van de strafrechtelijke reactie begrenst. In beide gevallen is het de taak
van de reclassering ertoe bij te dragen, dat de straf de zwaarte van de schuld
van de dader niet te boven zal gaan. Deze taak kan de reclassering realiseren
door middel van de voorlichting aan de rechterlijke macht en door middel van
de hulpverlening aan de veroordeelde tijdens en na de executie van de straf.
Voor de beantwoording van de vraag welke straf een juiste vergelding van de
schuld van de dader oplevert, zijn drie factoren van belang. De ernst van het
feit is daarvan de eerste. De tweede factor betreft de vraag in hoeverre bepaalde kenmerken van de persoon van de dader of omstandigheden, waaronder hij
verkeerde tijdens of voorafgaande aan het delict, dit feit hem meer of minder
ernstig aan te rekenen maken. De derde factor is in hoeverre een bepaalde straf
juist bij deze dader onevenredig hard zal aankomen.
Bij de beantwoording van de tweede en de derde vraag zal een rapport van
de reclassering inhoudende de resultaten van een onderzoek naar de persoon
van de dader en diens omstandigheden belangrijke informatie kunnen opleveren. De hierboven in hoofdstuk vier weergegeven, van Kempe afkomstige vragen waarop een voorlichtingsrapport zou moeten antwoorden, hebben vooral
hierop betrekking. Immers, pas als de rechter weet wie hij straft, welke consequentie dit voor deze man of vrouw heeft en hoe deze tot het delict is gekomen, kan hij tot een echte vergeldingsmaatstaf komen.
Maar niet alleen in de voorlichting, ook in de hulpverlening ligt er een taak
voor de reclassering, als men de gedachte van de vergelding tot zijn recht wil
laten komen. In de vergeldingsgedachte ligt immers de opvatting besloten, dat
de vergelding de verdachte ook beschermt tegen een onbeperkte wraakactie
vanuit de samenleving en dat met de voltooiing van de executie van de straf het
door hem begane onrecht vergolden is, zodat er een streep onder kan worden
gezet. De praktijk wijst uit, dat dit veelal niet het geval is. De gestrafte wordt
immers dikwyls, na eerst vervolgd te zijn voor het door hem begane delikt en
daarvoor gestraft te zijn, nog lange tijd opnieuw 'vervolgd' door zijn veroordeling. Maar al te vaak blijkt met de bestraffing het strafleed nog niet voldragen
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te zijn. Moeilijkheden bij het vinden van werk, in het huwelijk, in de relaties
met vrienden, bekenden, buurtbewoners e.d. zijn dikwijls het gevolg van de straf.
(*14) Een onbedoelde, maar daarom niet minder reële en tastbare vergelding,
die de maat van de door de rechter als juist geziene vergelding te boven gaat.
De reclassering kan door de gestrafte te helpen bij de opvang en de verwerking
van de problemen, die een gevolg van de bestraffing zijn, ertoe bijdragen dat
deze meer officieuze vergelding binnen de perken blijft en dat de veroordeelde
zo weinig mogelijk extra leed ondervindt als gevolg van de bestraffing. Zo kan
zij ertoe bijdragen dat aan de vergeldingsgedachte volledig recht wordt gedaan.
De taak van de reclassering in deze strafrechtstheorie is dus een tweeledige:
ten eerste door het verschaffen van voorlichting zorgen dat de rechter over de
informatie beschikt nodig om (zoveel mogelijk) niet zwaarder dan de mate van
schuld te kunnen vergelden; ten tweede via de hulpverlening na de executie
trachten te zorgen dat de vergelding beperkt blijft tot datgene wat de rechter
in zijn vonnis bepaald heeft.
5.3.2. Speciale preventie
De speciale preventie kan worden gerealiseerd — zoals ik in de vorige paragraaf
heb opgemerkt — door middel van afschrikking, onschadelijkmaking en behandeling van de dader. De reclassering kan met name een rol spelen bij de realisering van de speciale preventie door middel van de behandeling van de dader.
Uitgangspunt van theorieën, die behandeling van de dader als voornaamste
doel van de straf zien, is dat delicten, met name de 'klassieke' gewelds- en vermogenscriminaliteit, dikwijls een symptoom zijn van een bij de delinquent aanwezige, verdergaande problematiek. Volgens deze theorieën zou het strafrecht
de mogelijkheden en voorwaarden moeten scheppen om via een psychiatrische,
psychologische of andere therapie deze problemen aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Derhalve staat de persoon van de dader centraal in de straftoemeting en de wijze waarop de straf wordt ten uitvoer gelegd.
Wat is nu de positie van de reclassering in een dergelijke opvatting van het
strafrecht? Deze is duidelijk en voor de hand liggend. In de eerste plaats zal de
reclassering door een zo uitgebreid, betrouwbaar en objectief mogelijke voorlichting de rechter moeten informeren over de persoon van de dader en over
de strafrechtelijke reactie, welke de meeste kans biedt om nieuwe delicten van
deze dader te voorkomen. De voorlichting heeft in deze leer derhalve de functie van het zijn van een eerste stap tot een gerichte verandering of beïnvloeding
van het gedrag van de dader. Tweede consequentie van de leer van de speciale
preventie voor de rol van de reclassering is de volgende: de reclassering zal in
deze leer ook bij de executie van bepaalde door de rechter toegepaste sancties
een rol dienen te vervullen. Men kan daarbij met name denken aan sancties die
een verplichting inhouden om contact met de reclassering te onderhouden en
zich naar de aanwijzingen van de reclassering te gedragen. In dergelijke 'gedwongen' contacten zal de reclassering dan moeten proberen het gedrag van degene,
met wie zij contact onderhoudt, zodanig te beïnvloeden, dat deze niet opnieuw
delicten pleegt. De bemoeienis van de reclassering in een dergelijke situatie vindt
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haar uitgangspunt niet in de hulpvraag van de verdachte, maar in de beslissing
van de rechter of de officier van justitie. Daarbij zal het methodisch gezien ook
wel van belang zijn wat de verdachte van de reclassering verwacht, maar het is
niet het uitgangspunt van het contact. Het contact is er niet primair en uitsluitend op gericht de verdachte te helpen zijn problemen overeenkomstig zijn eigen
inzichten op te lossen: het contact heeft een meer paternalistisch karakter,
doordat de reclassering in deze situatie de einddoelen ervan bepaalt. Dit impliceert, dat als het contact van de reclassering met de veroordeelde niet het gewenste resultaat heeft, de reclassering aan de rechter zal moeten rapporteren,
dat zij er niet in is geslaagd om het gewenste resultaat te bereiken, dan wel dat de
verdachte zijn medewerking daaraan volledig weigert, hetgeen tot gevolg kan
hebben dat de rechter dan een andere gedragsbeïnvloedende sanctie op de verdachte zal toepassen.
5.3.3. Conflictoplossing
De theorie van de conflictoplossing als doelstelling van de toepassing van het
strafrecht is betrekkelijk nieuw. Zij werd in ons land geïntroduceerd door Hulsman in een prae-advies voor het Tijmgenootschap over gratie. (*15) In dat praeadvies vatte hij de doelstellingen van het strafrecht als volgt samen:
' — conditionering van menselijk gedrag op zodanige wijze dat dit conform de rechtsregels verloopt; hierbij valt zowel te denken aan de conditionering van het gedrag van
de delinquent als dat van anderen;
— conflictoplossing m.a.w. herstel van onrust die door het delikt in de maatschappij
mocht zijn ontstaan'.
In een later geschreven prae-advies over de straf, (*16) werkt hij het begrip
conflictoplossing als volgt uit: er ontstaat door het delict een conflict tussen
dader en slachtoffer. Het strafrecht doet gezien zijn huidige sanctiepakket aan
dat conflict eigenlijk niets. Het constateert dat er een slachtoffer is en maakt
er vervolgens door de dader te bestraffen een slachtoffer bij. Maar het oorspronkelijke conflict dader-slachtoffer is daarmee niet uit de wereld geholpen en
daaraan wordt ook verder niets gedaan. Kern van Hulsmans gedachtengang is,
dat het veel juister zou zijn om in de eerste plaats iets aan dat conflict tussen
dader en slachtoffer te doen. Dit verder uitwerkend, heeft hij in een inleiding
over 'Reclassering en Conflictoplossing' (*17) enkele gedachten geuit over de
rol die de reclassering daarbij zou kunnen vervullen. Daarbij gaf hij als het belangrijkste middel ter oplossing van het conflict dader-slachtoffer aan, dat door
de dader aan het slachtoffer schadevergoeding zou worden betaald. De reclassering zou in zijn visie bij het totstandkomen van een dergelijke regeling dan niet
zozeer als taak hebben het verlenen van hulp aan de dader van het delict, maar
veel meer het bemiddelen tussen dader en slachtoffer. Op deze wijze kan een
'traditioneel strafrechtelijke reactie' worden voorkomen.
Hoewel deze gedachte niet algemeen wordt aanvaard, blijkt er binnen de reclassering wel belangstelling voor te bestaan. Dit komt onder andere tot uiting
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eniging, waarin naast de hulpverlening aan de dader ook wordt genoemd 'het
zo nodig en gewenst verlenen van hulp aan slachtoffers'.
Naast deze Oplossing' van het conflict tussen dader en slachtoffer staat de
conflictoplossing, inhoudende: 'herstel van onrust die door het delict in de
maatschappij mocht zijn ontstaan', als doel van de straf. Ook hier kan de reclassering een bijdrage leveren. Daarbij denk ik met name aan het verschaffen van
informatie over delinquenten in 'het algemeen aan het grote publiek', om zo
een deel van de uit onwetendheid voortspruitende agressie tegenover delinquenten wat te temperen.
Samenvatting
De verschillende doeleinden van de straf blijken ook tot uiteenlopende taken
voor de reclassering te leiden. Het is de vraag of zulke uiteenlopende taken als
voorlichting van de rechter en de officier van justitie, het verlenen van hulp aan
verdachten en gestraften op vrijwillige en onvrijwillige basis, het verlenen van
hulp aan slachtoffers en het bemiddelen tussen daders en slachtoffers wel binnen één organisatie kunnen worden uitgevoerd. Met name Kuyper en Van de
Kwast (beiden in Slachtoffers van delicten) hebben met betrekking tot de beide laatstgenoemde taken deze vraag gesteld. Hier is de duidelijkheid van de reclassering naar buiten toe in het geding. Hoeveel vertrouwen kunnen gedetineerden hebben in een organisatie die behalve hun belangen, ook de belangen van
slachtoffers en justitiële autoriteiten zegt te behartigen? Bovendien is het de
vraag of het voor de werkers binnen de reclassering mogelijk is, zich op zulke
uiteenlopende cliënten te richten en methodisch sterk uiteenlopend te werken.
Ik zal deze vraag hier niet proberen te beantwoorden, maar zij vormt wel een
duidelijke aanleiding om de bronnen van verschillende taken, dat zijn de diverse genoemde doeleinden van de straf, eens nader te onderzoeken.

