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INLEIDING

In allerlei sectoren van het maatschappelijke leven wordt
sociaal-wetenschappelijk onderzoek meer en meer beschouwd als
een onmisbare voorwaarde voor een rationele besluitvorming. Van
particuliere en overheidsinstellingen wordt verwacht dat zij hun
beleid afstemmen op (kennis van) de sociale werkelijkheid en
niet op onbewezen vooronderstellingen en vooroordelen. Het
strafrechtelijke apparaat vormt hierop geen uitzondering. Oòk
daar is een toenemende vraag naar sociaal-wetenschappelijk/criminologisch onderzoek te bespeuren. Van sociaal-wetenschappelijke
zijde is hieraan tegemoet gekomen door de oprichting van een
aantal criminologische instituten met een veelbelovende researchtraditie

De overheid van haar kant is steeds meer bereid geble-

ken hieraan gelden te spenderen.
Ondanks de vlucht die de sociale wetenschappen a.q.

de crimi-

nologie in met name het laatste decennium hebben genomen, begint
men zich van verschillende kanten af te vragen of het rendement
van al deze inspanningen groot genoeg is. Een bekende klacht in
dit verband is dat zoveel onderzoeken ongelezen in een bureaulade verdwijnen.
Met het oog op deze omstandigheid zijn de Criminologische
Instituten van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1971 onder leiding van Prof.
Mr. W H Nagel en Prof. Dr. C I . Dessaur een onderzoek begonnen
naar de feitelijke

invloed van criminologische research op de

strafrechtelijke besluitvorming. Dit onderzoek is geïnitieerd

door het United Nations

Social

Defence Research

Institute

(UNSDRI) te Rome.
Van dit onderzoek is in drie interim-rapporten verslag gedaan
1

(NAGEL, DESSAUR, DENKERS, VAN DIJK en WILLEMSE, 122; NAGEL, 123;
DENKERS, DESSAUR, NAGEL, WILLEMSE en ZWANENBURG, 52).
Dit boek gaat over een van de vooronderstellingen die ten
grondslag liggen aan een onderzoek naar de feitelijke

invloed

van criminologische research, namelijk: in hoeverre is, gelet op
de aard van het criminologische onderzoek en gelet op de aard
van de strafrechtelijke beleidsprocessen, invloed van criminologische research

mogelijk"!

Dit boek valt in twee delen uiteen. In DEEL EEN worden de
basisbegrippen gedefinieerd: criminologisch onderzoek (Hoofdstuk
1), impact

(Hoofdstuk 2) en strafrechtelijk beleid (Hoofdstuk 3 ) .

DEEL TWEE gaat over de potentiële invloed van criminologische
research. In Hoofdstuk 4 worden enkele algemene factoren besproken waarvan de invloed van criminologische research afhankelijk
is. In de Hoofdstukken S tot en met 9, die het grootste deel van
het boek beslaan, wordt nagegaan in hoeverre criminologen bij
hun vraagstellingen en hun beleidsadviezen rekening houden met
twee bijzondere kenmerken van strafrechtelijke beleidsprocessen,
te weten:
a.

de meervoudige hoeveelheid van conflicterende doelstellingen in het strafrecht (de Hoofdstukken 5 en 6 ) , en

b. de discrepantie tussen opgegeven en werkelijke doelstellingen (de Hoofdstukken 7, 8 en 9 ) .
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DEEL EEN
DEFINITITES

HOOFDSTUK 1
CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK

1.1. DEFINITIE

VAN

ONDERZOEK

Het begrip "criminologisch onderzoek" of "criminologische
research" heeft voor iedereen die op enigerlei wijze bij de
strafrechtspleging is betrokken, een vertrouwde klank. Niet iedereen verstaat er echter hetzelfde onder. Alvorens te spreken
over de invloed van criminologisch onderzoek op de besluitvorming van het strafrechtelijke apparaat is het daarom noodzakelijk
aan te geven welke verschillende betekenissen aan dit begrip worden gegeven en in welke betekenis het in dit boek wordt gebruikt.
Onze definitie van research is: beschrijvend of hypothesetoetsend, empiri-sch

onderzoek dat bij groepen van (proef)perso-

nen (bij voorkeur met gebruikmaking van controlegroepen) wordt
verricht. Criminologische research kan dan sociologisch, psychologisch (eventueel biologisch), of interdisciplinair zijn gericht.
Deze studie gaat dus niet over de ¡та"*

van het klinisch-

diagnostische onderzoek van individuele delinquenten dat door
psychiaters en psychologen, ten behoeve van de staande en de
zittende magistratuur, wordt uitgevoerd, hoewel deze expertises
ongetwijfeld van grote sociale betekenis zijn en wellicht meer
invloed hebben dan het door ons bedoelde macrosociale

onder

zoek. Het is, bijvoorbeeld, niet uitgesloten dat de relatief lage
gemiddelde duur van de gevangenisstraf in Nederland grotendeels
moet worden toegeschreven aan het frequente gebruik dat de Neder
landse magistratuur van voorlichtingsrapporten (ook die van reclasseringsambtenaren) maakt.
4

Het empirisch-theoretische onderzoek enerzijds en het klinisch-forensische onderzoek anderzijds hebben in zoverre iets
gemeen, dat de forensische voorlichtingsrapporten tot op zekere
hoogte een neerslag vormen, of althans zouden moeten vormen van
empirisch-theoretisch onderzoek. De empirisch-theoretische basis
van klinische rapportering - en de invloed daarvan - is duidelijk
aantoonbaar in de beroemde zaak van M'NACHTEN in Engeland
(BOUSFIELD and MERRETT, 26). De verdediging beriep zich op de
deskundigenverklaring van een arts, die zijn argumenten rechtstreeks ontleende aan het destijds baanbrekende werk van de
psychiater RAY (133). Deze laatste stelde, dat een lijder aan
paranoia zeer goed kan inzien dat hij een verboden gedraging
pleegt, maar dat hij niet bij machte is zijn impulsen te weerstaan (irresistible

impulse

test).

Deze gedachte druiste in te-

gen het destijds in het Engelse strafrecht gehanteerde kriterium,
volgens hetwelk een verdachte toerekenbaar was zolang hij nog had
kunnen onderscheiden tussen right

and wrong.

RAY's werk heeft via

deze medische deskundigenverklaring grote invloed gehad op de beslissing van de jury en op de latere Engelse strafwetgeving.
Aan de andere kant kan de klinisch-psychologische en psychiatrische gerichtheid van de magistratuur met betrekking tot de
individuele dader zo sterk zijn, dat zij een barrière vormt voor
de absorptie van informatie geboden door de meer macrosociale en
sociologisch gerichte criminologie.
Sommigen verstaan onder criminologisch onderzoek ook anthropologische en filosofische studies over criminaliteit en delinquenten. De geschiedenis heeft aangetoond dat deze studies een grote
invloed op het beleid kunnen hebben, doordat zij als een nieuw
actiemodel fungeren. Het veranderde wijsgerig-anthropologische
beeld van de delinquent, namelijk van iemand die is bezeten van
de duivel, naar iemand die ziek is of in conflict is met de maatschappij, heeft het strafrechtelijke beleid ingrijpend gewijzigd.
Over het algemeen is de invloed van dergelijke, veelal vage,
speculatieve beschouwingen echter moeilijk nauwkeurig te bepalen.
Zij kunnen de oorzaak, maar ook de weerspiegeling zijn van een
verandering in het culturele klimaat of van een beleidsverande5

ring. Een andere moeilijkheid is dat de eventuele impact

zich

over een lange termijn voltrekt. Bovendien betekent гтраоЬ

in dit

geval niets anders dan de vervanging van het ene geloof of de ene
ideologie door het andere, terwijl wij zijn
impact
empirisch

geïnteresseerd in de

op gedrag en attitudes van beleidsfunctionarissen van
getoetste onderzoekuitkomsten. Daar komt bij dat voor

ons de vraag naar de impact

van research ook een economisch pro-

bleem is. In hoeverre loont het vele geld, tijd en mankracht verslindende empirisch criminologische onderzoek?
Ondanks hun potentiële impact,

blijven om dezelfde reden

eveneens de meer fundamenteel wetenschappelijke theorieën buiten
beschouwing, die als model voorafgaan aan hypothesetoetsend onderzoek of daarvan de resultante zijn.
Een ruimere definitie van het begrip onderzoek dan het hier
gehanteerde, zou behalve de bovengenoemde alternatieven, ook de
statistieken kunnen omvatten die worden opgemaakt door de officiële instanties, die zich met criminaliteit bezig houden
(justitiële statistieken; politie-statistieken; CBS-statistieken). Het zou zeker de moeite waard zijn de invloed hiervan op
het strafrechtelijke beleid te onderzoeken. In de recente litteratuur worden de betrouwbaarheid en validiteit van deze statistieken echter aangevochten. (Zie in Nederland onder andere VAN
DIJK, 61).
Het is niet duidelijk in hoeverre deze statistieken een maatstaf zijn voor het gedrag van de populatie dan wel een weerspiegeling van het selectieve beleid van de strafrechtelijke organen.
Een andere moeilijkheid is de vergelijkbaarheid van statistieken
in verschillende tijden en gebieden.
Het probleem is daarom veeleer of hun invloed niet te groot
is en óf zij enige invloed mogen hebben, dan hoe hun
zou kunnen worden vergroot.

6

impact

1.2. FUNDAMENTEEL

EN TOEGEPAST

ONDERZOEK

Binnen de empirisch-theoretische research kunnen op verschillende
wijzen onderscheidingen worden gemaakt.
Een klassiek onderscheid is dat tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Met fundamenteel onderzoek wordt gewoonlijk onderzoek bedoeld dat zijn vraagstellingen ontleent aan de wetenschap en wordt verricht omderwille van de ontwikkeling van de
wetenschap zelf. Het is gericht op de toetsing en ontwikkeling
van theorieën over verschijnselen die aan de fysieke of sociale
werkelijkheid ten grondslag liggen. Bij de bestudering van deze
verschijnselen wordt zoveel mogelijk geabstraheerd van de concrete en variërende maatschappelijke context, waarin deze verschijnselen in de dagelijkse werkelijkheid voorkomen. Wanneer fundamentele onderzoekers, bijvoorbeeld, de straftoemeting door de
rechterlijke macht analyseren, doen zij dit niet omdat zij zo
graag de besluitvorming van rechters en Officieren van Justitie
willen verbeteren. Zij doen dit primair om Inzicht te krijgen in
de fundamentele processen en factoren die aan elke soort besluitvorming (inzake de aankoop van goederen; het kiezen van een huwelijkspartner; het toemeten van een straf, enzovoort) ten grondslag liggen.
Als ideale wijze van data-verzameling wordt, met name in de
psychologie, de simulatie in een laboratoriumsituatie gezien.
Daar kunnen de verschijnselen het zuiverste worden geobserveerd
en gemeten, omdat allerlei storende invloeden het gemakkelijkste
onder controle kunnen worden gehouden.
Omdat de vraagstelling van fundamenteel onderzoek primair
voortspruit uit de wetenschap zelf, onttrekt dit soort wetenschapsbeoefening zich in eerste instantie aan overwegingen van
praktisch nut en praktische toepasbaarheid. Haar voornaamste consumenten zijn wetenschapsbeoefenaars aan universiteiten en andere researchinstituten.
Toegepast onderzoek daarentegen ontleent zijn vraagstelling
aan de sociale werkelijkheid. Het is een vorm van kennisverga7

ring waarvoor de voornaamste drijfveer de oplossing van specifieke menselijke en maatschappelijke problemen is. Dit is één betekenis van "toegepast". De uitkomsten kunnen, in principe, meer
of minder direct, worden verdisconteerd in het beleid. Is het
niet altijd in de vorm van pasklare antwoorden of van concrete
producten, dan wel doordat zij een richtlijn geven voor de formulering en uitvoering van een beleid.
Een tweede betekenis van "toegepast" is, dat bij dit onderzoek een beroep wordt gedaan op de verworvenheden van de fundamentele wetenschap. Het is dan een bijdrage tot de oplossing van
concrete problemen door afleiding uit fundamenteel-wetenschappelijke bevindingen en door toepassing van bestaande methoden en
technieken.

De discussie over de relatieve vruchtbaarheid en invloed van beide typen onderzoek is zeer oud. Fundamenteel onderzoek zou door
zijn hoge abstractieniveau en de algemeenheid van zijn theorieen en wetmatigheden een grotere potentiële toepasbaarheid op een
breder scala van verschijnselen hebben dan toegepast onderzoek.
Hier staat, met name bij simulatieonderzoeken, de kunstmatigheid
tegenover, die generalisaties en extrapolaties naar natuurlijke
omstandigheden bemoeilijken. Een ander nadeel van fundamenteel
onderzoek is, dat het voor de oplossing van praktische, vaak acute, problemen niet altijd mogelijk is te wachten totdat tijdrovend fundamenteel onderzoek adequate theorieën heeft opgeleverd.
Beslissingen over urgente problemen, die om een onmiddellijke
aanpak vragen, worden toch genomen en moeten ook worden genomen,
met of zonder wetenschappelijk onderzoek. In die gevallen kan
ad hoc toegepast onderzoek vaak een vruchtbare bijdrage leveren,
hoe onvolmaakt dit ook is vanuit zuiver wetenschappelijk standpunt. De keerzijde hiervan is het gevaar, dat onderzoekers te
snel met incomplete of inadequate gegevens bestaande noden trachten te lenigen.
GOULDNER (78) verzet zich tegen de superioriteit van de fundamentele boven de toegepaste wetenschap. Naar zijn mening is het
geen kwestie van meer of minder, maar van een verschil in uit-

8

gangspunt. Toegepast sociaal onderzoek is zijns inziens een
noodzakelijke technologie om veranderingen aan te brengen. De
fundamentele sociale wetenschap heeft tot dusverre alleen maar

een analysis
planned

of stable

change

soaial

structures

gegeven. Als agent

of

is de fundamentele sociale wetenschap te kort ge-

schoten. Daarom is het volgens hem niet zo dat als men de fundamentele sociale wetenschap maar voldoende kansen geeft, het
uiteindelijke rendement voor toegepast sociaal onderzoek en in
laatste instantie voor de oplossing van maatschappelijke problemen wel zal blijken. In feite, zegt GOULDNER, heeft toegepast
sociaal onderzoek meer bijgedragen tot fundamentele theorievorming dan omgekeerd. De meest succesvolle toegepaste wetenschap
is geen derivatie uit een theorie geweest. Door haar succes
bracht zij zelf conceptuele en theoretische vernieuwingen aan.
GOULDNER geeft als voorbeeld het begrip "informele organisatie".
Het bestaan en de betekenis van de informele organisatie is ontdekt naar aanleiding van de beroemde HAWTHORNE-onderzoeken
(ROETHLISBERGER and DICKSON, 136). Deze hadden aanvankelijk een
zeer praktisch doel, namelijk verhoging van de productie in bepaalde bedrijven. Hen dacht dit te kunnen bereiken door wijzigingen in de fysieke arbeidsomstandigheden van de werknemers aan
te brengen. Later bleek dat de informele organisatie van de
werknemers een veel grotere invloed op de productie had.
CHERNS (40) en CLARK (41), beiden verbonden aan het

for

the Utilization

of Social

Science

Centre

te Loughborough (Groot-

Brittannië) staan eveneens sceptisch tegenover de toepassingsmogelijkheden van fundamenteel onderzoek. De kern van het probleem waarom het gebruik van de sociale wetenschappen zo teleurstellend is, ligt in hun ogen in een misvatting over de verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en over het proces waardoor onderzoek wordt omgezet in actie. Een tekortkoming
van degenen die preferentie geven aan fundamenteel onderzoek,
omdat het grotere potentiële toepassingsmogelijkheden zou hebben,
is dat zij verzuimen aan te geven hoe deze toepassing dan wel tot
stand komt. Het gangbare model is ontleend aan de natuurwetenschappen: de resultaten van zuiver wetenschappelijk onderzoek ko9

men ter kennis van een beoefenaar van toegepast onderzoek, die
aan een organisatie is verbonden, waarna een nieuw product of een
nieuwe technologie wordt ontwikkeld. Uiteindelijk beslist een
beleidsfunctionaris over het al dan niet toepassen hiervan.
Dit model is echter zelfs voor de natuurwetenschappen en hun
techniek een inadequate beschrijving van de feitelijke gang van
zaken.
De doorwerking van fundamenteel onderzoek op toegepast onderzoek, en in laatste instantie op de praktijk, blijkt gering te
zijn. Bij een poging de ontwikkelingsgeschiedenis van succesvolle militaire wapensystemen te traceren, bleek slechts 10% duidelijk hun succes te danken te hebben aan afleiding uit fundamen-

teel onderzoek. "The bulk of innovations
direct
scientific

parentage

either

in basic

forms of applied

and engineers

are more likely

knowledge

research

to invent

it from the research

someone

(HAVELOCK, 87, p. 8-16).

discernable

or more abstract

knowledge.

than to derive
else."

have no

Social

or reinvent

or development

and
scientists

something
work of

Onzes inziens is dit sombere beeld niet helemaal juist. De
wereld anno 1975 zou er geheel anders uitzien wanneer EINSTEIN
geen fundamenteel onderzoek had gedaan. Bovendien dient men er
rekening mee te houden dat onderzoekers soms moeilijk toegeven
iets aan een ander te hebben ontleend.
Volgens ZETTERBERG (170) behoeven ook in de sociale wetenschappen de zaken niet zo ongunstig te liggen. Naar zijn mening
wordt voor de oplossing van praktische problemen te gauw overgegaan tot een ad hoc onderzoekproject. Hij illustreert dat op
fraaie wijze door een concreet probleem waarmee de sociologie
zich nooit expliciet heeft ingelaten, namelijk een dalend
schouwburgbezoek in een stad, op te lossen met behulp van een
twaalftal reeds bestaande algemene sociologische theorieën.
Een belangrijke verklarende factor voor de geringe doorwerking van fundamenteel sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dat
het in deze sector, meer dan bij de natuurwetenschappen, doorgaans ontbreekt aan wetenschappelijk gevormde functionarissen die
fundamenteel onderzoek kunnen vertalen in praktische toepassingen
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en die zowel de wetenschap beheersen als de techniek en de organisatie terdege kennen.
Een manier om de invloed van de sociale wetenschappen te vergroten is voor CHERNS en CLARK de hieronder te behandelen
action

research. Behalve de vertaling van fundamenteel onderzoek

naar toegepast onderzoek en van toegepast onderzoek naar de praktijk is volgens CHERNS en CLARK ook een probleem, dat de verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek in de sociale
wetenschappen anders is dan in de natuurwetenschappen. In de
natuurwetenschappen worden voor het fundamentele onderzoek relevante data verzameld buiten hun natuurlijke context. Het onderzoek vindt plaats door middel van een experimentele simulatie
in een laboratoriumsituatie. Vervolgens kan aan toegepast onderzoek en aan toepassingen worden gedacht. De sociale wetenschappen kunnen deze methode slechts in beperkte mate gebruiken.
"On the

whole

he (dat wil zeggen de beoefenaar van toegepast

sociaal-wetenschappelijk onderzoek, F.D.) has to reach his

fun-

damental data (people, institutions,
etc.) in their natural state
and his problem is how to reach them in that state. His means
of gaining acces is through a professional relationship which
gives him privileged conditions. The professional
relationship
is a first analogue of the laboratory for the social
sciences.
Unless he wins conditions privileged in this way, the social
scientist
cannot find out anything which the layman cannot find
out equally well, and he can only earn these privileges by
proving his competence in supplying some 'kind of service. "
(CHERNS, 40, p.210). Deze professional

relationship

, waarbij

de onderzoeker door het verrichten van diensten een geprivilegieerde toegang krijgt tot voor het fundamenteel onderzoek rele-

1) In beginsel zou het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie deze taak op zich
kunnen nemen, voor wat het criminologische en penologische
onderzoek betreft.
2) VAN DEN BRAAK (27) spreekt over het "wederkerigheidsprincipe".
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vante data wordt volgens CHERNS gerealiseerd in action

research.