5.4. De doeleinden van de straf; een eigen opvatting
Zoals ik in de inleiding van dit hoofdstuk reeds heb opgemerkt, bestaan er sterk
uiteenlopende opvattingen over het doel van de straf. In de praktijk blijkt nu
eens het ene dan weer het andere doel de strafrechtelijke reactie te bepalen.
Dientengevolge is er, zoals uit de vorige paragraaf bleek, ook geen duidelijkheid
over de taken die de reclassering als bijdrage aan de realisering van de doeleinden van de straf zou kunnen vervullen. Dit gegeven vormt een van de factoren,
die hebben bijgedragen tot de onduidelijkheid en de verwardheid van de discussies over de taken van de reclassering. Daarom zal ik in deze paragraaf de hierboven genoemde doeleinden van de straf nog eens bespreken, met het doel te
onderzoeken of zij alle even aanvaardbaar moeten worden geacht. Meer duidelijkheid over de doeleinden van de straf betekent immers meer duidelijkheid
over de mogelijke reclasseringstaken. Met name zal ik aandacht besteden aan
die doeleinden, die duidelijk consequenties hebben voor de taak van de reclassering. Daarbij zal ik als volgt te werk gaan: eerst geef ik een korte bespreking
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van drie punten, die het kader bepalen, waarbinnen iedere discussie over de
doeleinden van de straf moet plaatsvinden. Dit zijn: het begrip straf, de rechtvaardiging van de straf en tenslotte de uitkomsten van empirisch onderzoek naar
bepaalde doeleinden van de straf. Vervolgens komen de afzonderlijke doeleinden van de straf aan de orde.
5.4.1. Straf
Het is noodzakelijk het begrip straf duidelijk te onderscheiden van de rechtvaardiging van de straf en van de doeleinden die men met de straf wil realiseren.
In Van Dale's Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal vinden we de
volgende omschrijving van straf: 'maatregel of bejegening ter vergelding van
een ongeoorloofde daad of van een verzuim, inzonderheid met de bedoeling
van herhaling af te schrikken'. Het eerste gedeelte van deze definitie bevat het
wezenlijke kenmerk van het begrip straf te weten: 'de vergelding van een ongeoorloofde daad of verzuim'. Onder vergelding dient men in dit verband te verstaan: het doen boeten voor. Anders gezegd: het wezenlijke van de straf is de
'gevoelige terechtwijzing ter zake van een ongeoorloofde daad'. (*18) Dit is
ook de essentie van de strafrechtelijke straf. Immers, de strafbepalingen uit het
strafrecht houden een verbod in voor de burger zich in strijd met het daarin bepaalde te gedragen. Dit omdat het strafbaar gestelde gedrag door de wetgever
afkeurenswaardig wordt geacht. Wie toch in strijd met een dergelijke bepaling
handelt, wordt gestraft, in de allereerste plaats opdat daarmee de concrete gedraging daadwerkelijk wordt afgekeurd. Dit impliceert, dat de overheid alleen
gedragingen strafbaar mag stellen, omdat zij ze afkeurenswaardig acht en dat
er alleen mag worden gestraft voor een in concreto afkeurenswaardige gedraging.
De omstandigheid, dat het wezenlijke kenmerk en daarmee ook het intrinsieke doel van de straf de afkeuring van een bepaalde gedraging is, betekent
niet, dat men met de straf niet tevens andere doeleinden kan nastreven. Alleen,
deze verder na te streven doeleinden kunnen nimmer in de plaats treden van dit
eerste doel van de straf zonder deze van haar wezenlijke kenmerk te beroven.
5.4.2. Rechtvaardiging van de straf
Evenmin als het hier betoogde een beperking oplevert ten aanzien van de verder met de straf na te streven doeleinden, houdt het een rechtvaardiging van
de straf in. Ten aanzien van de rechtvaardiging van de straf kunnen wij de volgende vragen onderscheiden. Dat is als eerste: hoe het straffen, zijnde het bewust leed toevoegen aan iemand, in het algemeen en meer in het bijzonder het
straffen door de staat kan worden gerechtvaardigd. Vervolgens: aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil een bestraffing door de staat gerechtvaardigd
zijn. Tenslotte: welke straffen welen welke niet te rechtvaardigen zijn. Zonder
daarbij elk van deze vragen afzonderlijk aan de orde te stellen, wil ik er hier in
het kort een bespreking aan wijden.
Een volledig overtuigende rechtvaardiging van de straf is mijns inziens niet
te geven. Dat wil echter niet zeggen, dat er daarom geen argumenten voor de
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straf te geven zijn, die deze aanvaardbaar maken. In de eerste plaats is dat het
feit, dat het samenleven van mensen een aantal regels noodzakelijk maakt, waaraan ieder zich in beginsel heeft te houden. Het bestaan van dergelijke regels
biedt aan ieder individu de mogelijkheid zich daaraan te houden, dan wel ze te
overtreden. Indien op overtreding van deregels in het algemeen geen reactie van
de gemeenschap waarbinnen ze gelden volgt, zullen de regels hun karakter van
gedragsvoorschrift verliezen. Zij 'degraderen dan tot een verzoek' zich op een
bepaalde wijze te gedragen. (*19) De straf is als één van de mogelijke reacties
op het overtreden van de regels een middel tot handhaving daarvan. In de tweede plaats is er het gegeven, dat het samenleven van mensen een zekere mate van
onderlinge saamhorigheid en solidariteit veronderstelt. Door bepaalde gedragingen kunnen mensen aan een ander of anderen bewust zodanige schade en leed
toebrengen, dat de andere leden van de samenleving de behoefte voelen om hun
verontwaardiging daarover uitdrukking te geven. Het straffen van de dader is
een uiting daarvan, waarin de samenleving zich solidair betoont met het slachtoffer. Zij maakt op deze wijze duidelijk dat zij het erg vindt, wat er is gebeurd
en dat zij het niet accepteert, dat aan haar leden kwaad wordt gedaan. (*20)
Het wordt duidelijk dat het kwade, het onrecht het laatste woord niet heeft.
Ik merkte zoeven reeds op, dat dit slechts argumenten zijn, die het straffen
op zich aanvaardbaar kunnen maken, zonder dat zij daarvoor een onbetwistbare rechtvaardiging leveren. Het als tweede genoemde argument, is lang niet in
alle gevallen van bestraffing van toepassing, in het bijzonder niet bij de minder
ernstige delicten. Ten aanzien van beide argumenten geldt, dat niet kan worden
gezegd, dat zij een straf noodzakelijk maken. Men kan zich in theorie voorstellen, dat steeds gedrag conform de regels wordt bevorderd, door op dergelijk gedrag een beloning te stellen in plaats van gedrag in strijd met de regels uitdrukkelijk af te keuren. Ook is het denkbaar solidariteit met het slachtoffer te tonen, door hem als gemeenschap de schade te vergoeden en hem zo nodig verder
behulpzaam te zijn. (*21) Echter de straf als middel tot realisering van deze
beide doelen is zo diep geworteld in de menselijke cultuur, dat iedere discussie
over haar afschaffing gedoemd is een louter academische te blijven. Dat wil niet
zeggen, dat andere middelen om deze doeleinden te bereiken in onze cultuur
geen rol spelen en evenmin dat zij in de toekomst geen grotere rol daarbij zullen spelen, maar wel dat voorshands de straf hier een zeer centrale plaats inneemt.
Daarmee is ook voldoende rechtvaardiging voor de staatsstraf gegeven. De
staat belichaamt immers de meest uitgewerkte vorm van menselijk samenleven
in groter verband, die wij kennen. (*22) Deze rechtvaardiging houdt echter niet
meer in, dan dat het in principe gerechtvaardigd is, dat de staat de overtreders
van bepaalde regels straft. Vervolgens staan wij voor de vragen: welke regels
mag de staat zijn burgers op straffe stellen en welke straffen zijn geoorloofd?
Zeker hier geldt, dat geen éénduidig antwoord mogelijk is. Het doel van de staat
is evenmin als de verhouding tussen de staat en de staatsburgers een statisch gegeven. (*23) Dat is duidelijk voor ieder, die de taak van de staat honderd jaar
geleden vergelijkt met de taak van de staat nu. Het blijkt al evenzeer, als men
verschillende staatsvormen als democratie, militaire dictatuur en socialistische
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volksrepubliek naast elkaar zet. En het zijn het doel van de staat en de verhouding tussen de staat en zijn burgers, die bepalen welke strafbepalingen de staat
mag maken en welke straffen hij mag toepassen. Omgekeerd geven de strafbepalingen en de straffen mede inhoud aan het doel van de staat en de relatie tussen de staat en zijn burgers.
Een uitgebreide bespreking van de grenzen van de staatsstraf gaat het bestek
van deze studie te buiten. Wel moet ik hier wijzen op twee facetten, die kenmerkend zijn voor de democratische staatsvorm, die in Nederland bestaat, welke gevolgen hebben voorde bevoegdheid van de overheid tot straffen. Dat is als
eerste het besef en nu citeer ik verder Schuyt: 'orde is altijd slechts voorlopig;
elk ontwerp van orde moet derhalve getoetst kunnen worden aan andere ontwerpen, hetgeen een zo groot mogelijke vrijheid impliceert om zulke ontwerpen
te maken'. (*24) Als tweede kenmerk komt naar voren, dat ieder mens de drager is van bepaalde onvervreemdbare rechten en dat de menselijke persoonlijkheid nimmer volledig aan de staat mag worden onderworpen.
Beide kenmerken nopen tot het betrachten van terughoudendheid bij het
stellen van met de straf te sanctioneren regels. Bovendien, en dat is met name
hier van belang, stellen zij grenzen aan de doeleinden en daarmee ook aan de
inhoud van de straf. Erkenning van het voorlopig karakter van de bestaande
(rechts)orde heeft tot gevolg dat het doel van de straf niet mag zijn: aanpassing
van de gestrafte aan de bestaande orde tot elke prijs. Daarmee zou namelijk de
bestaande orde worden verabsoluteerd. Respect voor de menselijke persoonlijkheid heeft tot gevolg, dat de straf er niet op mag zijn gericht de persoonlijkheid van de gestrafte tegen diens wil te veranderen. Wel is het mijns inziens te
verdedigen dat, in gevallen waarin uit een oogpunt van beveiliging van de samenleving langdurige vrijheidsbeneming van de gestrafte noodzakelijk is, aan
deze als alternatief het ondergaan van een vorm van gedragstherapie wordt geboden.
Het bovenstaande laat zich als volgt samenvatten: in een staatsvorm als de
Nederlandse dient de staat de nakoming van de gestelde regels waar deze met
behulp van de straf geschiedt, op een zodanige wijze te verzekeren, dat daarbij de persoonlijkheid van de gestrafte niet in het gedrang komt.
5.4.3. Resultaten van empirisch onderzoek
Tenslotte als derde onderdeel van het raam, waarbinnen de discussie over de
straf zich dient af te spelen: het empirisch onderzoek. Een belangrijk doel van
de straf is, om door middel van de afkeuring van het bestrafte gedrag, gedrag
overeenkomstig de overtreden regel te bevorderen. Men kan trachten dit heel
in het algemeen te bereiken door te straffen overeenkomstig de zwaarte van het
begane delict. Men kan ook proberen van de straf een zo groot mogelijke preventieve werking te doen uitgaan door haar zwaarte en haar inhoud steeds (mede) te laten bepalen door het te verwachten preventieve effect van de in elk afzonderlijk geval op te leggen straf. Zo kan ik mij voorstellen, dat men verslaafden aan heroïne, die wegens vermogensdelicten terecht staan, straft met een
voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde, dat zij zich ter behande96

ling van hun verslaving m een kliniek laten opnemen Daarnaast is het denkbaar,
dat men voortaan iedere eerste overtreding van de maximumsnelheid met een
voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid bestraft, in de verwachting
dat hiervan op gestrafte en derden een preventieve werking zal uitgaan Indien
men zo de toe te passen straf afhankelijk stelt van de preventieve effecten daarvan, dan dient men mijns inziens rekening te houden met de uitkomsten van
empirisch onderzoek naar de preventieve werking van de verschillende straffen
Als de resultaten van dergelijk onderzoek uitwijzen, dat een extra preventieve
werking van een bepaalde straf in vergelijking met andere straffen niet of nauwelijks aantoonbaar is, dan mag men die straf niet toepassen op grond van de
daarmee beoogde extra preventieve werking Kort samengevat veronderstellingen waarvan door empirisch onderzoek aannemelijk is geworden, dat zij onjuist zijn, behoren bij de straftoemeting geen rol te spelen
In het licht van de hier besproken uitgangspunten wil ik de verschillende in
de vorige paragraaf genoemde strafdoeleinden conflictoplossing, speciale en generale preventie nogmaals bespreken
5 4 4 Conflictoplossing
Hulsman, de belangrijkste pleitbezorger van de conflictoplossing als doel van de
straf, schrijft hierover het volgende
'Behalve de speciaal- en generaalpreventieve gedragsbeïnvloeding lijkt ook de conflictoplossing als strafdoel in aanmerking te komen Het afgekeurde gedrag kan materiele of
munatenele schade hebben aangencht Dit kan een conflictsituatie scheppen tussen
de delinquent en de gelaedeerde — ruimer nog — tussen de delinquent en allen die zich
met de gelaedeerde identificeren Deze conflictsituatie kan een stuk onvrede inhouden,
die het maatschappelijk welzijn benadeelt Hierom en omdat de gelaedeerde er reeds
uit een oogpunt van rechtvaardigheid recht op heeft dat de schade die hij leed zoveel
mogelijk wordt hersteld, is er aanleiding de sanctie - zo enigszins mogelijk — dienstbaar te maken aan de conflictoplossing, m a w de conflictoplossing zal dan bestaan
in een zoveel mogelijk herstellen van werkelijk aangerichte schade' (*25)
Uit deze passage blijkt, dat Hulsman doelt op de oplossing van twee verschillende — zij het dan ook met elkaar samenhangende — conflicten het conflict
tussen dader en slachtoffer en het conflict tussen dader en samenleving Deze
onduidelijkheid van het begrip conflictoplossing, blijkt ook uit het feit dat de
Commissie Vermogensstraffen het begrip in laatstgenoemde zin bezigt als zij
dit definieert als 'het wegnemen of verminderen van de onrust en de onvrede,
die door het delict in de samenleving zijn ontstaan' (*26) Ik meen, dat het voor
een goed inzicht in de vraag in hoeverre de conflictoplossing als doel van de straf
een rol behoort te spelen, noodzakelijk is beide vormen van conflictoplossing
duidelijk van elkaar te onderscheiden Derhalve zal ik beide afzonderlijk bespreken
Indien iemand een strafbaar feit pleegt, waarvan een bepaalde burger het
slachtoffer wordt, dan heeft dit gebeuren twee kenmerken in de eerste plaats
wordt het slachtoffer benadeeld, in de tweede plaats wordt een van staatswege
op straffe verboden gedraging toch gesteld, waarmee in die situatie de geldigheid
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van de vastgestelde norm wordt ontkend. Het eerste kenmerk behoort wezenlijk tot de gedraging, het tweede is alleen maar aanwezig omdat het betreffende gedrag van overheidswege verboden is. Indien bijvoorbeeld het delict diefstal
uit het strafrecht zou worden geschrapt, dan zou dit niet tot gevolg hebben,
dat degenen bij wie iets wordt weggenomen, niet langer benadeeld zijn, maar
wel zou voortaan de overtreding van de overheidswege met straf gesanctioneerde gedragsregel ontbreken.
Vanwaar deze vanzelfsprekendheden? Omdat zij ons meer inzicht kunnen
verschaffen in de conflictoplossing als eventueel doel van de straf. Uit het voorafgaande blijkt dat kenmerkend voor het strafrecht is, dat door de strafbaarstelling een 'conflict' tussen dader/schadeveroorzaker en slachtoffer, wordt
getransformeerd in een conflict tussen dader en staat. Bepaalde gedragingen die
schade toebrengen aan burgers, worden door de staat als een aantasting van de
vrijheid, waarin iedere burger moet kunnen leven, beschouwd en daarom op
straffe verboden. De geschiedenis van het strafrecht leert, dat oorspronkelijk
de meeste van deze gedragingen enkel leidden tot een geschil en eventueel een
rechtsstrijd tussen slachtoffer en dader, waarbij de schadevergoeding aan het
slachtoffer centraal stond. Met het sterker worden van het staatsgezag, wat impliceerde een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de staat om een ordelijke
samenleving te waarborgen, werden steeds meer van dergelijke feiten tot strafbaar feit bestempeld. Daarmee kregen deze feiten steeds meer het karakter van
onrechtmatig/oruuist handelen ten opzichte van de totale gemeenschap. Tevens
kwam daarmee in de reactie op deze feiten de ongehoorzaamheid aan het gezag
van de overheid meer centraal te staan. Het slachtoffer verdween uit het gezichtsveld. (*27) Ook als vanaf het einde van de achttiende eeuw, verschillende andere strafdoeleinden in de theorie en de praktijk van het strafrecht systematisch
worden verwerkt - ik denk daarbij aan de vergelding en de speciale en generale
preventie — blijft het slachtoffer buiten spel. Eerst de laatste jaren zien wij in
brede kring een hernieuwde belangstelling voor het slachtoffer. (*28) De conflictoplossingvan Hulsman kan men beschouwen als een strafrechtstheoretische
bijdrage aan deze aandacht voor het slachtoffer.
Wat houdt deze theorie - voor zover zij betrekking heeft op het conflict tussen dader en slachtoffer — nu in? Zij houdt in, dat de primaire taak van de strafrechtspleging is, aandacht te besteden aan het slachtoffer en er zorg voor te
dragen, dat deze zijn materiële en immateriële schade vergoed krijgt. Vervolgens
leert zij, dat indien de schade is vergoed, een traditionele strafrechtelijke reactie
achterwege kan en in het algemeen moet blijven. Met andere woorden: deze
theorie pleit ervoor om de transformatie van het conflict dader-slachtoffer tot
een conflict dader-staat ongedaan te maken en de strafbare feiten weer zoveel
mogelijk terug te brengen tot een conflict tussen twee burgers, waarbij de staat
via opsporing etcetera diensten verleent. Dit betekent, dat de conflictoplossing
in deze zin geen doel van de staatsstraf kan zijn, omdat het kenmerkende van
een delict, de overtreding van de door de overheid gestelde regel, dan ontbreekt.
Deze theorie bevat dan ook geen strafdoel, zij geeft enkel een argumentatie om
in bepaalde gevallen niet te straffen.
De plaats die wij de oplossing van het conflict tussen dader en slachtoffer te
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midden van de doelen van de straf moeten geven, is mijns inziens de volgende.
De omstandigheid, dat het conflict tussen dader en slachtoffer is opgelost, kan
een reden zijn vervolging wegens het gepleegde strafbare feit niet langer opportuun te achten. Met name wanneer andere doeleinden van de straf in een dergelijk geval geen grote rol lijken te spelen, (*29) zal een vervolging niet langer in
het algemeen belang zijn. Er is dan geen reden meer het conflict tussen de dader en het slachtoffer nog tot een conflict tussen de dader en de staat te maken.
Omdat de strafrechtspleging een deel vormt van de algemene taak van de staat
het welzijn van de burgers te bevorderen en een oplossing van het conflict tussen dader en slachtoffer daartoe duidelijk bijdraagt, is het wenselijk dat op een
meer systematische wijze wordt gepoogd het conflict tussen dader en slachtoffer op te lossen. Daarbij zal met zich moeten bezinnen op de vraag voor welke
categorieën delicten een dergelijke conflictoplossing zou moeten worden nagestreefd, rekening houdend met de verschillende doeleinden van de straf. Ook
zal het wenselijk kunnen zijn de straf mede dienstbaar te maken aan de oplossing van het conflict tussen dader en slachtoffer. Te denken valt hier b.v. aan
het opleggen van schadevergoeding in de vorm van een bijzondere voorwaarde.
Kort samengevat: oplossing van het conflict tussen dader en slachtoffer is geen
doel van de straf. Zij vormt een alternatief voor de straf. In hoeverre zij als zodanig in aanmerking komt, is afhankelijk van de vraag welke andere doeleinden
van de straf daardoor in het gedrang komen en of dit aanvaardbaar is te achten.
Na deze bespreking van de oplossing van het conflict tussen de dader en het
slachtoffer komt de conflictoplossing aan de orde in de zin waarin de Commissie Vermogensstraffen — en ook Hulsman wel - haar gebruikt: 'het wegnemen
of verminderen van de onrust en de onvrede die door het delict in de samenleving zijn ontstaan'. Ongetwijfeld is dit een van de centrale doeleinden van de
straf. Een belangrijk doel van de staat is het waarborgen van een vreedzaam samenleven van de burgers. Een delict kan een verstoring daarvan met zich meebrengen. Door het opsporen van de dader, de vervolging en de bestraffing van
deze, kan de ontstane onrust worden weggenomen.
De term conflictoplossing voor dit doel van de straf is echter minder gelukkig. Met name komt als bezwaar van het gebruik van de conflictoplossing als
doel van de straf naar voren, dat er geen definitie van het begrip conflict wordt
gegeven. Kuijper (*30) heeft er al op gewezen dat 'conflict met name in de
psychologie en de sociologie een (—) niet in alle helderheid gehanteerd begrip'
is. 'Hantering door in deze "ondeskundige" strafrechtsjuristen', zo vervolgt hij,
'kan deze onhelderheid alleen maar bevorderen'. Dit blykt hier overduidelijk.
Enkele vragen die de termconflictoplossing hier oproept (zonder daarbij naar
volledigheid te streven) zijn: Wie zijn de partijen in het conflict; zijn dat de dader en de samenleving of de dader en de staat als representant van de samenleving? Wat is de inhoud van het conflict, is het een waardenconflict, omdat de
dader gezien het door hem gepleegde feit kennelijk de norm die in de overtreden strafbepaling besloten ligt, niet aanvaardt of heeft het conflict een andere
inhoud? Nadere beschouwing van de hier weergegeven vragen leidt tot de conclusie dat het gebruik van de term 'conflictoplossing' in dit verband onwenselijk
is. Het wegnemen of verminderen van de onrust en onvrede, die door het delict
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in de samenleving zijn ontstaan is ongetwijfeld een doel van de straf, maar het
wordt geenszins duidelijker door dat conflictoplossing te noemen. Ook als ik
onbeantwoord laat de vraag of na een duidelijke omschrijving van wat onder
een conflict (wie zijn de partijen en wat de inhoud) en wat onder de oplossing
(te onderscheiden van de beheersing of de beëindiging van een conflict) van een
conflict moet worden verstaan, de term conflictoplossing nog van toepassing is
op dit strafdoel, is er een ander bezwaar tegen het gebruik van de term conflictoplossing in dit verband te noemen. Dat is dat een van de belangrijkste doeleinden van de straf is een conflict zichtbaar te maken, wellicht zelfs een conflict
te scheppen of toe te spitsen, n.l. het conflict tussen de dader en de staat als
handhaver van het recht. Dit laatste behoeft enige toelichting.
De Noorse criminoloog Christie (*31) heeft met name gewezen op 'the conflict creating function of the courts'. Zijn betoog houdt het volgende in. Speciale en generale preventie horen bij de straftoemeting door de rechter geen rol te
spelen, omdat deze strafdoeleinden niet in bepaalde straffen in concrete gevallen vertaalbaar zijn. Tegelijkertijd verliest de rechter, die zijn straf baseert op de
door hem verwachte gevolgen een belangrijke functie, die hij voor de samenleving kan vervullen. Die functie is het waarderen van het kwaad, dat met het delict is gepleegd. Anders gezegd: het waarderen van zedelijke waarden in onze
samenleving. Via de straf wordt het delict geëvalueerd en wordt de vraag beantwoord: hoe ernstig vinden wij diefstal, belastingfraude; welke omstandigheden
werken strafverzwarend of strafverlichtend?
Dit komt neer op een 'vergeldings'theorie, immers de straf dient de ernst van
het feit tot uitdrukking te brengen. Het is de afkeuring, die wij hierboven reeds
als het wezenlijke kenmerk van de straf onderkenden. Het delict houdt een
ontkenning van de daarmee overtreden norm in, de straf, die daarop volgt, heeft
ten doel daartegenover de gelding van die norm te demonstreren. De straf maakt
de strijd, die er bestaat tussen de norm die de dader in zijn delict aanhangt en
de norm die in de samenleving geldt, zichtbaar. Zij lost dit conflict niet op, integendeel, zij schept het. Eerst door de straf wordt dit waardenconflict in zijn
volle omvang zichtbaar. Juist door de straf wordt de onverenigbaarheid van het
delict met de overtreden norm bevestigd; het wordt daardoor duidelijk dat dit
waardenconflict onoplosbaar is. De straf is derhalve het antwoord van de gemeenschap in het conflict, dat de dader door zijn delict is aangegaan, waardoor
het conflict tevens wordt beëindigd. Met de straf is de gelding van de norm duidelijk gemaakt, de gemeenschap legt zijn gelijk in het conflict op aan de andere
partij daarin, de gestrafte.
5.4.5. Speciale preventie
Ook de speciale preventie als doel van de straf, verdient de aandacht. Zij kan,
zoals hierboven reeds bleek, op drie manieren worden gerealiseerd: door afschrikking, onschadelijkmaking of behandeling van de dader. Ik begin met de
'behandeling van de dader' als vorm van speciale preventie, omdat deze directe
gevolgen heeft voor het reclasseringswerk en ook omdat zij de laatste decennia
sterk naar voren is gekomen als doel van de straf.
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De meest vérgaande en theoretisch (nog) best gefundeerde versie van deze leer
vinden wij onderde aanhangers van de zogenaamde Défense sociale Binnen die
beweging kunnen wij dan weer onderscheiden de zeer radicale vanant van de
Défense sociale, zoals die wordt voorgestaan door Grammatica en diens geestverwanten en de meer gematigde vorm, met als belangrijkste vertolker de befaamde Franse strafrechtsjunst Mare Ancel
Grammatica verdedigt in zijn 'Principi di Difesa Sociale' (*32) de afschaffing
van de persoonlijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het individu en
de vervanging daarvan door de 'Antisocialitat' van het individu, waarvoor de
staat de juiste behandeling moet geven In zijn visie heeft de staat namelijk tot
taak er voor te zorgen, dat de oorzaken van de nood van het individu worden
weggenomen Daarom heeft de staat niet het recht individuen te straffen, om
zo de gewenste orde in stand te houden, maar de plicht tot socialisatie van hen
die deze orde in gevaar brengen Zij moet dit realiseren met behulp van preventieve, opvoedkundige en therapeutische maatregelen De bescherming van de
maatschappij op deze wijze vindt eerst een einde door de genezing van de behandelde patient Omdat in zijn leer niet meer het delict centraal staat, maar
dit hoogstens een symptoom is van 'Antisocialitat', stelt hij ook voor een andersoortig proces te voeren om de bedoelde 'Antisocialitat' vast te stellen Het
traditionele strafproces en de traditionele wijze van delictsomschrijving passen
niet in zijn leer en dienen te worden afgeschaft
Uit deze zeer korte weergave van zijn opvattingen blijkt dat bij hem beveiliging en behandeling in elkaar overlopen Men krijgt de indruk dat bij Grammatica de beveiliging van de maatschappij centraal staat, maar dat hij tegelijkertijd
behandeling het enige aanvaardbare middel tot beveiliging van de maatschappij
vindt (*33) Zijn zeer ingrijpende voorstellen, die geheel in strijd zijn met de
Europese strafrechtelijke traditie van de laatste tweehonderd jaren, hebben weinig weerklank gevonden
Dat kan niet gezegd worden van de door Ancel m zijn befaamde werk 'La
défense sociale nouvelle' (*34) beschreven meer gematigde vorm van Defense
soiale In dit in 1954 in enkele weken ten behoeve van het IVe 'Congres International de défense sociale' geschreven boek, geeft hij de achtergronden en de
inhoud weer van deze beweging van criminele politiek De defense sociale is
niet zozeer een duidelijke, uniforme leer, maar meer een bepaalde instelling,
een bepaalde gedachtenwereld over de aanpak van criminaliteit Verwantschap
met de ideeën van Grammatica vertoont Ancel in dit opzicht, dat ook bij de
behandeling van de delinquent als de aangewezen wijze van reageren op strafbaar gedrag ziet, waarbij hij, zich baserend op de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, de delinquent een recht op en de staat een plicht tot behandeling toekent Teneinde dit te kunnen realiseren, dient de criminele politiek zich te baseren op de resultaten van de menswetenschappen
Anders dan bij Grammatica echter is bij Ancel het gepleegde delict uitgangspunt voor het ingrijpen van overheidswege en houdt hij straf vast aan het legaliteitsbeginsel Ook erkent hij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
burger als één van de aanknopingspunten voor een (overheidb)sanctie Dat wil
niet zeggen, dat hij zich niet krachtig verzet tegen met name het klassieke straf101