De oude strijdvraag over de relatieve waarde en de mogelijke in
vloed van fundamenteel versus toegepast onderzoek is thans ook
actueel in de Nederlandse criminologie.
DESSAUR (54 en 55) zet zich af tegen de, wat zij noemt, on
gestructureerde accumulatie van descriptieve informatie over alle
mogelijke onderwerpen. De Nederlandse criminologen worden in het
algemeen beschouwd of beschouwen zichzelf als helpers bij acute
sociale problemen. Onderzoekers kunnen hiervoor wel ad hoc oplos
singen geven en het beleid tijdelijk uit een impasse helpen, maar
dit is op lange termijn niet vruchtbaar. Criminologen zouden zich
minder bij de neus moeten laten rondtrekken van het ene stukje
actuele problematiek naar het andere. Zij acht het volstrekt in
strijd met het belang van de wetenschap en op de lange duur van
de beleidsmakers als dit soort toegepast onderzoek de exclusieve
bezigheid van criminologen zou blijven.
De trage en geringe vooruitgang van de criminologie is volgens
DESSAUR niet alleen toe te schrijven aan gebrek aan tijd, man
kracht en middelen, maar is een gevolg van het feit, dat er nau
welijks fundamentele criminologie wordt bedreven. De taak van de
fundamentele criminologie is ethisch neutraal onderzoek, met ver
klaring en predictie op theoretisch niveau. De formele taak die
DESSAUR deze criminologie toedenkt, is de ontwikkeling van mathe
matisch geformaliseerde modellen. Door de ondubbelzinnige, hel
dere en emotioneel neutrale taal en de axiomatische structuur van
de wiskunde heeft ook een fundamentele wetenschap als de fysica
zo'η vlucht kunnen nemen.
Inhoudelijk gezien heeft de fundamentele criminologie volgens
DESSAUR betrekking op een relatief beperkt aantal problemen,
waartoe veel van wat zich nu als onderzoekobjecten voor de crimi
nologie aandient, is terug te voeren. Deze basisproblemen zijn:
a. de informatie-decisiestructuren in bureaucratische,
hiërarchisch gestructureerde organisaties (strafrechtsociologische criminologie);
b. het ontstaan en verloop van conflicten tussen hiërarchisch
12

geordende subculturen (fundamentele algemene criminologie);
e.

de verandering van attitude bij leden van conflicterende,
hiërarchisch laag gewaardeerde subculturen (penologie/toegepaste criminologie).

STEENHUIS (146), een van de Groningse criminologen die tot
dusverre een groot deel van het toegepaste criminologische onderzoek in Nederland hebben verricht, stelt daar tegenover: "Zuiver
wetenschappelijk onderzoek is goed, toegepast wetenschappelijk ie
beter, zou men populair kunnen zeggen. Een onderzoek waarvan de
resultaten betekenis hebben voor de praktijk heeft als het ware
een extra dimensie." (p. 87).
Naar mijn mening kan men het echter eens zijn met DESSAUR,
dat criminologisch onderzoek meer dan voorheen in een van te voren opgesteld breder theoretisch kader zou moeten worden verricht
of daarin later zou moeten worden geplaatst. Toegepast onderzoek
wordt het meest vruchtbaar, wanneer wordt getracht de probleemstelling en de uitkomsten te generaliseren, zeggen ook LIKERT en
LIPPITT (111). Afgezien van de mogelijke bijdrage tot de wetenschappelijke theorievorming kunnen op deze manier analoge problemen in gelijksoortige situaties gemakkelijker en sneller worden opgelost. Herinnerd zij ook aan het oude adagium "Niets is
zo praktisch als een goede theorie." Formuleert de onderzoeker
deze niet, dan bestaat het gevaar dat beleidsfunctionarissen ofwel zelf, maar kritiekloos en onjuist, gaan theoretiseren en generaliseren, ofwel dat zij het onderzoek (terecht) afwijzen wegens gebrek aan generaliseerbaarheid en toepasbaarheid.
Het zoeken van specifieke antwoorden op specifieke problemen
kent nog meer nadelen: er zijn teveel specifieke problemen om
door onderzoekers te kunnen worden onderzocht ; de kosten van elk
onderzoek overschrijden de waarde van de specifieke oplossingen;
als het antwoord op een specifiek probleem is gegeven, is het
probleem soms al verdwenen. Het kan ook gebeuren dat na een stuk
fire

fighting

research het probleem nog wel bestaat, maar dat de

beleidsfunctionarissen al weer in beslag zijn genomen door een
ander probleem, Bijvoorbeeld: in de jaren zestig is door HARTSUIKER (86) een onderzoek gedaan naar soutenage, iets wat toen13

tertijd, met паше in de grote steden, de overheid met zorg ver
vulde. Echter, vlak na de verschijning van HARTSUIKER's disserta
tie in 1966, eiste de provobeweging en de daarop volgende gezags
crisis de aandacht van de overheid dermate op, dat het nog steeds
bestaande soutenageprobleem naar het tweede plan verschoof. (Zie
NAGEL en anderen, 122).
Op dit terrein ligt zowel een taak voor de overheid als voor
de onderzoekers. Onderzoekers hebben de taak om, zoals DESSAUR
voor de criminologie heeft gedaan, algemene probleemstellingen te
formuleren en tot een op langere termijn gericht onderzoekbeleid
te komen. Dan kunnen de onderzoeken ook landelijk worden geco
ördineerd en kan verbrokkeling worden voorkomen.
Ook de overheid kan iets doen. Voor zover het om het verstrekken van subsidies gaat, zou er, met inachtneming van de creatieve
autonomie van ledere onderzoeker en elk instituut, een poliay
science

for

moeten worden ontwikkeld. Onderzoekers zouden hun taak

beter kunnen verrichten, wanneer de overheid - voor zover mogelijk - een beleid op langere termijn opstelde en -alweer voor
zover mogelijk - zich daaraan ook gehouden achtte.
Daarnaast is het zaak dat de strafrechtelijke beleidsfunctionarissen voortdurend het gemeenschappelijke in een ogenschijnlijke diversiteit van problemen gaan zien en de betekenis van
nieuw opkomende maatschappelijke verschijnselen bijtijds onderkennen. (Het behoort tot de verantwoordelijkheid van toegepaste
onderzoekers hierbij behulpzaam te zijn). Dan worden zij niet zo
gauw verrast en behoeven zij zich niet te laten verleiden tot
paniekreacties, wanneer bepaalde sociale verschijnselen (in het
bijzonder conflicten en spanningen) plotseling manifest worden.

1.3. TYPEN

VAN

FUNDAMENTEEL

EN TYPEN VAN

TOEGEPAST

ONDERZOEK

Uit de overtuiging dat het criminologische onderzoek met het oog
op zijn toepassingsmogelijkheden theoretisch beter moet worden
gefundeerd, volgt nog niet dat men slechts de keuze heeft tussen
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fundamenteel en toegepast onderzoek.
In het voorgaande treft men onder meer de volgende tegenstellingen aan: generaliseerbaarheid versus specificiteit; waardevrijheid versus waardegebondenheid; gerichtheid op de ontwikkeling van de wetenschap dan wel op de leniging van praktische
noden; laboratoriumexperimenten versus descriptief veldonderzoek.
Het is mijn indruk, dat de tegenstelling fundamenteel-toegepast
soms onnodig wordt aangescherpt. Het lijkt niet waarschijnlijk,
dat er slechts twee typen van onderzoek zijn, waarvan de één alle
kenmerken en voordelen in zich verenigt, die de ander niet heeft.
Dat er schakeringen mogelijk zijn, blijkt uit DESSAUR's definitie van fundamentele criminologie. (Zie p.12 hierboven). Zij
heeft het over het ontstaan en verloop van conflicten tussen
hiërarchisch

geordende

subculturen

en niet over het ontstaan en

verloop van conflicten in het algemeen; over attitudeveranderingen bij leden van conflicterende
subculturen;

hiërarchisch

laag

gewaardeerde

en niet over attitudeveranderingen in het algemeen.

Dat zij niet spreekt over ontstaan en verloop van conflicten en
niet over attitudeverandering, maar refereert aan een context,
betekent dat zij niet de eerder omschreven fundamentele research
in haar zuiverste vorm voor ogen heeft.
In feite spelen hier twee noties van fundamentele wetenschap
door elkaar, namelijk de hieronder nader te bespreken pure
research en basic

objective

basic

research. Zij maken deel uit van een

typologie die afkomstig is van CHEHNS (41) en CLARK (42). Hun indeling is voor ons thema ook daarom relevant, omdat zij niet
alleen de tegenstelling fundamenteel-toegepast afzwakt, maar tevens is gebaseerd op a. de distributiekanalen van het onderzoek
en Ъ. het gehoor waartoe de onderzoeker zich wendt.
CHERNS en CLARK onderscheiden vijf typen empirisch onderzoek:
a. Pure basic

research

b. Basic objective
ö. Evaluation
d. Applied
e. Action

research

research

research
research
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a. Pupe basic

research: deze is georiënteerd op de oplossing van

theoretische problemen die zich in een zich ontwikkelende wetenschap voordoen. De potentiële toepassingsmogelijkheden zijn erg
groot, maar het feitelijke gebruik ervan is klein. De reden is,
dat door het hoge abstractieniveau de distributie niet verder
reikt dan tot een beperkt wetenschappelijk forum aan universiteiten en researchinstituten, via vakspecialistische tijdschriften,
boeken en eventueel colleges. Praktijkgerichte onderzoekers, praktiserende academici, beleidsfunctionarissen en het publiek komen
er nauwelijks шее in aanraking. De onderzoekers vertrouwen in deze
op hun eigen initiatief. "In this
"knowledge
channels

tends

to enter

of action."

channels

way",

schrijft CHERNS (41),

of reflection

rather

than

(p. 214).