recht Voortdurend komt men in zijn werk passages tegen, waarin erop wordt
gewezen, dat het in de criminele politiek niet gaat om het herstel van de rechtsorde, maar dat deze fictie vervangen moet worden door de realiteit van de sociale orde Schuyt(*35) heeft er al op gewezen, dat het Ancel kennelijk is ontgaan,
dat het begrip sociale orde een even grote abstractie is als het begrip rechtsorde, zodat hij welbeschouwd met dergelijke zinsneden ook al niets zegt Vermoedelijk bedoelt Ancel met dit weinig verhelderende begnp aan te geven, dat de
criminele politiek zich dient te baseren op de werkelijke gevaarlijkheid van de
delinquent en dat de sanctie zo effectief mogelijk het gedrag van de dader moet
beïnvloeden Vandaar zijn afwijzing van de vergeldingsgedachte en zijn pleidooi
voor 'déjundisenng' Dit laatste is een ondoorzichtig en evenmin door hem verduidelijkt begrip Binnen de grenzen van de delictsomschrijving blijft de maatschappelijke gevaarlijkheid het enige criterium om het strafrechtelijk handelen
op af te stemmen Opdat nu dit strafrechtelijk handelen zo doelmatig mogelijk
kan verlopen dient de rechter zo goed mogelijk te zijn geïnformeerd omtrent
de persoon van de verdachte, diens gehele situatie en de mogelijkheden die er
zijn om de verdachte te beïnvloeden tot maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
Daarbij past een gevarieerd sanctiepakket, dat voldoende mogelijkheden biedt
tot individualisering van de sanctie en waann het onderscheid tussen straf en
maatregel is vervallen, omdat beide enkel tot doel hebben de delinquent te behandelen Ziehier in het kort de Défense sociale, de krachtigste beweging achter de resocialisenngsgedachte
Ook in ons land hebben deze ideeën ingang gevonden Ter Heide is er mijns
inziens de duidelijkste vertegenwoordiger van. In zyn dissertatie 'Vryheid Over
de zin van de straf' (*36) sluit hij duidelijk aan bij Ancel, wanneer hij zijn functionele strafrechtstheorie en strafrechtbejegeningstheone ontwerpt Ook hij
meent immers, dat het doel van de straf is de resocialisatie van de delinquent,
de verandering van diens gedrag, opdat deze leert te functioneren m de menselijke samenleving en te handelen overeenkomstig de daar heersende waarden
Nog duidelijker dan bij Ancel komt bij Ter Heide naar voren, dat de aanpassing
van de delinquent aan de bestaande samenleving het doel is dat in deze theorieën
vooropstaat Door dat als vrijheid aan te duiden geett Ter Heide aan, dat in onaangepast gedrag een heel stuk onvrijheid van degene, die zich afwijkend gedraagt, schuil kan gaan en tevens dat de mens alleen in het samen handelen met
anderen tot vrijheid kan komen Hij gaat daarbij echter te veel voorbij aan de
omstandigheid, dat een begrip als vryheid wezenlijk verbonden is met de mogelijkheden tot zelfbepaling van het individu Daarbij spelen het eigen waardenpatroon van het individu en de mogelijkheden tot realisering daarvan, alsmede
de maatschappelijke situatie van het individu een grote rol Aanpassing aan de
bestaande orde is dan ook niet altijd een stap naar vrijheid, een facet dat bij
Ter Heide te weinig aandacht krijgt
Ook Enschedé heeft opvattingen die verwant zijn aan de défense sociale Anders dan Ter Heide en Ancel heeft hij naast de speciale preventie ook aandacht
voor aspecten als normhandhaving en generale preventie Ook hij heeft echter
een sterk functionalistische visie op het strafrecht, waarin individualisering van
de straf, opheffing van het onderscheid straf/maatregel in de executiefase en een
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zo doelmatig mogelijke straftoemeting kernbegrippen zyn. Strafrecht en strafrechtspleging zijn voor hem middelen van criminele politiek. (*37)
Vanuit de eerder genoemde uitgangspunten, waaraan we de verschillende
doeleinden van de straf toetsen, roept deze theorie twee vragen op. Ten eerste:
past het in de verhouding tussen de staat en zijn burgers, dat de staat zijn burgers op deze wijze tot aanpassing aan de geldende regels brengt. Ten tweede:
in hoeverre is dit doel blijkens empirisch onderzoek inderdaad realiseerbaar?
Het antwoord op de eerste vraag is volstrekt duidelijk. Gedwongen behandeling van de burgers met het doel hen te brengen tot wetsconform gedrag past niet
in de verhoudingvan de staat tot zijn burgers in een democratische staatsvorm.
In de eerste plaats past zij daarin niet, omdat op deze wijze een oordeel over de
regel, die door de dader is overtreden, nauwelijks aan de orde komt. Machielse
formuleert dit in zijn kritische bespreking van de Défense sociale aldus: 'Via de
wetgever heeft de samenleving een waardenkeuze gedaan, die als legitiem gerespecteerd dient te worden, die door de Défense sociale niet in Frage wordt
gesteld en waarvan geen afwijking geduld kan worden. Waar er toch sprake is
van een conflict wordt dit onder druk van de consensuele opvatting gemarginaliseerd en geabnormaliseerd'. (*38) De centrale vraag is namelijk niet langer hoe
ernstig vinden wij deze overtreding van de regel, maar hoe kunnen wij bereiken,
dat deze dader deze regel niet meer overtreedt. En kenmerkend voor een democratie is — ik wijs er nogmaals op — dat de orde, dus ook de rechtsorde, een
voorlopig karakter heeft, dat men steeds weer bereid is zich te bezinnen op de
vraag of bepaald gedrag (nog) wel strafbaar behoort te zijn en op de vraag hoe
ernstig de overtreding van de gestelde regel moet worden geoordeeld. In de
tweede plaats past zij daarin niet, omdat gedwongen behandeling van de dader
betekent, dat de staat, die deze behandeling oplegt, zich daarmee het recht toekent de persoonlijkheid van haar burgers te veranderen. Op deze wijze acht men
het individu geheel onderworpen aan de gemeenschap, en dat is in strijd met
de opvatting, dat de burger ook tegenover de staat een onvervreemdbaar recht
op een eigen persoonlijkheid heeft. Ik wil er met nadruk op wijzen, dat dit niet
betekent, dat behandeling van iemand in het kader van een strafrechtelijke reactie steeds ontoelaatbaar zal zijn. Zij is mijns inziens wel aanvaardbaar als alternatief voor een vrijheidsstraf, die uit een oogpunt van beveiliging van de maatschappij wordt opgelegd. Indien de dader de keuze wordt gelaten tussen behandeling of langdurige vrijheidsbeneming, en kiest hy het eerste, dan is deze keuze niet een geheel vrije keuze voor iets, maar de behandeling is niet gedwongen.
Het feit, dat men van twee kwaden het minst kwade kiest, maakt de keuze immers nog niet tot een geheel denkbeeldige keuze. Uiteindelijk kan de dader ook
voor het uitzitten van de vrijheidsstraf kiezen. (*39) Men moet zich er daarbij
van bewust zijn, dat steeds het gevaar aanwezig is, dan vanuit de overtuiging
dat behandeling in het belang van de dader is, een behandeling als alternatief
voor de straf wordt aangeboden, ook als dit uit een oogpunt van beveiliging van
de samenleving niet strikt noodzakelijk is.
Het antwoord op de tweede vraag, in hoeverre het voorkomen van recidive
door middel van behandeling van de dader inderdaad realiseerbaar is, is eveneens
negatief. De stroom van onderzoeken die de laatste jaren naar het speciaal preven103