Fundamenteel onderzoek in deze zin wordt door Nederlandse cri
minologen nauwelijks verricht. Om die reden is het niet mogelijk
de impact

hiervan vast te stellen. Dit zou trouwens ook onder-

zoektechnisch erg moeilijk zijn, omdat de invloed waarschijnlijk
indirect (via het toegepaste onderzoek) en zeer langzaam tot stand
komt.
Het lijkt mij ook niet de taak van criminologen om fundamenteel
onderzoek in deze zin te doen, zoals het ook evenmin hun taak is
instrumenteel-nomologisch onderzoek te doen, dit is het construe
ren, standaardiseren en valideren van instrumenten voor algemeen
gebruik (DE GROOT, 84).
Dit wil niet zeggen, dat criminologen van zulk onderzoek geen
kennis zouden behoren te nemen. In dit opzicht constateer ik bij
de Nederlandse criminologen een vervreemding van de fundamentele
wetenschap. Afgezien van de juristen onder hen, zijn de meesten
afgestudeerd als psycholoog of socioloog. Naderhand, wanneer zij
praktijkgericht criminologisch onderzoek verrichten, houden zij
onvoldoende contact met hun eigen vak. Kenmerkend hiervoor is,
dat de doorgaans door criminologen geciteerde litteratuur voorna
melijk tijdschriften en boeken bevat die woorden als crime
delinquency

een tijdschrift zoals, bijvoorbeeld, de Journal
Behaviour.
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en

in de titel hebben. Slechts zelden wordt verwezen naar
of

Abnormal

Het komt mij voor, dat het criminologische onderzoek aan diepgang zou winnen, wanneer meer aansluiting zou worden gezocht bij
de verschillende originele vakgebieden van de criminologen en wanneer binnen de instituten de diversiteit in professionele identiteit meer zou worden benadrukt en uitgebuit. Praktische problemen
zoals, onder andere, de speciale en generale preventie, zouden op
die manier eerder tot een oplossing kunnen worden gebracht. (Bijvoorbeeld: wat is de relevantie van psychologische leertheorieën
voor de speciale en generale preventie?).
Het enige waar elk instituut inmiddels wel aan hecht, Is het
aantrekken van een vakbekwame methodoloog en statisticus, en
eventueel een Jurist voor de overbrugging naar het strafrecht.
Maar de verschillen tussen de overige specialismen zijn verwaterd,
doordat men al te zeer is gericht op de oplossing van ad hoc problemen.
Typerend voor de extreme oriëntatie op toegepast onderzoek is
ook, dat de redactie het niet langer op prijs stelt In het Ne-

derlands

Tijdscknft

voor Criminologie

zelfs maar eenvoudige sta-

tistische of vakwetenschappelijke termen zonder nadere toelichting
te gebruiken. Kennelijk wordt dit tijdschrift niet in de eerste
plaats gezien als een forum voor criminologische onderzoekers,
maar als een informatiebulletin voor praktiserende Juristen en
andere werkers in het criminologische veld. Het is een goede zaak
dat onderzoek ook voor sociaal-wetenschappelijk ongeschoolde beleidsfunütionarissen toegankelijk wordt gemaakt en wellicht is de
Nederlandse criminologenwereld te klein om een eigen discussieforum in de vorm van een tijdschrift te rechtvaardigen. Het gevaar
dreigt evenwel, dat de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap wordt afgeremd.

b. Basic objective

research: deze is evenals pure basic

research

gericht op de oplossing van algemene vraagstukken, maar dan op die
welke voortkomen uit de brede toepassingsgebieden van een wetenschap. Er wordt echter geen oplossing voor concrete gevallen geboden.
Distributlemedia zijn hier, naast de vakspecialistische publi17

caties, publicaties in een populaire versie, waardoor beoefenaars
van toegepast onderzoek en praktiserende collega's eerder worden
bereikt.
Hen vindt hier gemakkelijk DESSAUR's inhoudelijke opvatting
over fundamentele criminologie in terug. Deze vorm van onderzoek
zou, in tegenstelling tot de hieronder te bespreken vormen van ad
hoe

toegepast onderzoek, fundamenteel programmatisch onderzoek

kunnen worden genoemd.

c.

Bij evaluation

research wordt de effectiviteit van een pro-

gramma of maatregel bepaald door vergelijking van de toestand van
een organisatie vóór en nadat de verandering is aangebracht. Met
het oog op de veronderstelde wetenschappelijke onpartijdigheid
wordt deze evaluatie doorgaans aan een buitenstaander opgedragen,
zij het dat deze meestal pas wordt ingeschakeld nadat

de verande-

ring is geïntroduceerd. Is hij wel bij het veranderingsproces betrokken, dan tendeert het onderzoek meer naar action

(Zie ad

research.

e).

Omdat het, in dit geval, inhoudelijk gezien om de evaluatie van
een zeer specifiek programma gaat, bestaat de distributie van het
onderzoekverslag vaak uit niet meer dan een rapport aan de opdrachtgever. Wanneer het onderzoek methodologische noviteiten bevat, wordt het soms ook in een vaktijdschrift gepubliceerd.
Deze zogenaamde eummative

evaluation

research is een van de

eerste uitwisselingsvormen tussen de wetenschap en externe opdrachtgevers geweest. De penologische studies naar de speciaal- en
generaal-preventieve effecten van strafrechtelijke sancties zijn
hiertoe te rekenen.

Swmative
evaluation

evaluation

research is iets anders dan

formative

research. Bij dit laatste type evaluatie onderzoek

wordt niet nagegaan in hoeverre een programma aan zijn doelstellingen heeft beantwoord (slagen/falen), maar in hoeverre een programma conform de opzet is uitgevoerd en welke processen ten
grondslag liggen aan zijn slagen/falen.
Dit soort onderzoek wordt nog zeer weinig verricht. Toch is het
nodig, vanwege de grote discrepantie die vaak bestaat tussen ener18

zijds datgene wat beleidsfunctionarissen zeggen dat moet worden
gedaan en wat uitvoerders zeggen te doen, en anderzijds datgene
wat er in feite wordt gedaan. Zonder kennis van de feitelijke werking van een programma kan zijn slagen of falen niet worden verklaard en is het niet mogelijk het programma tijdens de uitvoering
bij te sturen.

d. Applied

research is gericht op de oplossing van een actueel

praktisch probleem binnen een specifieke setting. Het onderzoek
kan op eigen initiatief worden uitgevoerd dan wel in opdracht
van derden. Rapportage vindt meestal plaats aan de eventuele opdrachtgever.
De onderzoeker geeft in dit geval wel beleidsadviezen, maar
hij participeert niet, evenmin als hij dat doet bij

evaluation

research, bij het aanbrengen van veranderingen in de organisatie.
De eventuele impact

treedt zijns ondanks op. Gebrek aan

wordt door de onderzoekers meestal toegeschreven aan
to change

impact
resistance

in de organisatie, zonder dat zij het onderzoekmodel en

hun eigen rol ter discussie stellen.
Deze applied
evaluation

research maakt tezamen met de

swmative

research het grootste deel van het criminologische on-

derzoek uit. Het wordt, in volgorde van frequentie, verricht aan
universitaire criminologische instituten, het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van
Justitie en enkele andere (para-) universitaire instituten. Het
wordt grotendeels gefinancierd door het Ministerie van Justitie
en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO).
In tegenstelling tot wat CHERNS (41) en CLARK (42) menen, worden deze onderzoeken tegenwoordig op ruime schaal verspreid, niet
alleen via populaire tijdschriften maar ook via de massamedia.
Bovendien is het niet helemaal waar, dat de onderzoekers zich
uitsluitend zouden beperken tot het schrijven van een rapport.
Steeds meer wordt het een gewoonte het rapport met de relevante
beleidsfunctionarissen te bespreken. Hiermee is dit type onderzoek echter nog lang geen action

research geworden.
19

e.

Door

middel van action

research wordt getracht praktische

probleemsituaties in een organisatie op te lossen. Dit gebeurt
echter niet alleen door het schrijven van een rapport met een of
meer beleidsadviezen, maar ook door actieve participatie van de
onderzoeker bij de introductie en uitvoering van veranderingen
(en omgekeerd: door actieve participatie van de cliënten/opdrachtgevers bij het onderzoek) en door bestudering van het veranderingsproces, zodat er indien nodig, bijtijds kan worden
bijgestuurd en het tempo waarin de veranderingen worden aangebracht kan worden verhoogd of verlaagd.
Tegelijkertijd draagt de onderzoeker bij tot fundamentele
theorievorming, doordat hij een geprivilegieerde toegang heeft
tot data en situaties die normaal niet toegankelijk zijn. (Zie
p. 11 hierboven).
In deze twee factoren, de wederkerige betrokkenheid van onderzoeker en cliënt/opdrachtgever en de geprivilegieerde toesuimative

gang tot het materiaal, ligt het verschil met
evaluation

research en applied

research. (Deze beide laatste

soorten kunnen wel een onderdeel vormen van action

research).

De strategie ter bevordering van de toepassing van het onderzoek is hier ingebouwd in het onderzoek zelf. Het creëren van
distributiekanalen naar de leden van de organisatie en het benutten van die kanalen vormt een wezenlijk onderdeel van het onderzoek. Veel tijd en energie wordt besteed aan het bevorderen
van receptiviteit voor en gebruik van de onderzoekuitkomsten bij
de gebruikers. Dit stelt geheel andere eisen dan het presenteren
van rapporten en artikelen aan wetenschappelijke collega's
Action

research wordt in de Nederlandse criminologie nauwe-

lijks aangetroffen.