tieve effect van verschillende straffen in het algemeen, en naar de resultaten van
behandeling van gestraften in het bijzonder zijn gedaan, wijst uit dat geen enkele
van de onderzochte strafrechtelijke reacties in speciaal preventief opzicht duidelijk uitsteekt boven de andere. (*40) De verschillen in speciaal preventieve werking van de verschillende sancties blijken zeer gering te zijn. In het algemeen kan
worden gezegd, dat de resultaten van minder ingrijpende sancties als geldboete
en voorwaardelijke veroordeling iets gunstiger zijn dan de dieper ingrijpende vrijheidsstraf. Niet verder reageren na de opsporing van de dader lijkt daarbij nog het
meest de kans op recidive te verkleinen. Daaruit mag men overigens niet de conclusie trekken, dat vanuit een oogpunt van speciale preventie de straf beter kan
worden afgeschaft. Het niet straffen vindt plaats na de opsporing van de dader,
dat wil zeggen na een eerste confrontatie met het strafrecht in werking, en tegen
de achtergrond van de mogelijkheid wel te straffen. Het feit, dat in die omstandigheden het niet straffen in speciaal preventief opzicht niet ongunstig afsteekt
tegen het wel straffen, zegt niets over de gevolgen, die het helemaal niet meer
straffen zou hebben voor de mate waarin recidive zich voordoet. Wel zal men
uit deze onderzoeksresultaten de conclusie moeten trekken, dat de speciale
preventie, voor zover deze inhoudt het via behandeling of afschrikking (*41)
bewerkstelligen, dat de dader geen delict meer pleegt, bij de bepaling en de executie van de straf geen rol behoort te spelen. Dit standpunt vindt men in de literatuur over dit onderwerp steeds meer verwoord. (*42) Het is zeer wel mogelijk, dat het straffen in het algemeen op de gestrafte een zekere speciaal preventieve werking heeft, maar in ieder geval lijkt het op dit moment niet mogelijk deze werking via een aan de persoon van de dader aangepaste straf te vergroten.
Rest ons nog de speciale preventie door de dader onschadelijk te maken.
Daarbij zal men met name moeten denken aan de lange vrijheidsstraf, die het
de dader onmogelijk maakt om tijdens de executie van de straf nieuwe delicten
te plegen. Deze vorm van speciale preventie is, gezien het feit, dat de eerste
taak van de staat is zorg te dragen voor een vreedzame samenleving, volledig in
overeenstemming met het doel van de staat. Wel zal men zich steeds moeten afvragen of de bedreiging, die de dader gezien de ernst van het door hem gepleegde delict en zijn persoonlijkheid voor de samenleving vormt, zo groot is, dat
zij een dergelijke ingreep in de vrijheid van de dader kan rechtvaardigen. Zoals
hierboven bleek, is het zeer wel mogelijk, dat de gewenste beveiliging van de
maatschappij wordt gerealiseerd door middel van behandeling van de dader.
Tenslotte nog een enkele opmerking over de generale preventie. Ook hier is
de eerste vraag, die wij ons moeten stellen, of het straffen van de dader, om
daarmee te bewerkstelligen, dat anderen worden weerhouden om een dergelijk
delict te plegen, gerechtvaardigd is. Naar mijn mening kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. De staat stelt regels om gedrag in strijd daarmee tegen te gaan en hij bestraft de overtreding van de regels om aan de overtreder
en derden duidelijk te maken, dat de regel nog steeds van kracht is. Alleen zo
kan de gestelde regel haar beoogde effect behouden. Derhalve ligt in de straf als
afkeuring van het bestrafte gedrag de generale preventie als doel besloten. Echter ook hier geldt dat men niet, om het generaal preventieve effect van de straf
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zo groot mogelijk te maken, in de strafmaat de ernst van het feit te boven mag
gaan. Dan zou de staat de gestrafte als een middel gebruiken om haar doeleinden te realiseren. Ook dit zou in strijd zijn met het uitgangspunt, dat de staat
de burger als persoon heeft te eerbiedigen.
Als ik het voorafgaande samenvat, kom ik tot de volgende conclusie: de straf
heeft primair ten doel om de bestrafte gedraging af te keuren en tot uitdrukking te brengen hoe ernstig het delict wordt geoordeeld. Op deze wijze handhaaft de staat de door hem gestelde regels met het doel normconform gedrag te
bevorderen. Gezien de nadelen die de straf voor de gestrafte heeft, is terughoudendheid bij de bestraffing geboden. Met name indien het delict minder ernstig
is geweest en schade heeft toegebracht aan een derde, verdient het overweging
de straf achterwege te laten en in plaats daarvan te streven naar vergoeding van
de schade van het slachtoffer door de dader.
5.4.6. De taak van de reclassering in mijn opvatting
Een centraal thema in mijn hierboven weergegeven visie op de straf is, dat de
speciale preventie bij de toepassing van het strafrecht slechts een zeer beperkte
rol behoort te spelen. Deze opvatting heeft directe gevolgen voor de taak van
de reclassering. Voor de voorlichting betekent zij, dat voorlichting met het doel
de rechter of de officier van justitie te informeren hoe hij een optimaal speciaal
preventief effect kan bereiken, als taak kan vervallen. De voorlichting heeft in
mijn opvatting enkel ten doel de rechteren het openbaar ministerie op de hoogte te brengen van de persoonlijke omstandigheden van de dader. Zij kunnen
daarmee dan rekening houden bij de bepaling van de strafrechtelijke reactie.
Uit deze stellingname vloeit tevens voort, dat het opgelegde reclasseringscontact, dat is bedoeld om te bevorderen dat de dader geen nieuwe delicten zal plegen, kan verdwijnen, met uitzondering van die gevallen, waarin een dergelijk
contact uit een oogpunt van beveiliging van de maatschappij noodzakelijk wordt
geacht en de dader hiervoor kiest als alternatief voor de anders opgelegde vrijheidsstraf. Voor het overige is enkel hulpverlening op vrijwillige basis gewenst.
De overheid hoort deze aan te bieden voor zover die hulp ten doel heeft de verdachte te helpen bij het opvangen van de problemen die een gevolg zijn van de
strafrechtelijke reactie. Een uitgebreidere bespreking van de reclasseringstaken
in het kader van de straf als vergelding heb ik boven reeds gegeven in paragraaf
5.3.1.
Rest de vraag of de reclassering een taak heeft bij de regeling van de schadevergoeding aan het slachtoffer als alternatief voor een verder strafrechtelijk optreden. Vooreen antwoord op deze vraag verwijs ik naar het laatste hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 6

Slotbeschouwingen
6.1. Inleiding
Het uitgangspunt van deze studie is de constatering van een toenemende onvrede binnen de reclassering over de traditionele reclasseringstaken. De reclassering
heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een vorm van maatschappelijk werk
en krijgt daardoor steeds meer moeite met de voorlichting aan de justitiële autoriteiten en de uitvoering van de door middel van een bijzondere voorwaarde
opgelegde reclasseringscontacten.
Uit het in het eerste en tweede hoofdstuk beschreven onderzoek naar het
ontstaan van deze beide reclasseringstaken blijkt het volgende. Het wetsontwerp tot invoering van de voorwaardelijke veroordeling en uitbreiding van de
mogelijkheden tot voorwaardelijke invrijheidstelling voorzag voornamelijk in
de mogelijkheid een bijzonder toezicht van de reclassering op de voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde in het leven te roepen.
De Tweede Kamer bleek voor een dergelijk toezicht niets te voelen omdat zij
de ene burger niet een zodanige macht over de andere burger wilde verschaffen.
Dientengevolge werd het bijzonder toezicht geschrapt en kreeg de reclassering
enkel als taak de gestrafte hulp en steun te verlenen bij de nakoming van de
door de rechter (of de Minister bij voorwaardelijke invrijheidstelling) opgelegde
voorwaarden. De praktijk was een andere, zodat door middel van de bijzondere voorwaarde 'dat de veroordeelde/vrijgelatene zich zal gedragen overeenkomstig de aanwijzingen hem door of vanwege de reclassering gegeven' toch het bijzondere toezicht werd ingevoerd.
Daarmee kreeg de speciale preventie een belangrijke plaats onder de met de
toepassing van het strafrecht te realiseren doeleinden. Logisch sluitstuk hiervan was, dat de reclassering de justitiële autoriteiten van informatie ging voorzien in welke gevallen en op welke wijze zij dit doel konden verwezenlijken. Op
deze wijze werd ook de voorlichting tot een niet langer weg te denken onderdeel van de strafrechtspleging, waarbij ik wel moet opmerken, dat deze niet alleen de speciale preventie diende, maar ook de rechter en het openbaar ministerie een inzicht verschafte in de persoon van de dader, waarmee dezen bij de beoordeling van de ernst van het gepleegde feit rekening konden houden. De reclassering had daarmee haar belangrijke plaats binnen de strafrechtspleging verkregen, zij was een orgaan daarvan geworden.
De aard van het reclasseringswerk bracht met zich mee, dat met name mensen die een zekere deskundigheid bezaten op het gebied van het menselijk gedrag daarvoor geschikt leken te zijn. Het lag dan ook voor de hand dat de reclasseringsinstellingen, toen de uitbreiding van het werk het noodzakelijk maakte steeds meer met beroepskrachten te werken, er naar streefden op dit terrein
geschoolde beroepskrachten aan te trekken (die er toen ook pas kwamen). Der109

halve ging men - in het begin bij voorkeur en uiteindelijk altijd - als vereiste
voor een aanstelling als reclasseringswerker het bezit (of het volgen van een opleiding daartoe) van het diploma maatschappelijk werker stellen. Daarbij heeft
men niet voorzien en ook niet kunnen voorzien wat de gevolgen voor het reclasseringswerk zouden zijn. Pas toen in de jaren zestig het maatschappelijk werk
zijn eigen identiteit ontwikkelde, bleek dat deze een werkwijze inhield, die
haaks stond op de taken die de reclassering op dat moment uitvoerde. In het
maatschappelijk werk werden vrijwilligheid van het contact en geheimhouding
over hetgeen in de relatie tussen cliënt en werker werd besproken, kernbegrippen. Daartegenover stonden het door middel van de bijzondere voorwaarde opgelegde reclasseringscontact en de rapportering aan de justitiële autoriteiten
over wat de reclasseringswerker in zijn contacten met de verdachte had bevonden.
Het ontstaan van de huidige problemen rond het reclasseringswerk is daarmee duidelijk geworden. Het in de hoofdstukken drie, vier en vijf beschreven
onderzoek naar achtereenvolgens de wettelijke taken van de reclassering, de
doelstellingen van het maatschappelijk werk en de doeleinden van de straf en
hun consequenties voor het reclasseringswerk leveren de volgende uitkomsten
op.
Zowel uit de tekst van de wet als uit de wetsgeschiedenis moet de conclusie
worden getrokken, dat de wet het niet toelaat, dat degene, die een 'voorwaardelijke veroordeling' krijgt of die voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld, in
de vorm van een bijzondere voorwaarde of anderszins wordt verplicht contact
met de reclassering te onderhouden. (*1) De wet biedt enkel de mogelijkheid
om de reclassering te verplichten de voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde hulp en steun te verlenen, zij legt de veroordeelde
geen verplichting op een dergelijke hulpverlening te aanvaarden. Geeft de voorwaardelijk veroordeelde of de voorwaardelijk in vrijheid gestelde te kennen op
deze hulp geen prijs te stellen, dan heeft de reclassering aan haar verplichtingen
voldaan.
Over de voorlichting aan de rechter of het openbaar ministerie is in de wet
niet veel te vinden. Zij spreekt niet over voorlichting, maar geeft de officier
en rechter de bevoegdheid aan de reclassering opdrachten te verlenen. Het is
duidelijk dat de betreffende wetsartikelen niet ten doel hebben een hiërarchische
ondergeschiktheid van de reclassering aan deze autoriteiten tot uitdrukking te
brengen. Derhalve is het zeer wel te verdedigen, dat de hier bedoelde bevoegdheid zich beperkt tot de mogelijkheid van het geven van opdrachten aan de reclassering tot het verrichten van werkzaamheden, die de reclassering tot haar
taken rekent. Dit impliceert dat het aan de reclassering is om vanuit haar doelstellingen te bepalen op welke wijze zij die taken, in het bijzonder de voorlichting aan de rechter en het openbaar ministerie, zal vervullen. Met name heeft
de reclassering hier de vrijheid om de voorlichting in het perspectief van de hulpverlening aan de delinquent te plaatsen.
De hier verdedigde visie op de wettelijke taken van de reclassering is heel
goed te verenigen met de inhoud, die het reclasseringswerk volgens de theorie
van het maatschappelijk werk zou moeten krijgen. Uitgangspunten van het
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maatschappelijk werk zijn het respect voor de menselijke persoon en de daarmee samenhangende erkenning van het recht van ieder mens zijn leven overeenkomstig eigen opvattingen vorm te geven. Dit impliceert, dat het maatschappelijk werk erop is gericht de cliënt te helpen zelf zijn problemen naar eigen inzicht op te lossen. Het opleggen van bepaalde oplossingen aan de cliënt is met
dit uitgangspunt in strijd, evenals het helpen van iemand, die te kennen geeft
daar geen behoefte aan te hebben.
Een noodzakelijke voorwaarde om daadwerkelijk te kunnen helpen is, dat de
cliënt de maatschappelijk werker, met wie hij contact heeft, volledig kan vertrouwen. Vandaar dat het tot de beroepscode van het maatschappelijk werk
behoort, dat hij zwijgt over hetgeen hem door zijn cliënt is medegedeeld. Ook
is het van groot belang, dat de maatschappelijk werker een onafhankelijke positie heeft, zodat het niet mogelijk is dat derden direct gerichte invloed kunnen
uitoefenen op de stappen, die hij in het contact met de cliënt neemt.
Indien de reclassering gaat werken overeenkomstig de hier samengevatte
werkwijze van het maatschappelijk werk, heeft dit de volgende consequenties.
Het 'verplichte' reclasseringscontact zal dan grotendeels verdwijnen, evenals de
thans nog veelal gebruikelijke wijze van voorlichting aan de rechter en het openbaar ministerie. Een voor de cliënt verplicht reclasseringscontact is alleen nog
in overeenstemming te brengen met de beginselen van het maatschappelijk werk,
indien deze toestemt in het onderhouden daarvan. Onderhoudt de cliënt het
contact niet, dan zal - en juist en alleen daarin komt het verplichte karakter
van het contact tot uiting - de reclassering aan de instantie, die het contact
heeft opgelegd moeten rapporteren, dat de cliënt zich aan zijn verplichtingen
onttrekt. Dit laatste is gezien de code van het maatschappelijk werk alleen aanvaardbaar, indien belangen, van derden of de samenleving dit dringend noodzakelijk maken. De tweede voorwaarde voor het aanvaardbaar zijn van het verplichte reclasseringscontact is derhalve, dat dit uit een oogpunt van maatschappelijke veiligheid noodzakelijk is.
Voor de voorlichting geldt, dat iedere vorm van rapportage aan derden op
gespannen voet staat met het vertrouwelijke karakter van het contact tussen
de maatschappelijk werker en zijn cliënt. Een vorm van rapporteren, waarbij
de rapporteur ook gegevens opneemt, die de cliënt niet vermeld wenst te zien
of gegevens opneemt die voor de cliënt nadelige gevolgen kunnen hebben - hier
in de vorm van een hogere straf - is daarmee volstrekt in strijd. Alleen rapportage, die plaatsvindt in het kader van de hulpverlening en die naar inhoud de
instemming van de cliënt heeft, is met dit uitgangspunt nog in overeenstemming te brengen.
Het geschil tussen deze visie op het reclasseringswerk en de taken, die de reclassering gezien de diverse doelen van de straf zou kunnen vervullen, blijkt minder groot te zijn dan men zou verwachten. Uit het in hoofdstuk 5 beschreven
onderzoek naar de verschillende doeleinden van de straf komt naar voren, dat
de straf primair ten doel heeft het delict als handeling in strijd met een geldende
rechtsregel af te keuren en de emst van het delict tot uitdrukking te brengen.
Voorkomen van recidive heeft als doel van de straf slechts een beperkte betekenis. Daarvoor zijn twee redenen te geven. Ten eerste: pogingen de speciaal
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preventieve werking van de straf te vergroten hebben blijkens het daarnaar verrichte onderzoek tot nu toe schipbreuk geleden, ten tweede het streven naar
een maximaal preventief effect van de straf staat op gespannen voet met de bevoegdheden van de staat tegenover zijn burgers Het vooropstellen van de speciale preventie als doel van de straf impliceert n.l dat de inhoud van de overtreden regel niet ter discussie staat Bovendien bestaat het gevaar, met name mdien
men dit strafdoel door middel van behandeling van de dader wil realiseren, dat
men te diep ingrijpt m de eigen persoonlijkheid van de dader Alleen in gevallen, waarin uit een oogpunt van beveiliging van de samenleving behandeling een
alternatief kan vormen voor langdurige insluiting van de dader, bestaan deze
bezwaren niet, mits de dader in de behandeling toestemt
Voor de taken van de reclassering betekent dit, dat het verplichte reclassenngscontact, met uitzondering van laatstgenoemde situatie, kan verdwijnen
Wel blijft er behoefte bestaan aan voorlichting van de rechter en het openbaar
ministerie, om bij de beoordeling van de ernst van het delict rekening te kunnen houden met de omstandigheden van de dader Met name is het van belang,
dat zij kennis nemen van gegevens die er op wijzen dat een vervolging of een
bepaalde strafrechtelijke reactie onevenredig hard zullen aankomen Een voorlichtingsrapport dat daarnaar tendeert, moet zeker ten aanzien van die infortie betrouwbaar zijn
In hoeverre bieden de hier samengevatte verschillende gezichtspunten met betrekking tot het reclassermgswerk de mogelijkheid om tot een duidelijke vaststelling van de taak van de reclassering ten opzichte van de strafrechtspleging te
komen 9 Om die vraag te kunnen beantwoorden, laat ik nogmaals de diverse reclassermgstaken de revue passeren

6.2 De hulpverlening
De wet biedt thans mijns inziens geen mogelijkheid om iemand die ter zake van
een strafbaar feit is veroordeeld, te verplichten contact met de reclassering te
onderhouden Dit geldt met alleen in geval van een voorwaardelijke veroordehng, maar ook ingeval van een voorwaardelijke invrijheidstelling, een voorwaardelijke terbeschikkingstelling of een voorwaardelijk ontslag uit de terbeschikkingstelling
In de door mij hierboven verdedigde visie op de doeleinden van de straf bestaat er vanuit een strafrechtelijk oogpunt gezien ook slechts een beperkte behoefte aan een dergelijke mogelijkheid De speciale preventie in de vorm van
een aan de persoon van de gestrafte aangepaste gedragsbeinvloedende maatregel wordt daarin immers als doel van de straf verworpen De 'behandeling' van
de dader m het kader van een strafrechtelijke reactie is slechts dan aanvaardbaar, indien zij uit een oogpunt van beveiliging van de maatschappij noodzakehjk is en de dader daarin uitdrukkelijk toestemt
In een dergelijke situatie is het onderhouden van een verplicht contact mijns
mziens niet in strijd met de beginselen van het maatschappelijk werk De da112

der heeft toegestemd in het onderhouden van het contact en indien hij zich
daaraan op enigerlei wijze onttrekt, geeft artikel 14 van de Code voor het maatschappelijk werk aan de maatschappelijk werker de vrijheid om dit ter kennis
van de met de tenuitvoerlegging belaste justitiële autoriteit te brengen. Dat artikel noemt als één van de gronden, die een handelen buiten de client om aanvaardbaar maken, het feit dat belangen van de gemeenschap met ernstige schade worden bedreigd. Ik meen, dat men mag aannemen dat zulks het geval is,
mdien de gestrafte zich onttrekt aan een voor hem verplicht contact met de reclassering, dat door de autoriteit die het verplichte contact oplegde, uit een oogpunt van beveiliging van de maatschappij tegen deze gestrafte noodzakelijk
werd geacht.
De conclusie ten aanzien van de hulpverlening door de reclassering is derhalve, dat de reclassering in beginsel alleen op vrijwillige basis hulp verleent aan
delinquenten. Niet-vnjwillige hulpverlening behoort alleen plaats te vinden als
dit met het oog op de beveiliging van de maatschappij tegen de dader noodzakelijk is. Onder niet-vnj willig dient men dan te verstaan, dat het de gestrafte
niet vrijstaat, zich aan het reclassenngscontact te onttrekken. De wet bevat
naar т ц п menmg thans geen grondslag voor het opleggen van een dergelijk verphcht contact. Er dient dan ook een wettelijke regeling te komen, die het mogelyk maakt om in die gevallen een verplicht contact met de reclassering op te
leggen. Daarbij zal ook moeten worden bepaald dat degene aan wie de verplich
ting tot het onderhouden van contact wordt opgelegd, daarin uitdrukkelijk
heeft toegestemd.

6.3. De voorlichting
De wet spreekt nergens uitdrukkelijk over de voorlichting van de rechter of het
openbaar ministerie, zij verwijst enkel daarnaar door die autoriteiten de be
voegdheid toe te kennen in het kader van het voorbereidend onderzoek de re
classering bepaalde opdrachten te geven Voor een strafrechtelijke visie op de
aard en het doel van de voorlichting zullen wij ons derhalve uitsluitend moeten
baseren op de doeleinden van de straf Verwijzend naar hetgeen hierboven is op
gemerkt over de speciale preventie, kan m ieder geval worden vastgesteld, dat
in mijn opvatting het doel van de voorlichting niet is de rechter of het open
baar ministerie de nodige gegevens te verschaffen voor een in speciaal preven
tief opzicht optimale sanctie. Men zou nog wel kunnen denken aan informatie
over de gevaarlijkheid van de dader m verband met de beveiliging van de samen
leving, maar in het algemeen zal dan een verdergaand onderzoek, met name
door de forensisch psychiater, noodzakelijk zijn. Wel is het met het oog op dit
doel van de straf van belang, dat in een voorlichtingsrapport in de daartoe aan
leiding gevende gevallen wordt vermeld van welke strafrechtelijke reacties een
voor het verdere levensgedrag van betrokkene (in speciaal preventief opzicht)
averechtse werkmg wordt verwacht
Van veel grotere betekenis is de voorlichting echter voor een goede realise
ring van het voornaamste doel van de straf, het tot uiting brengen dat en in wel113

ke mate het delict wordt afgekeurd. Door het verschaffen van informatie over
de situatie van de dader ten tijde van het begaan van het delict maakt de voorlichting het mogelijk om beter de mate, waarin men de dader het delict kan
verwijten, te beoordelen. Gegevens over de actuele situatie van de dader en de
mogelijke gevolgen van bepaalde straffen voor hem zijn van belang voor de
vraag, welke reactie in dit geval ten aanzien van deze dader in deze omstandigheden in overeenstemming is met de ernst van het gepleegde feit. De inhoud
van een dergelijk voorlichtingsrapport dient zo betrouwbaar mogelijk te zijn.
Gegevens die tot een geheel ander beeld van de persoon of de situatie van de
verdachte zouden leiden, mogen daarin niet worden weggelaten; t.a.v. de in het
rapport weergegeven feiten behoort in ieder geval te worden weergegeven aan
welke bron zij zijn ontleend. Dit maakt het voor de rechter en de officier van
justitie gemakkelijker te beoordelen hoe sterk, wat als gegeven wordt gepresenteerd, is onderbouwd.
Deze visie op de voorlichting staat op gespannen voet met de inzichten van
het maatschappelijk werk in deze. Tegen de voorlichting van de rechter en het
openbaar ministerie worden meestal twee bezwaren aangevoerd. De daarmee
verschafte openheid over het contact tussen de maatschappelijk werker en zijn
cliënt is in beginsel in strijd met het vertrouwelijke karakter van dit contact.
De vereiste betrouwbaarheid van het rapport kan problemen opleveren in verschillende opzichten. Door in het rapport voor de cliënt belastende gegevens
op te nemen, verhoogt de maatschappelijk werker wellicht de kans op een zwaardere straf en in ieder geval vermindert hij de kans met een pleidooi voor een
lichtere straf (dan de gebruikelijke) succes te hebben. Daarnaast zal de cliënt
dikwijls bezwaar maken tegen het opnemen in het rapport van — voor hem —
minder gunstige passages, in welke situatie de Code voor het maatschappelijk
werk het de maatschappelijk werker verbiedt buiten zijn cliënt om te handelen
en de gegevens toch in het rapport op te nemen.
Niettemin meen ik dat er ook vanuit de gezichtshoek van de hulpverlening
wel argumenten zijn aan te voeren, die pleiten voor een voorlichting als hierboven bedoeld. Het voorlichtingsonderzoek kan een belangrijke ondersteuning
voor de verdachte (cliënt) betekenen in de bedreigende situatie van de tegen
hem aangespannen strafrechtelijke procedure. Het biedt de mogelijkheid om de
visie van de verdachte op het delict en de argumenten, die hij van zijn kant met
het oog op de te overwegen strafrechtelijke reactie naar voren zou willen brengen, duidelijk te belichten. Dit kan geschieden door middel van een rapport,
het к an ook plaatsvind en doordatde maatschappelijk werkerdeverdachte(cliënt)
helpt bij de voorbereiding van een door deze zelf mondeling te geven toelichting over zijn situatie. In het laatste geval zal de maatschappelijk werker wel te
kennen moeten geven, of hij achter het verhaal van de verdachte staat.
Voorlichting in één van deze beide vormen zal bovendien veelal tot gevolg
hebben, dat de rechter en/of het openbaar ministerie tot een genuanceerder
oordeel over het strafbare feit en degene, die dit heeft begaan, komen dan in
de gevallen waarin zij dergelijke voorlichting moeten ontberen. In laatstgenoemde situaties staat namelijk het strafbare feit als daad — direct of indirect gericht
tegen derden — op zichzelf, het wordt veel moeilijker herkenbaar als de hande114

lingvan een medemens, welke past in diens leven. Bij de bepaling van de strafrechtelijke reactie zal dan de ernst van het feit en eventueel de verontwaardiging,
die dit oproept, een overheersende rol spelen. Dit kan leiden tot een zwaardere straf of het eerder instellen van een vervolging, in vergelijking tot de gevallen
waarin er wel voorlichting over de persoon van de dader wordt gegeven. Met
het oog daarop is het dikwijls ook uit het oogpunt van de hulpverlening aan de
dader van belang dat deze voorlichting plaatsvindt.
Het voorafgaande brengt mij tot de slotsom, dat het wenselijk is dat de voorlichting blijft bestaan. Deze heeft met name ten doel ertoe bij te dragen, dat
de dader door de strafrechtelijke reactie niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Wil de voorlichting hiertoe kunnen bijdragen, dan zal zij inhoudelijk betrouwbaar moeten zijn. In die gevallen, waarin maatschappelijk werker en verdachte het niet eens kunnen worden over de inhoud van het voorlichtingsrapport zal dit achterwege moeten blijven. Vindt de voorlichting plaats door middel van een door de verdachte zelf verschafte toelichting op zijn situatie, dan
zal de maatschappelijk werker zich, zo hij met de inhoud daarvan niet instemt,
daarvan moeten distantiëren, door ook dan de opdracht tot voorlichting terug
te geven.