Samenvattend kan worden gezegd, dat het criminologische onderzoek in Nederland voornamelijk bestaat uit toegepast onderzoek
(applied

en

evaluative).

Anders dan bij action

research zijn de

onderzoekers niet of nauwelijks geïnvolveerd bij het beleidsproces en hun bijdrage is over het algemeen beperkt tot incidentele
injecties van informatie aan beleidsfunctionarissen.
20

1.4.

GOUVERNEMENTELE

EN

NON-GOUVERNEMENTELE

CRIMINOLOGIE

In het voorgaande zijn een aantal onderscheidingen aangebracht
tussen verschillende soorten onderzoek. Deze zijn telkens gerelateerd aan de potentiële toepassingsmogelijkheden. Het bleek dat
naarmate het onderzoek zich meer beweegt van pure
naar actbon

basic

research

research de generaliseerbaarheid kleiner, maar de

directe toepassingsmogelijkheden groter worden. Tenslotte is getracht om aan de hand van de gemaakte indeling de Nederlandse
criminologische research te situeren. De conclusie luidde dat het
Nederlandse criminologische onderzoek voornamelijk toegepast onderzoek is.
Een andere onderscheiding die de laatste tijd veel wordt gemaakt, maar dan op ethische en ideologische, niet zo zeer op
methodologische gronden, is die tussen gouvernementele en nietgouvernementele research. Steeds meer criminologen vragen zich af
aan welke kant zij eigenlijk staan, aan die van het strafrechtelijke apparaat of aan die van de delinquenten en andere justitiabelen. Criminologie als zodanig^erken zij op, is noch voor noch
tegen welke vorm van criminaliteit dan ook. Zij is bij voorbaat
noch voor de ene oplossing noch voor de andere. Toch hebben criminologen in vele landen als vanzelfsprekend de criminaliteitbestrijdings-Ïssues van hun overheid overgenomen. Hiertegen rijst
krachtig verzet. Internationaal wordt fel geprotesteerd tegen de
bevoogding van criminologische instituten door de nationale departementen van justitie. Deze beweging heeft in de Verenigde Staten van Noord-Amerika haar belichaming gekregen in de inmiddels
opgeheven Berkeley
National

Deviancy

School
Conference

of Criminology,

en in Europa in de

van jonge Engelse criminologen.

ZWEZERIJNEN (178) en BIANCHI (20) hebben dit standpunt m

Neder-

land vertolkt.
Met name de individueel-psychologische criminologie die de
oorzaken van delinquent gedrag in de persoonlijkheid zoekt, moet
het ontgelden. Hoezeer dit model, naar men toegeeft, ook moge
hebben aangezet tot een humanisering van het strafrecht, steeds
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meer raakt men ervan overtuigd dat de werkelijke, althans belangrijkere problemen op die manier worden toegedekt.
Evenwel: hoe kritisch vele criminologen zich soms ook opstellen tegenover de overheid, alleen al op grond van hun gebondenheid aan universitaire instituten (vaak nauw gelieerd aan strafrechtelijke instituten) en hun financiële afhankelijkheid van de
overheid, moet het Nederlandse criminologische onderzoek eerder
als gouvernementeel dan als non-gouvernementeel worden gekenschetst .

1.5.

CRIMINOLOGISCH

EN PENOLOGISCH

ONDERZOEK

Zowel

in de onderwijspakketten aan de universiteiten, als bij de

benoeming van researchthema's, wordt een onderscheid gemaakt tussen criminologie in enge zin en penologie. De criminologie neemt
vooral het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van criminaliteit voor haar rekening en heeft minder directe implicaties voor
het strafrechtelijke beleid. De penologie daarentegen slaat een
brug tussen de criminologie en het strafrechtelijke beleid. Zij
bestudeert, met gebruikmaking van de verworvenheden van de criminologie, het functioneren van de strafrechtelijke subsystemen, en
zoekt hun effettiviteit te vergroten. Hiertoe rekene men studies
over de besluitvorming van de politie, van de rechters en van het
Openbaar Ministerie; over de speciaal- en generaal-preventleve
effectiviteit van sancties; over de sociale verhoudingen binnen
de gevangenissen, enzovoort.
Hoe weinig beide disciplines in de praktijk zijn te scheiden
blijkt, bijvoorbeeld, hieruit, dat voor de oplossing van een penologisch probleem, zoals de behandeling van rijders onder invloed in Bankenbos, een etiologisch onderzoek is gedaan
(BUIKHUISEN en DIJKSTERHUIS, 31).
Ik meen het criminologische onderzoek in Nederland als overwegend penologisch te mogen typeren. Daarom, en omdat dit onderzoek
bij uitstek beleidsrelevant pretendeert te zijn, zal ik het in
het vervolg voornamelijk hebben over de invloed van penologische
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research.

1.6.

COMPONENTEN

VAN

ONDERZOEK

Elk afzonderlijk toegepast onderzoek kent op zijn beurt verschillende aspecten. In het dagelijkse spraakgebruik hebben wij het
over de uitkomsten van een onderzoek, maar wat wordt hiermee bedoeld? Met de beantwoording van deze vraag zullen wij dit hoofdstuk besluiten.
Onder uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden door
beleidsfunctionarissen doorgaans een of meer van de volgende componenten verstaan: de gevonden feiten, de getrokken conclusies en
de gegeven aanbevelingen.
Niet in alle onderzoeken zijn deze aspecten, zowel quantitatief als qualitatief, even sterk vertegenwoordigd. Soms worden
aan een beperkt feitenmateriaal te verregaande conclusies verbonden. Aan de andere kant verzuimt een onderzoeker soms de praktische consequenties voor het beleid - in de vorm van aanbevelingen - aan te geven, hoewel zijn gegevens dit rechtvaardigen.
In het algemeen zijn gevonden data relatief onaanvechtbaar, de
conclusies in mindere mate en zijn de aanbevelingen het meest
discutabel. Omdat data in veel mindere mate polyinterpretabel
zijn, kunnen zij een grote invloed hebben op het beleid. Men kan
er vaak niet omheen en men voelt zich vaak gedwongen er althans
rekening mee te houden.
Anderzijds

hebben data op zichzelf geen eenduidige implica-

ties voor de te volgen gedragslijn. Vandaar de behoefte aan aanbevelingen die zeggen hoe rekening kan worden gehouden met de
gevonden feiten. Omdat aanbevelingen echter altijd aanvechtbaar
zijn (zij zijn ideologisch gekleurd en er is nooit een strikt
deductief verband tussen data, conclusies en aanbevelingen) mag
men geen al te hoge verwachtingen van hun invloed hebben. Zij
zullen vaak niet of niet volledig worden overgenomen.
Met de uitdrukkingen "rekening houden met de data" en "overnemen van beleidsadviezen" wordt al aangegeven dat de invloed van
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criminologische research verschillende vormen kan aannemen en dat
het begrip impact

afhankelijk is van wat men onder criminologisch

onderzoek verstaat. (Zie voor het begrip "impact"

het volgende

Hoofdstuk).
In het vervolg worden alleen toegepaste onderzoeken die impliciete of expliciete beleidsadviezen bevatten,besproken. Zij zijn
namelijk relatief eenduidig en hun invloed is gemakkelijker vast
te stellen dan die van data zonder meer. Bovendien, het zijn
vooral de beleidsadviezen waarmee onderzoekers invloed hopen uit
te oefenen op het beleid en het zijn het aantal en de aard van de
beleidsadviezen waaraan beleidsfunctionarissen (althans tot voor
kort. Zie p.260 hieronder) de beleidsrelevantie van een onderzoek
afmeten.
Men mag echter niet vergeten dat een onderzoekverslag meer
bevat dan alleen data, conclusies en aanbevelingen. Bij een onderzoek wordt ook altijd van bepaalde methoden en van bepaalde
technieken gebruik gamaakt. De belangstelling van wetenschapbeoefenaars zelf voor het werk van hun collega's blijkt vooral uit
te gaan naar de meetinstrumenten, de onderzoekopzet en de statistische technieken en minder naar de resultaten (HAVELOCK, 88).
Beleidsfunctionarissen gaan, zoals gezegd, meer af op de uitkomsten in de eerder genoemde zin. Deze uitkomsten worden ook in
eerste Instantie bedoeld wanneer men het heeft over bridging
gap between

theory

and practice.

the

Toch kan de kennismaking met de

methodische en technische aspecten van onderzoek ook op de beleidsfunctionarissen een gunstige invloed hebben. Niet in die
zin, dat zij een vaardige hantering van bepaalde meetinstrumenten
leren, maar doordat zij een sociaal-wetenschappelijke attitude
overnemen. Hierdoor wordt op de lange duur een voedingsbodem geschapen, die de ontvankelijkheid voor en een goed begrip van de
uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek bevordert.
Een wetenschap wordt vervolgens gekenmerkt door een begrippenstelsel. In ieder onderzoekverslag kan men bepaalde begrippen
aantreffen, die tot het apparaat van deze wetenschap behoren of
die door de onderzoeker zelf ad hoc zijn geconcipieerd. Ook van
deze begrippen kan, eveneens meestal pas op de lange duur, in24

vloed uitgaan, al Is het maar doordat hiermee verschijnselen worden benoemd. Sommige van deze begrippen zijn in onze cultuur al
langer gemeengoed of worden gemakkelijker gepopulariseerd dan andere. ledere ontwikkelde Nederlander weet inmiddels wel ongeveer
wat, bijvoorbeeld, de begrippen "affectieve verwaarlozing",
"frustratie" en "verdringing" inhouden. Anders ligt dit bij een
van oorsprong sociologische notie als "anomie". Psychologische en
psychiatrische benaderingswijzen zijn veel meer ingeburgerd in
onze cultuur, ook in de strafrechtspleging, dan sociaal-psychologische of sociologische concepten.
Een nog niet genoemde component van toegepast onderzoek kan,
tenslotte, het resultaat in de vorm van bepaalde ontwerpen of
producten zijn. In sommige wetenschappen wordt, onder andere uit
commerciële motieven, veel onderzoek gedaan met geen ander oogmerk dan de constructie of fabricering van een materieel en tastbaar goed dat kan worden geconsumeerd of op andere manieren kan
worden gebruikt (lampen; kunstmest). In het volgende hoofdstuk
kan men zien, dat vele studies over de invloed van research handelen over de adoptie van dit soort kant-en-klaar-producten.
Ook in de sociale wetenschappen worden, zij het in mindere mate, "producten" ontwikkeld. Deze zijn doorgaans echter niet voor
consumptie of alledaags gebruik door individuele burgers bestemd,
en zij hebben een minder tastbaar en zichtbaar karakter. Men
denke aan tests, curricula, studieboeken, therapieën. Is dit in
de criminalistiek nog denkbaar, in de criminologie is het moeilijk voorbeelden te vinden van wetenschappelijke apparatuur,
meetinstrumenten of gedragsbelnvloedende technieken die een meer
of minder directe weerslag zijn van wetenschappelijk onderzoek
en die door het strafrechtelijke apparaat zouden kunnen worden
gebruikt. Van "ontwikkelingswerk" met het strafrechtelijke apparaat als afnemer is niet of nauwelijks sprake.