6.4. De vroeghulp
Het doel van de vroeghulp aan in verzekering gestelden is blijkens de wetsgeschiedenis drieledig: het terugdringen van de frequentie van de voorlopige hechtenis, bekorting van de duur daarvan en het ondersteunen van de verdachte in
een voor hem zeer benarde situatie. Voor zover de voorlopige hechtenis op
grond van gevaar voor herhaling wordt toegepast, is de beveiliging van de maatschappij daarbij het motief. Zoals hierboven in ander verband reeds werd opgemerkt, kan in een dergelijke situatie een verplicht contact met de reclassering
soms een alternatief vormen. Ook hier komt dit alleen in aanmerking als de verdachte aan wie een dergelijke verplichting bij wege van een bijzondere voorwaarde gesteld by de beslissing tot schorsing of opschorting van de voorlopige
hechtenis kan worden opgelegd, daarin toestemt. Anders dan in het geval van
de eerder genoemde voorwaardelijke beslissingen stelt de wet dat hier wel als
vereiste (art. 80 e.v. Sv.).
De voorlichting aan de officier van justitie en de rechter-commissaris voorafgaand aan het moment waarop de beslissing tot het vorderen dan wel toepassen van bewaring plaatsvindt, is ook hier van grote betekenis. Niet alleen informatie waarin naar voren komt dat er een alternatief voor de voorlopige hechtenis aanwezig is, maar ook informatie over de verdachte waaruit naar voren
komt, dat het gevaar voor recidive niet zo groot is, of dat de gevolgen van het
toepassen van voorlopige hechtenis voor de verdachte onevenredig hard zijn,
kan leiden tot het schorsen dan wel achterwege blijven van de voorlopige hechtenis.
Bekorting van de duur van de voorlopige hechtenis wordt met name verwacht,
omdat dankzij de vroeghulp er in een vroege fase van het onderzoek contact tus115

sen de reclassering en de verdachte tot stand komt. Dit betekent, dat het in de
daarvoor in aanmerking komende gevallen mogelijk is op betrekkelijk korte
termijn de gewenste voorlichting over de persoon van de dader te leveren; de
duur van het vooronderzoek hoeft door het wachten daarop dan niet te worden
verlengd.
De wenselijkheid van hulpverlening aan de verdachte die in verzekering is gesteld, spreekt zo voor zich, dat een nadere toelichting op dit facet van de vroeghulp geheel overbodig is.
De vroeghulp blijkt derhalve vanuit beide gezichtspunten (strafrechtspleging
en maatschappelijk werk) een duidelijke taak voor de reclassering te zijn. Voor
zover de in het kader daarvan plaatsvindende activiteiten erop zijn gericht door
middel van voorlichting en onvrijwillige hulpverlening de toepassing van de
voorlopige hechtenis terug te dringen, geldt onverkort hetgeen tevoren daarover
is opgemerkt: de voorlichting moet betrouwbaar zijn en het verplichte reclasseringscontact is noch voor de verdachte/cliënt, noch voor de reclassering een
vrijblijvende zaak.

6.5. Alternatieve straffen
Er wordt de laatste jaren naar gestreefd het strafrechtelijk sanctiepakket uit te
breiden met straffen die een alternatief kunnen vormen voor de korte vrijheidsstraf. Ook wordt er gezocht naar alternatieven voor een strafrechtelijke reactie.
Het rapport Dienstverlening uitgebracht door de Commissie alternatieve strafrechtelijke sancties (* 2) is daarvan de eerste vrucht. In dit rapport wordt aan
de reclassering een taak toebedacht bij de uitvoering van de dienstverlening, een
sanctie die inhoudt een verplichting om gedurende een bepaald aantal uren ten
dienste van de gemeenschap werkzaam te zijn. Binnen de reclassering bestaat
een belangrijke stroming, die daartoe bereid is, mits de reclassering geen gedragscontrolerende taak krijgt toebedacht (* 3). De bijdrage van de reclassering zou dan kunnen bestaan uit bemiddeling bij het vinden van een bij de veroordeelde passende taak en ondersteuning van deze bij het volbrengen daarvan.
Bovendien zou de reclassering dankzij de contacten in het kader van de uitvoering van de dienstverlening aanknopingspunten kunnen vinden voor verdere
hulpverlening.
Naar mijn mening ligt hier geen taak voor de reclassering. De motivering van
deze opvatting moet helaas beperkt blijven, omdat een volledige bespreking van
de voorstellen uit het rapport Dienstverlening het bestek van deze studie te buiten zou gaan. Dit geldt met name voor de door de commissie vastgestelde 'vrijwillige' vorm daarvan (* 4), die een alternatief zou moeten vormen voor een
strafrechtelijke vervolging. Ik wil daarover alleen opmerken, dat een niet-gesanctioneerde verplichting om ten behoeve van de gemeenschap een aantal uren
te werken mij geen verdedigbaar alternatief voor een strafvervolging lijkt, omdat zij op twee gedachten hinkt. Enerzijds wordt er n.l. vanuit gegaan, dat het
gebeurde de afkeuring van de staat verdient — vandaar de verplichting — anderzijds schrikt men er voor terug dit oordeel duidelijk tot uitdrukking te brengen
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nu een openbare veroordeling en een mogelijke sanctie op hetniet-nakomen van
de verplichting geheel ontbreken.
Ten aanzien van de dienstverlening als door de rechter toe te passen sanctie
zou ik het volgende willen opmerken. Alternatieve straffen — dus ook dienstverlening — hebben als alle andere straffen ten doel de afkeuring van het delict
tot uitdrukking te brengen. Zij verdienen de voorkeur boven de vrijheidsstraf,
omdat zij de daartoe veroordeelde minder ernstig treffen. De afkeuring komt
tot uitdrukking, doordat ook alternatieve straffen een vrijheidsbeperking voor
de gestrafte betekenen.
Tegen uitvoering daarvan — geheel of ten dele — door de reclassering bestaat
het bezwaar, dat dit vrijheidsbeperkende karakter dreigt te worden versluierd.
Immers, hoe men ook tegen de reclasseringstaak aankijkt, de hulpverlening aan
de delinquent staat bij ieder als eerste taak. Uitvoering van die dienstverlening
door de reclassering (of mede door de reclassering) houdt het gevaar in, dat deze ook het karakter krijgt van een maatregel, waarmee de veroordeelde geholpen is. Met name uit verschillende Engelse beschouwingen over de daar al zo'n
kleine tien jaar bestaande CSO (= onze dienstverlening) blijkt dat een dergelijke vrees reëel is. Daarin wordt n.l. het onduidelijke (straf- of hulpverlenings-)karakter van deze sanctie steeds genoemd (* 5). Bovendien is de gedragscontrole — in casu komt hij zijn verplichtingen na — niet of nauwelijks los te maken van de organisatie van de dienstverlening en de eventuele ondersteuning
bij het volbrengen daarvan. Derhalve verdient het, mede gezien het feit, dat de
tenuitvoerlegging van de dienstverlening op zich niet als een vorm van hulpverlening kan worden beschouwd, mijns inziens sterk de voorkeur voor de tenuitvoerlegging van die dienstverlening een nieuwe bij het openbaar ministerie onder te brengen instantie te creëren.

6.6. Hulp aan slachtoffers
Hulpverlening aan slachtoffers van delicten behoort op dit moment niet tot de
wettelijke taken van de reclassering. Gezien de nota concretisering doelstellingen van de ARV wordt er binnen de reclassering wel over gedacht dit werk in
het takenpakket op te nemen. Hierboven bleek, dat er strafrechtelijk gezien
argumenten zijn aan te voeren om als de schade van het slachtoffer door de dader wordt vergoed, een verdere strafrechtelijke reactie in een aantal gevallen
achterwege te laten. Derhalve kan het met het oog op de hulpverlening aan de
dader van belang zijn deze te helpen bij het tot stand brengen van een schaderegeling met het slachtoffer. In zoverre is er een duidelijke relatie met het reclasseringswerk als vorm van maatschappelijk werk: één probleem van de cliënt,
de boven diens hoofd hangende dreiging van een strafrechtelijke vervolging, kan
zo worden opgelost.
Als men ook verdere hulpverlening aan het slachtoffer tot de taak van de reclassering wil rekenen, is er reden tot twijfel. Strafrechtelijk gezien is er mijns
inziens geen argument aan te voeren om de hulpverlening aan slachtoffers van
delicten als afzonderlijke verplichting van de staat aan te merken. Voor zover
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zij behoefte hebben aan hulpverlening, verkeren zij in een vergelijkbare positie
met andere burgers, die ten gevolge van andere gebeurtenissen hulp van node
hebben. Evenmin zijn er mijns inziens veel aanknopingspunten met het reclasseringswerk. De reclassering heeft zich als vorm van maatschappelijk werk gespecialiseerd in hulpverlening aan daders van strafbare feiten, die met de strafrechtspleging worden geconfronteerd. De problemen die dat met zich meebrengt
voor de verdachte/cliënt zijn van een geheel andere aard dan de problemen van
het slachtoffer. Door zich als maatschappelijk werk zowel op de dader als op
het slachtoffer te richten wordt de identiteit van hçt reclasseringswerk er niet
duidelijker op.
Ik heb de indruk dat een belangrijk argument voor de keuze ook aandacht
aan het slachtoffer te besteden, wordt gevormd door de wens om op strafbare
feiten op een andere wijze dan door middel van het strafrecht te reageren. Zoals ik hierboven heb betoogd, lijkt het mij zeer wenselijk, dat in een aantal gevallen — b.v. het merendeel van de vermogensdelicten gepleegd door first offenders — in plaats van een strafvervolging wordt gekozen voor een vergoeding
van de schade van het slachtoffer. Verdere hulpverlening aan het slachtoffer
lijkt mij echter in het algemeen niet nodig, voor zover het doel van het optreden is een alternatief te bieden voor een strafrechtelijke reactie. Bovendien verdient het mijns inziens ook voor het regelen van schadevergoeding, omdat dit
zal moeten leiden tot een sepot, de voorkeur dat een onder het openbaar ministerie ressorterende instantie daarmee wordt belast.

6.7. Algemene conclusie ten aanzien van de taken van de reclassering
Het was de vraag of de reclassering moet voortgaan op de weg, die leidt tot een
werkwijze overeenkomstig de beginselen van maatschappelijk werk. Centrale
doelstelling van de reclassering zou dan zijn: hulpverlening aan delinquenten.
Het alternatief wordt gevormd door een ruimere visie op de taak van de reclassering, die inhoudt dat behalve de hulpverlening aan delinquenten ook medewerking aan de tenuitvoerlegging van alternatieve straffen, Objectieve' voorlichting van de justitiële autoriteiten en hulp voor slachtoffers van delicten tot
het takenpakket behoren.
Ik kom tot de conclusie, dat de reclassering duidelijk zal moeten kiezen voor
de hulpverlening aan delinquenten als centrale doelstelling. Zij kan deze doelstellingen realiseren door middel van vrijwillige hulpverlening, vroeghulp aan
inverzekeringgestelden en voorlichting van de rechter. Een enkele maal kan ook
de onvrijwillige hulpverlening daaronder worden gebracht, namelijk in die gevallen, waarin dit ter beveiliging van de samenleving noodzakelijk is. Vrijwillige hulpverlening en vroeghulp behoeven als taken die in een dergelijke doelstelling passen, geen nadere toelichting. De voorlichting aan rechter en openbaar
ministerie valt daarom onder de doelstelling hulpverlening aan delinquenten,
omdat zij een middel is om hen als persoon in het strafproces tot hun recht te
laten komen. Inzicht in hun persoonlijke omstandigheden bij officier van justitie en rechter kan van groot belang zijn bij het nemen van de beslissing al dan
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niet te vervolgen en bij de straftoemeting. Ongetwijfeld zal er in een aantal gevallen geen overeenstemming zijn tussen de maatschappelijk werker en de verdachte over de inhoud van de te geven voorlichting. De maatschappelijk werker zal dan - en dit past in de gekozen lijn van hulpverlening als eerste doel zijn opdracht moeten teruggeven.
Ik meen, dat de reclassering op deze wijze een belangrijke rol in onze strafrechtspleging blijft vervullen. De informatie over de persoon van de dader kan
er toe bijdragen dat het relatief milde Nederlandse strafklimaat gehandhaafd
blijft. De ondersteuning van de dader gedurende de hele procedure is van grote
betekenis om deze zo humaan mogelijk te doen zijn. De verdere hulpverlening
aan de delinquenten heeft verschillende functies. Zij biedt de mogelijkheid problemen, die de cliënt ondervindt als gevolg van de strafrechtelijke reactie eerder te boven te komen. Bovendien kan er ook hulp worden verleend bij het tot
een oplossing brengen van andere problemen waarmee de cliënt te kampen heeft.
In het laatste geval zal veelal een verwijzing naar een andere vorm van maatschappelijk werk op zijn plaats zijn.
Tenslotte brengt het voorafgaande mij tot de conclusie, dat de reclassering
als afzonderlijke organisatie moet blijven bestaan. Met name de rol die zij gedurende het strafproces vervult, maakt een specialistische kennis noodzakelijk.
Daar komt nog bij, dat de nadelige gevolgen die de straf voor de dader kan hebben een van overheidswege mogelijk gemaakte hulp bij het verwerken daarvan
rechtvaardigen. Als de taken van de reclassering door het algemeen maatschappelijk werk moeten worden uitgevoerd, zal veelal de gewenste specifieke deskundigheid ontbreken en zal er ongetwijfeld ook minder tijd beschikbaar zijn
voor de hulpverlening dan thans (de delinquenten vormen dan één van de vele
groepen, die voor hulp in aanmerking komen).
De hulpverlening aan delinquenten is derhalve het meest gebaat bij een reclassering, die deze als haar hoofddoel beschouwt. Een reclassering die dit nastreeft,
draagt in belangrijke mate bij tot een verdere humanisering van de strafrechtspleging.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 6

(*1) Hetzelfde geldt voor de van deze regeling afgeleide andere vormen van reclassenngscontact opgelegd door middel van een bijzondere voorwaarde
("2) Zie Nota doelstelling van de ARV
(*3)'s-Gravenhage 1978
(*4) 'Het zgn vnj willige model van de dienstverlening wordt ingeleid door een overeenkomst
die de verdachte nog tijdens de fase van het voorbereidend onderzoek sluit met de reclasse
ring
Het resultaat van die overeenkomst wordt aan de behandelend officier van justitie
voorgelegd, deze beslist over de aanvaarding van de overeenkomst Kan hij gelet op de per
soon van de verdachte, het delict, de achtergronden van het delict, het slachtoffer en de in
houd van het voorstel tot dienstverlening er mee instemmen, dan ziet de officier van justitie
vervolgens onvoorwaardelijk af van vervolging Het met of met volledig nakomen van de uit
de dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zal dus niet leiden tot het
alsnog voortzetten van de strafvervolging voor het feit dat tot vervolging aanleiding had ge
geven' (Dienstverlening, ρ 70)
(*5) Zie b ν A Willis, Community Service as an Alternative to Imprisonment A Cantionairy
View, Probation Journal 1977, ρ 120-126
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Résumé

La position du reclassement social par rapport à la justice criminelle et notamment deux tâches du reclassement à savoir l'information des autorités judiciaires et l'assistance obligatoire forment le sujet de la présente étude.
L'histoire de la position du reclassement telle qu'elle a été décrite dans les
deux premiers chapitres montre que celui-ci a acquis sa place importante dans
la justice criminelle néerlandaise durant la période de 1915 jusqu'à 1925. L'Introduction de la condamnation avec sursiset l'extensionde la libération conditionelle ont créé la possibilité d'ordonner à des sociétés de reclassement social de
porter aide et réconfort à certains délinquants. Presque aussitôt après l'introduction de ces décisions conditionnelles il est devenu d'usage sous forme d'une
condition particulière d'obliger également le condamné à entrer en contact avec
le reclassement. Par là la prévention spéciale s'est réservé une place d'importance parmi les objectifs à réaliser par l'application du droit pénal. Il s'en est
suivi que le reclassement a commencé à fournir aux autorités judiciaires des
rapports d'information indiquant dans quels cas et de quelle manière celles-ci
pourraient atteindre ce but. Ainsi l'information est devenue un élément indispensable de la justice criminelle en servant non seulement la prévention spéciale mais encore — il faut bien l'observer - en fournissant au juge et au ministère
public une certaine intelligence de la personne du coupable dont ils pouvaient
tenir compte en jugeant la gravité du délit.
Entre 1925 et 1958 le reclassement social a gagné d'importance. Il en a résulté qu'à partir de 1950 de plus en plus de personnes qualifiées ont été embauchées qui avaient reçu une formation d'assistant social ou s'y préparaient. Quand
dans les années soixante l'assistance sociale développait sa propre identité il
s'est trouvé que celle-ci comprenait une mode d'action diamétralement opposée aux tâches remplies par le reclassement à ce moment-là. Dans l'assistance
sociale le libre consentement au contact ainsi que le secret de ce qui avait été
dit dans la relation entre le client et l'assistant sont devenus des notions essentielles. Ceci à l'inverse du contact avec le reclassement imposé au moyen de la
condition spéciale et de l'information des autorités de ce que l'assistant social
avait constaté durant ses contacts avec le prévenu.
Voilà ce qui explique la cause des problèmes actuels autour du reclassement
social. L'analyse dans les chapitres trois, quatre et cinq faite consécutivement
des tâches du reclassement fixées par la loi, des objectifs de l'assistance sociale
et des fins de la punition et de leurs conséquences pour le reclassement social
donne les résultats suivants.
Le texte aussi bien que l'histoire de la loi mènent à la conclusion que cellelà ne permet pas que celui qui a une condamnation avec sursis ou bien celui qui
est libéré conditionnellement sous forme d'une condition spéciale ou autrement soit forcé à entretenir des rapports avec le reclassement. La loi offre seu121

lement la possibilité d'obliger le reclassement à porter aide et réconfort à celui
qui a été condamné avec sursis ou bien à celui qui a été mis en liberté conditionnellement; elle n'impose pas au condamné l'obligation d'accepter une telle
assistance.
Quant à l'information du juge et du ministère public la loi n'en parle guère.
Elle ne fait qu'offrir au procureur ainsi qu'au juge l'autorisation à donner des
ordres de mission au reclassement social. Il se laisse défendre que cette autorisation à donner au reclassement des ordres de mission afin que celui-ci accomplisse les occupations qu'il juge relever de ses tâches. Ceci implique qu'il incombe au reclassement de déterminer, à partir de ses objectifs, de quelle façon
il remplira ces tâches particulièrement en ce qui concerne l'information du juge et du ministère public. Notamment le reclassement a ici la liberté de poser
l'information dans la perspective de l'aide portée au délinquant.
Cette vision sur les tâches légales du reclassement défendue ici s'accorde parfaitement avec le contenu que les activités du reclassement devraient avoir
d'après la théorie de l'assistance sociale. Les points de départ de l'assistance sociale sont le respect de la personne humaine et en étroite corrélation la reconnaissance du droit universel de l'homme de donner forme à sa vie conformément à
ses propres conceptions ce qui implique que les activités de l'assistance sociale
visent à aider le client à résoudre ses problèmes suivant ses propres vues. Afin
de pouvoir aider effectivement il faudra absolument que le client puisse avoir
confiance en la personne de l'assistant social. Ainsi il appartient au code professionnel de celui-ci de se taire sur ce que le client lui a confié.
Si le reclassement se met à opérer selon la dite méthode de l'assistance sociale cela aura les conséquences suivantes. Le contact obligatoire avec le reclassement finira par disparaître en majeure partie ainsi que la manière actuellement
d'usage d'informer le juge et le ministère public. Un contact obligatoire avec le
reclassement n'est conforme aux principes de l'assistance sociale que si le client
y consent. Si le client n'entretient pas le contact, le reclassement sera obligé — et
par là même et par là seulement se manifeste le caractère obligatoire du contact — d'informer le service qui a imposé ce contact du fait que le client se soustrait à ses obligations. Vue le code de l'assistance sociale ceci n'est acceptable
que si les intérêts d'une tierce personne ou de la société le nécessitent. Il faut
donc qu'un contact obligatoire avec le reclassement soit nécessaire sous le jour
de la sécurité de la société. Pour l'information cela signifie que toute forme de
rapportage à une tierce personne sera en délicatesse avec le caractère confidentiel du contact entre l'assistant social et son client. Une forme ou le rapporteur
implique également des données que le client ne désire pas voir mentionnées y
est absolument contraire. Seul le rapportage qui a lieu dans le cadre de l'assistance et auquel le client consent pour son contenu se laisse accorder avec ce
point de départ.
La différence entre cette conception du travail du reclassement et les tâches
que le reclassement pourrait remplir en vue des divers objectifs de la peine se
révèle moins grande que l'on pourrait s'y attendre. Ainsi qu'il apparaît de la recherche des diverses fins de la peine décrite au cinquième chapitre celle-ci a premièrement pour objet de réprouver le délit en tant qu'acte contraire à Гог122

dre légal en vigueur et d'exprimer la gravité du délit. La prévention de la récidive à titre d'objet de la peine ne représente qu'une importance restreinte.
Deux raisons s'imposent. Premièrement: les efforts d'agrandir l'effet spécialement préventif de la peine ont échoué comme le prouvent les recherces qui ont
été faites dans ce domaine.
Deuxièmement: l'aspiration à un effect préventif au plus haut degré est en
délicatesse avec les attributions de l'Etat envers ses citoyens. Puisque la prévention spéciale comme but de la peine posée en principe implique que le contenu de la règle transgressée ne saurait être remis en question. En outre on risque, et notamment si l'on veut atteindre ce but de la peine au moyen d'un
traitement du coupable, d'empiéter trop profondément sur sa personnalité. Seulement dans les cas où au point de vue d'une sauvegarde de la société, un traitement pourrait constituer une alternative pour une réclusion à longue durée
ces objections n'existent pas pourvu que le coupable consente au traitement.
Pour les tâches du reclassement cela signifie que le contact obligatoire avec le
reclassement peut disparaître à l'exception de la situation susmentionnée.
Il est vrai que le besoin d'information du juge et du ministère public n'en est
pas moins grand. Afin de pouvoir tenir compte des circonstances du coupable
en jugeant la gravité du délit on ne saurait s'en passer. Un rapport d'information n'a de la valeur que si l'information est digne de foi.
Me basant sur ce qui précède j'en arrive à la conclusion que le reclassement
devra et d'une façon claire choisir pour l'assistance des délinquants comme objectif central. Il peut réaliser ces objectifs au moyen de l'assistance volontaire,
de l'aide précoce portée aux détenus et de l'information du juge. Le cas échéant
l'assistance involontaire pourra être mise en oeuvre notamment dans le cas ou
la sécurité de la société le nécessite. L'assistance volontaire ainsi que l'aide précoce comme tâches qui sont en accord avec un tel objectif peuvent se passer
de tout commentaire. Si l'information du juge et du ministère public fait partie de l'objectif de l'assistance des délinquants c'est qu'elle est un moyen de faire
valoir leur personnel dans le procès criminel. L'intelligence de la personne du
coupable de la part du juge et du procureur peut être d'une grande importance
en influençant la décision de procéder oui ou non à une poursuite et la détermination de la pénalité. Il y aura sans doute des cas òu l'assistant social et le
prévenu ne peuvent pas tomber d'accord sur le contenu de l'information à donner. Alors l'assistant social devra — et ceci cadre avec la ligne choisie de l'assistance comme premier objectif — rendre son ordre de mission.
Finalement ce qui précède m'amène à la conclusion que le reclassement en
tant qu'organisation particulière doit subsister. Notamment le rôle qu'il joue
durant le procès criminel rend nécessaire des connaissances spécialistes. Si les
tâches du reclassement doivent être remplies par l'assistance sociale dans son
ensemble souvent les connaissances spécifiques feront défaut et l'on disposera
égalements de moins de temps pour l'assistance des délinquants que c'est le cas
aujourd'hui,
Vertaald in het Frans door drs. A.C. Schaareman.
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Stellingen
behorende bij 'Reclassering en strafrechtspleging', proefschrift van J .W. Fokkens

1. In geval van verdenking van een misdrijf dient het Openbaar Ministerie te worden verplicht aan de verdachte binnen zes maanden nadat hij als verdachte is
gehoord, mede te delen of hij al dan niet zal worden vervolgd. Hetgeen in de
artikelen 244, lid 2 en lid 3, 246,247,25 3 en 25 5 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald ten aanzien van de kennisgeving van (niet) verdere vervolging dient op deze mededeling van toepassing te zijn.
2. Het is bij de thans bestaande onduidelijkheid daaromtrent wenselijk dat in artikel 76 van het Wetboek van Strafvordering het huis van bewaring wordt genoemd als de enige plaats, waar de voorlopige hechtenis mag worden ondergaan.
3. De gevolgen van een uitlevering kunnen voor de opgeëiste persoon van een
bijzondere hardheid zijn, indien deze in Nederland zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft en reeds lang in de Nederlandse samenleving is geworteld. Die
omstandigheid moet als grond voor het niet toestaan van uitlevering in art. 10
lid 2 van de Uitleveringswet worden opgenomen.
4. Artikel 5, lid 1 aanhef en ten tweede van het Wetboek van Strafrecht dient in
die zin te worden gewijzigd, dat in het daarin genoemde geval ook niet-Nederlanders, die hier te lande een vaste woon- of verblijfplaats hebben, kunnen
worden vervolgd.
5. Het besturen van eenvoertuig na zodanig gebruik van alcohol houdende drank,
dat het alcoholgehalte van het bloed 0.5 tot 0.8 milligram alcohol per milliliter bloed blijkt te zijn, moet een overtreding worden.
6. Het wetsontwerp tot 'Herziening van het scheidingsprocesrecht en het omgangsrecht in verband met scheiding' biedt de rechter onvoldoende mogelijkheden de bevoegdheid tot omgang tussen de ouder die niet tot voogd is benoemd en het kind te ontzeggen, indien uitoefening van de bevoegdheid tot
omgang schadelijk voor het kind kan zijn.
7. Het is de vraag ofde thans aanwezige verschillen in regime tussen de gevangenissen nog in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel.
8. De woning behoort tot de eerste levensbehoeften; het is dan ook onjuist dat
op de bouw van alle categorieën woningen het hoge BTW-tarief van toepassing is.
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