1.7.

CONCLUSIE

Dit boek gaat over de potentiële invloed van empirisch, toegepast

25

penologisch onderzoek, dat praktische beleidsadviezen voor het
strafrechtelijke apparaat bevat. Deze keuze berust op drie gronden.
Ten eerste: dit type onderzoek pretendeert bij uitstek beleidsrelevant te zijn. Onderzoek naar eventuele invloed is derhalve bij dit type onderzoek het meest voor de hand liggend.
Ten tweede: de eventuele invloed van dit type onderzoek is op
onderzoektechnische gronden gemakkelijker te bepalen dan die van
andere soorten onderzoek. Dit soort onderzoek is namelijk bestemd voor zeer bepaalde beleidsinstanties en de invloed voltrekt
zich op relatief korte termijn.
Ten derde: in Nederland kennen wij bijna geen andere soorten
onderzoek.
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HOOFDSTUK 2
IMPACT

De invloed

van research kan zich op korte maar ook op lange

termijn voltrekken. Voorbeelden van sociaal-wetenschappelijke
onderzoeken die op korte termijn invloed hebben (in dit geval op
politici en stemmers) zijn de publia

opinion

polls

tijdens een

politieke verkiezingsstrijd. Psycho-analytische theorieën en onderzoeken hebben op langere termijn grote invloed gehad op het
denken van de westerse mens.
In het algemeen is het niet gemakkelijk op betrouwbare wijze
invloed van research op langere termijn vast te stellen (met
uitzondering wellicht van de invloed van research in de technische wetenschappen). Naarmate de tijdsperiode tussen een onderzoek en een gebeurtenis groter is, wordt het steeds moeilijker
causale factoren te isoleren. Daarom is een uitspraak zoals de
volgende zo moeilijk toetsbaar: "There have been many changes
the penal

systems

of teahnioally

years.

is

doubtful,

It

have resulted
obtained

very

however,

from the impact

through

than science

rigorous

advanced

with

methods.

in

any of these

of hard scientific

research

must be credited

that

countries

changes

evidence

The humanities

what changes

in

recent

there

have

rather
been".

(WILKINS, 172, p. 9 ) .
In dit boek is het begrip impact

beperkt tot invloed op korte

termijn. Niet alleen omdat invloed op korte termijn betrouwbaarder is te traceren dan die op lange termijn. Maar ook omdat met de
research waarvan in dit boek wordt getracht de potentiële invloed
vast te stellen (beleidsadviezen van toegepast penologisch on-

1) In dit boek worden afwisselend de begrippen "impact"
vloed" gebruikt. Zij betekenen hetzelfde.

en "in-
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derzoek betreffende ad hoc problemen van het strafrechtelijk apparaat) voornamelijk

korte termijn invloed wordt beoogd.

Maar wat is de inhoudelijke betekenis van het begrip "impact"
of "invloed"?
Definieert men het begrip "impaot"

ruim, dan is daarvan al

sprake wanneer iemand door een onderzoek is geattendeerd op een
probleem, wanneer een onderzoek heeft aangezet tot reflectie over
een bepaald onderwerp of tot het ter discussie stellen van bepaalde vooronderstellingen. Ook de bevestiging of de verandering
van een attitude kan al als een vorm van impact

worden gezien.

Een engere definitie van impact is: een gedragsverandering.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat impact verschillende
vormen en gradaties kan hebben. Het moet echter duidelijk zijn
dat zonder verdere specificering niet zinvol kan worden gesproken
over impact

van penologische research op het

strafrechtelijke

beleid.
De betekenis van het begrip "impact"

is verder afhankelijk van

het referentiekader van waaruit men over impact

praat. De in-

vloed van een penologisch onderzoek kan namelijk gewenst zijn of
niet gewenst en door de onderzoeker zijn bedoeld of met-bedoeld.
Wanneer een Officier van Justitie zich tijdens een requisitoir
fel kant tegen het beleidsadvies van een penologisch onderzoek om
kortere gevangenisstraffen op te leggen, heeft dit onderzoek dan
impact

gehad? Men kan zeggen: "ja", inzoverre deze Officier van

Justitie het betreffende onderzoek in elk geval heeft gelezen en
het op zijn besluitvorming effect gehad heeft, zij het, gezien
vanuit het standpunt van de onderzoeker, een averechts effect. De
Officier van Justitie zelf zal zeker antwoorden dat het onderzoek
een gunstige invloed op hem heeft gehad, want hij is daardoor
uitgedaagd tot een nog fellere vordering van zwaardere straffen.
Men kan zeggen: "nee", inzoverre het niet de invloed heeft gehad
die de onderzoeker beoogde en wenselijk achtte (verandering van
mening en verkorting van de gevangenisstraf) .
Een andere situatie is die waarbij een onderzoek achteraf een
invloed heeft die de onderzoeker helemaal niet beoogde en verwachtte maar die, ook vanuit zijn perspectief, niet onwenselijk
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is. Dit komt veelvuldig voor. Iedere lezer zal de onderzoekuitkomsten betrekken op zijn eigen situatie en uit deze navenante,
maar niet te voorspellen, conclusies trekken.
Alvorens te zeggen wat in dit boek onder "гтрааЬ"

wordt ver

staan, volgt nu eerst een korte beschrijving van het
model

-impact-

van ROGERS en SHOEMAKER (140). Dit model, dat weliswaar

verschillende tekortkomingen bevat en daarom niet zonder meer op
ons eigen probleemveld kan worden toegepast, heeft gefungeerd als
een uitgangspunt bij de formulering van een eigen definitie van
het begrip

2.1.

HET

"impact".

IMPACT-MODEL

VAN ROGERS EN

SHOEMAKER

De kennis over de toepassing van wetenschappelijke bevindingen is
het meest geavanceerd op het gebied van het onderwijs
maar vooral ook op het gebied van de landbouw
In deze science

of

knowledge

utilization

(.education),

{agriculture).

zijn verschillende

modellen ontwikkeld met behulp waarvan de invloed van innovaties
kan worden beschreven, verklaard en bevorderd. Deze modellen ver
schillen al naar gelang het type innovatie, het type organisatie
en decision

maker

en al naar gelang de rol die de onderzoeker

aanneemt. (Zie HAVELOCK, 88).
Het soort model dat op het eerste gezicht voor onze vraagstel
ling de meeste aanknopingspunten
onder de naam Social

Interaction

leek te bieden, staat bekend
Perspective.

Achter deze naam

gaan een groot aantal auteurs en richtingen schuil. Zij hebben
alle echter dit gemeen dat hun probleem is: Hoe een reeds voor
handen innovatie die buiten

de potentiële gebruikers om is ont-

wikkeld, onder de aandacht te brengen van deze potentiële gebruikers en hen aan te zetten tot het feitelijke gebruik of de
feitelijke toepassing van deze innovatie?
Zo'n innovatie kan van alles zijn: een materieel en/of te consumeren product, een idee, maar ook het beleidsadvies van een
penologisch onderzoek. Maar omdat de meeste studies stammen uit
de rural

sociology

hebben in dit type model de meeste innovaties
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betrekking op zaken zoals een nieuw soort kunstmest of een onkruidbestrijdingsmiddel.
De objecten van beïnvloeding zijn grotendeels boeren. Men zou
hen passief kunnen noemen, inzoverre zij niet bij de ontwikkeling
van de innovatie zijn betrokken en daarmee pas worden geconfronteerd na de voltooiing van de innovatie.
De -impact-model 1 en van het Social

Interaction

Perspective

heb-

ben betrekking op de fasen die een potentiële gebruiker doorloopt
vanaf het moment dat hij wordt blootgesteld aan de eerste informatie over de innovatie totdat (en soms zelfs tot daarna) hij
heeft beslist deze al dan niet toe te passen. Impact

wordt hier

dus duidelijk als een proces gezien.
Hoewel iedere auteur andere accenten legt, andere begrippen
gebruikt voor de beschrijving van dezelfde fase(n) of soms een
iets andere volgorde aanhoudt, bestaat een vrij grote mate van
overeenstemming over de fasen vla welke men uiteindelijk tot toepassing komt. Het meest bekend is het fasen-model van ROGERS en
SHOEMAKER (140) dat zij het Innovation-Decision

Process

noemen

(in het vervolg kortweg R&S-model genaamd). Dit is "the
process

through

which an individual

of an innovation
confirmation

to a decision

of this

passes

from first

to adopt or reject

decision."

mental
knowledge

and to

(p. 25).

Zij onderscheiden vier fasen of "functies" in dit proces:
α.

knowledge;

b.

persuasion;

c. decision
d.

en

confirmation.

"The knowledge function occurs
to the innovation's
haw it

existence

when the individual

and gains

attitude

toward

the

The decision function occurs
activities

exposed
of

functions.

The persuasion function occurs
favorable

is

some understanding

which

when the individual

forms

a

innovation.
when the individual

lead to a choice

to adapt

engages

or reject

in

the

innovation.
The confirmation function occurs
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when the individual

seeks

reinforcement
may reverse
messages

for

the innovation-decision

his previous

decision

about the innovation."

if

he has made, but he
exposed

to

conflicting

(p. 25).

Ondanks de grote verschillen die er bestaan tussen boeren en
strafrechtelijke functionarissen, respectievelijk kunstmest en
penologisch onderzoek, is om de volgende redenen bij dit model
aansluiting gezocht.
Ten eerste: het probleem hoe boeren aan te zetten tot het gebruik van landbouwkundige vernieuwingen is in zoverre vergelijkbaar met onze vraagstelling, dat ook wij te maken hebben met
overwegend passieve receivers

en met innovaties (toegepast peno-

logisch onderzoek) die veelal buiten de potentiële gebruikersgroep (strafrechtelijke functionarissen) om zijn ontwikkeld
Een fasering zoals in het R&S-model, te beginnen met een fase
van ontvangst en kennismaking (knowledge)

ligt daarom voor de

hand.
Ten tweede: hoewel dit model voornamelijk is ontwikkeld en
getoetst aan de hand van studies over de adoptie van landbouwkundige vernieuwingen door boeren, claimen ROGERS en SHOEMAKER grote
generalisatiemogelijkheden naar andere populaties dan boeren en
naar andere innovaties dan kunstmest. Met dit model blijken ook
zeer goed het gedrag van, bijvoorbeeld, artsen (inzake het uitschrijven van nieuwe medicijnen) en onderwijzers (inzake de toepassing van onderwijskundige vernieuwingen) te kunnen worden beschreven .
Ten derde: de aanhangers van dit model hebben de meeste maar
ook de voor ons meest relevante research verricht. (Zie p. 68
hieronder). Zij hebben onder andere de theorie over de
flow

of information

leadership

verder ontwikkeld, het belang van

two-step
opinion

benadrukt en aangetoond dat de distributie en toepas-

sing van innovaties in hoge mate afhankelijk zijn van de communicatie (-kanalen) en de sociale Interactie binnen de potentiële
gebruikersgroep. Aan dit laatste ontleent deze stroming ook haar

1) Dit in tegenstelling tot action
research, waarbij de beleidsfunctionaris van meet af aan bij het onderzoek is betrokken.
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naam "Social

2.2.

Interaction

KRITIEK

OP HET

Perspective".

R&S-MODEL

Aan de andere kant bevat het R&S-model enkele tekortkomingen die
maken dat dit model toch minder generaliseerbaar is (en dus minder toepasbaar op onze probleemsituatie) dan ROGERS en SHOEMAKER
zich voorstellen.

2.2.1. PRESCRIPTIE VERSUS DESCRIPTIE
In het R&S-model wordt het bestaan van een innovatie voorondersteld. Over de wijze waarop deze tot stand komt, met name over de
eventuele betrokkenheid daarbij van de potentiële gebruikers,
wordt echter met geen woord gerept, alsof dit niet van invloed
zou kunnen zijn op de verschillende fasen van het

Decision

Innovation-

Process.

Het maakt, vooral voor de uiteindelijke adoptie, een groot
verschil of een strafrechtelijke functionaris pas voor het eerst
met een onderzoek wordt geconfronteerd nadat het helemaal is afgerond, of dat hij, zoals bij action

research, van meet af aan

heeft geparticipeerd bij het onderzoek.
In het eerste geval komt, teneinde het
Process

Innovation-Decision

op gang te brengen, een zwaar accent te liggen op de

knowledge-ïase

(distributie en kennismaking), wordt veel aan-

dacht besteed aan de presentatie van de innovatie (uiterlijke
vorm, lay-out,

verpakking, en dergelijke) en zijn de verschillen-

de fasen gemakkelijk van elkaar te scheiden. In het tweede geval
neemt de persoonlijke communicatie tussen onderzoeker en potentiële gebruiker een voorname plaats in, is de presentatie van de
innovatie minder belangrijk en lopen de fasen veel meer door elkaar heen. De adoption-tase

begint eigenlijk al meteen.

Omdat in het strafrechtelijke apparaat momenteel nog steeds de
eerste situatie domineert, is het R&S-model voor een descriptie
van de feitelijke impact
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wel geschikt. Maar als prescriptie (hoe

de impact

te vergroten) schiet het tekort. Daarvoor is het te

mechanisch.

2.2.2. ΌΕ ROL VAN ATTITUDES IN HET IMPACT-PROCES

ROGERS en SHOEMAKER overschatten de rol die de attitude ten aan
zien van een innovatie (gevormd tijdens de persuasion-i&se)

in

het wrçjact-proces speelt.
Zij citeren onder meer KEITH (p. 108) die bij een steekproef
van Nigeriaanse boeren een correlatie van .58 vond tussen de kennis van een landbouwkundige innovatie (fenouïed^e-fase) en het
gebruik daarvan (adcpti-on-tase).

Dat deze correlatie niet perfect

is, kan volgens ROGERS en SHOEMAKER worden verklaard door de ongunstige attitude die vele Nigeriaanse boeren tijdens de
persuasion-fase

ten aanzien van deze innovatie hadden gevormd.

De attitude ten aanzien van een innovatie is inderdaad een
belangrijke interveniërende variabele tussen knowledge
adoption.

en

Maar het gaat te ver om te veronderstellen, zoals

ROGERS en SHOEMAKER lijken te doen, dat attitude en gedrag
(adoption)

altijd consistent zijn. In de sociale psychologie

wordt de vaak optredende discrepantie tussen attitude en gedrag
juist sterk genadrukt. Klassiek is het onderzoek van LaPIERRE
(109). Deze vond dat een aantal hoteleigenaars die beweerden geen
kamers te zullen verhuren aan Chinezen, dit in feite toch deden
toen de onderzoeker in het kader van het onderzoek een aantal
Chinezen zich liet aanmelden.
ROGERS en SHOEMAKER erkennen het bestaan van, wat zij noemen,
innovation

dissonance

wel. Maar zij beschouwen dit als een bij-

zondere en tijdelijke vorm van cognitieve dissonantie, die (omdat dissonantie een onbehaaglijke spanning is) na verloop van
tijd wordt gereduceerd doordat de attitude en het gedrag met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Om die reden achten
ROGERS en SHOEMAKER de attitudes uiteindelijk toch in hoge mate
predictief voor het gedrag.
Is dit in het algemeen al twijfelachtig, des te meer is dit
het geval wanneer wij kijken naar de verschillen tussen de inno33

vaties (landbouwkundige vernieuwingen, respectievelijk beleidsadviezen van penologisch onderzoek) en naar de verschillen tussen de
potentiële gebruikers (boeren,respectievelijk strafrechtelijke
functionarissen) bij ROGERS en SHOEMAKER en in deze studie.

2.2.3. PENOLOGISCH ONDERZOEK VERSUS LANDBOUWKUNDIGE VERNIEUWINGEN

De uitkomsten van penologisch onderzoek zijn in meerdere opzichten niet te vergelijken met landbouwkundige innovaties. De laatste zijn meestal vernieuwingen die voorheen onbekend waren. Hierover kan pas een mening worden gevormd en kan pas iets worden beslist nadat

men er kennis van heeft genomen. Penologisch onder-

zoek bevat niet altijd nieuwe informatie of ideeën, althans niet
voor alle strafrechtelijke functionarissen. (Het steeds terugkerende beleidsadvies in evaluatiestudies om de gevangenisstraf
zoveel mogelijk te vervangen door geldboetes, lijkt mij voor weinigen nog een openbaring te zijn).
Vaak valt de informatie samen met, en is het een bevestiging
van, reeds bestaande ideeën. De attitude wordt dan niet veranderd, maar versterkt. Soms wordt, ter rechtvaardiging van een
reeds genomen beslissing, deze bevestiging bewust in penologisch
onderzoek gezocht

(.conf-irmation-tase).

In al deze gevallen kunnen de beslissingen niet toegeschreven
worden aan, althans niet alleen, de uitkomsten van penologisch
onderzoek, noch aan een attitudeverandering die het gevolg is
van penologisch onderzoek.
In het laatste geval (onderzoek ter rechtvaardiging van een
reeds genomen beslissing) moet de volgorde van de fasen zelfs
worden omgekeerd, eerst de attitudevorming en de beslissing (op
grond van andere informatie dan penologisch onderzoek), dan de
confimation-tase

door knowledge

Een ander verschil is dat, als

van penologisch onderzoek.
penologische beleidsadviezen

nieuwe gezichtspunten bevatten, de praktische implicaties en de
bruikbaarheid daarvan moeilijker zijn te overzien dan die van
landbouwkundige vernieuwingen. De beleidsadviezen zijn meestal
niet erg geconcretiseerd en de voordelen zijn niet direct zicht34

baar. (Zij openbaren zich op lange termijn en harde data over hen
zijn niet gemakkelijk te krijgen).
Het gevolg is, dat het niet zo eenvoudig is om zelfs maar een
duidelijk positieve of negatieve houding te bepalen. Nog minder
zal men door zulk penologisch onderzoek worden gemotiveerd om van
beleidskoers te veranderen.
2.2.4. STRUCTURELE DECISION MAKERS VERSUS PARTICULIERE PERSONEN
Het belangrijkste verschil tussen boeren en strafrechtelijke
functionarissen is waarschijnlijk, dat de laatste structurele
decision

makers

zijn. Zij nemen, in tegenstelling tot boeren,

hun beslissingen niet als particulier
ge ondernemer, maar qualitate

qua,

persoon of als zelfstandi-

dat wil zeggen: op grond van

hun positie in een formele organisatie.
Derhalve hebben zij niet de bevoegdheden en vrijheden om bepaalde beslissingen te nemen die boeren hebben. Daarom kunnen of
mogen strafrechtelijke functionarissen niet iedere opinie die zij
privé of zelfs qualitate

qua hebben, in daden omzetten en hebben

hun attitudes minder voorspellende waarde dan die van boeren.
2.2.5. CONCURRERENDE VARIABELEN VERSUS SELFCONTAINMENT
Structurele deaision

makers

zoals strafrechtelijke functionaris-

sen hebben bij hun besluitvorming {adoption)

niet alleen te maken

met de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Zij
dienen ook rekening te houden met waarden, Informaties en belangen die naast het penologische onderzoek op de besluitvorming invloed uitoefenen
Financiële omstandigheden kunnen bijvoorbeeld verhinderen dat
het aantal open gestichten (conform FISELIERS (70) beleidsadvies)

1) Dit hangt samen met de sterke "surveillance" van de buitenwacht, met het onderling conflicterende karakter van de doelstellingen van het strafrecht en met het optimaliserende karakter van de justitiële besluitvorming. Zie hierover de
Hoofdstukken 5 t/m 8.
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wordt uitgebreid.
De noodzaak politieke compromissen te sluiten, kan verhinderen
dat de wetgeving inzake het gebruik en bezit van soft

drugs wordt

afgestemd op COHEN'3 (46) onderzoek.
Een rechter kan de bestaande wetgeving en jurisprudentie niet
naast zich neerleggen en moet rekening houden met de teamgeest in
de strafkamer.
De publieke opinie

kan met succes aandringen op zwaardere

straffen, ook als deze gezien de uitkomsten van evaluatie-onderzoeken noch in speciaal- noch in generaal-preventief opzicht effectief zijn.
Dit zijn enkele van de vele voorbeelden die men zou kunnen
geven van externe, concurrerende invloeden waaraan strafrechtelijke functionarissen zijn blootgesteld en die zij, of zij willen
of niet, in hun besluitvorming moeten betrekken.
Van dit soort externe concurrerende variabelen hebben de boeren in het R&S-model veel minder last. De beslissing een innovatie toe te passen, is bij hen veel meer dan bij strafrechtelijke
functionarissen afhankelijk van hun persoonlijke attitudes ten
aanzien van de innovatie en van wat zij

zelf

willen

(eventueel

geldgebrek buiten beschouwing gelaten).
Niet dat zij geen conflicten kennen. Maar dat zijn niet zozeer
conflicten tussen hun attitudes en externe concurrerende variabelen, als wel intra-psychische conflicten: tegenstrijdige opinies
bij henzelf over de innovatie. Is dit conflict eenmaal opgelost
en is hun attitude uitgekristalliseerd, dan zijn zij in beginsel
in staat een daarmee consonante beslissing te nemen.
Dit kan niet worden gezegd van strafrechtelijke functionarissen. Zij kunnen zelf het beleid

wel willen ombuigen in een be-

paalde richting, maar externe concurrerende variabelen kunnen
verhinderen dat zij dit doen.
Het omgekeerde is ook mogelijk

Om tot een bepaalde beslissing

te komen, is het niet nodig dat strafrechtelijke functionarissen

1) Zoals wij op p. 80 hieronder zullen zien, is de uitdrukking
"de publieke opinie" strikt genomen onjuist.
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er achter staan. Zij kunnen er toe gedwongen zijn. Met andere
woorden: een attitudeverandering is in hun geval noch altijd een
voldoende, noch altijd een noodzakelijke voorwaarde voor een beslissing.
Daarom behoeven zij ook helemaal geen dissonantie te ervaren
wanneer een besluit niet strookt met hun attitude. Dissonantie en
de algemeen menselijke neiging tot reductie daarvan wordt soms,
ten onrechte, verwacht bij beleidsfunctionarissen die in een andere functie of à titre

persone!

een bepaalde mening hebben ver-

kondigd. Zo verwacht men, bijvoorbeeld, van een minister die uit
de vakbeweging voortkomt salarisnivellerende maatregelen. Zo'n
minister kan echter zeer wel beslissingen nemen die tegen zijn
opvattingen (en die van zijn achterban) ingaan, zonder het gevoel
te hebben zijn opvattingen te verloochenen en zonder dissonantie
te ervaren.
In zijn nieuwe functie heeft hij een andere verantwoordelijkheid, beschikt hij over andere of meer informatie, heeft hij met
andere of meer belangen rekening te houden, waardoor hij wordt
gedwongen tegen zijn eigen opvattingen in te gaan.
Beide typen besluitvorming, die van boeren en die van strafrechtelijke functionarissen, kunnen als volgt tegenover elkaar
"selfaontairment—

worden gesteld. Boeren handelen volgens een

model" (COHEN, 45), strafrechtelijke functionarissen moeten wor-

den gezien "as interpreters of community conditions

and

values"

(FREEMAN and SHERWOOD, 73).
In het eerste geval moeten barrières bij de toepassing van wetenschappelijke bevindingen meer in de persoon worden gezocht. In
het tweede geval liggen de barrières meer bij externe concurrerende variabelen.
Er zijn evenwel situaties waarbij het

"selfcontairment-model"

ook van toepassing is op de besluitvorming van strafrechtelijke
functionarissen. CARNEY (39) heeft gevonden dat
officers

probation

een schaars gebruik maken van statistische predictie-

technieken. Concurrerende variabelen zoals geld, publieke opinie
en dergelijke zijn daarvoor in geringe mate verantwoordelijk te
stellen. De belangrijkste barrière voor het benutten van statis37

tische predictietechnieken is in dit geval, volgens CARNEY, waarschijnlijk de zeer menselijke pretentie op grond van intuïtie,
ervaring en mensenkennis betere voorspellingen te kunnen doen.

2.2.6. COLLECTIEVE VERSUS INDIVIDUELE

BESLISSINGEN

Een ander punt van kritiek dat nauw samenhangt met het intrapersoonlijke karakter van het RbS-model, is het feit dat de
decision

maker

daarin wordt voorgesteld als een lone

wolf

die in

zijn eentje beslissingen neemt. In het strafrechtelijke apparaat
is de individuele decision

maker

echter eerder uitzondering dan

regel. Vele beslissingen worden door een collectiviteit (afdelingen op het Ministerie van Justitie, parketten, college van Procureurs-Generaal, raadkamer, enzovoort) genomen.
Mede in verband met de toenemende demokratisering en de steeds
groter wordende noodzaak het strafrechtelijke beleid regionaal en
landelijk te coördineren, mag men aannemen dat de besluitvorming
steeds meer collectief tot stand zal komen.
ROGERS en SHOEMAKER maken wel onderscheid tussen, wat zij noemen, optional

(individuele) en collective

beslissingen, maar zij

trekken hieruit geen consequenties. De assumpties zijn in beide
gevallen

dezelfde, en dat terwijl collectieve beslissingsproces-

sen in de regel toch veel complexer zijn. Met name het aantal
concurrerende variabelen waaraan de leden van de collectiviteit
zijn blootgesteld, zijn talrijker en diverser; het
oontairment-model"

"self-

is nauwelijks van toepassing; en de attitudes

van de afzonderlijke leden lijken mij nog minder van belang voor
de uiteindelijke besluitvorming dan bij individuele justitiële
beslissingen.

2.2.7. BELEIDSVORMING VERSUS BELEIDSUITVOERING

In de adoption-iaee

van het RbS-model zijn beslissers en uit-

voerders identiek. Verder wordt verondersteld dat de beslissing
een innovatie toe te passen ook altijd wordt uitgevoerd.
Beide assumpties kunnen in de landbouw valide zijn, voor het
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strafrechtelijke apparaat

zijn zij dat niet zonder meer. Wat het

samenvallen van beslisser en uitvoerder betreft: vele subsystemen
van het strafrechtelijke apparaat (Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie, politie, reclassering) zijn hiërarchisch opgebouwde organisaties waarin, althans op papier, onderscheid wordt
gemaakt tussen beleidsvormende organen of functionarissen, en beleidsuitvoerende organen of functionarissen (Procureur-Generaal
versus de hem ondergeschikte Officieren van Justitie; gevangenisdirectie versus bewaarders).
Aan de andere kant is de grens tussen beleidsvorming en uitvoering niet altijd even scherp te trekken. In de eerste plaats:
in de praktijk is het door topfunctionarissen geformuleerde beleid dikwijls vaag en bevatten de directieven slechts algemene
beleidslijnen. Hierdoor blijft er voor de zogenaamde uitvoerders
bij de concretisering van hun taken voldoende ruimte over voor
eigen beleidsvorming.
In de tweede plaats zijn de begrippen "beleidsvormend" en
"-uitvoerend" relatief. Iemand kan uitvoerder ten aanzien van een
boven hem liggend niveau zijn, maar beleidsvormer ten aanzien van
een onder hem liggend niveau. (Directeuren van gevangenissen zijn
ten opzichte van de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie
van Justitie uitvoerders, maar ten opzichte van hun bewaarders
beleidsvormers).
In vele gevallen evenwel zijn beslisser en uitvoerder wel
identiek. Dit is, bijvoorbeeld, het geval bij een Officier van
Justitie die het besluit neemt zelf

niet meer dan 20% van de voor

hem komende winkeldieven te vervolgen.
Maar zelfs wanneer beslisser en uitvoerder dezelfde zijn, is
het niet zo dat de beslissing altijd wordt uitgevoerd. De bedoelde Officier van Justitie kan wel besluiten niet meer dan 20% van
de voor hem komende winkeldieven te vervolgen (en zelfs ook menen
dit te doen), maar bij nader onderzoek kan blijken dat hij zich
daaraan, om welke reden dan ook, in de verste verte niet heeft
gehouden.
Discrepantie tussen beslissing en uitvoering treden nog vaker
op wanneer beslisser en uitvoerder niet identiek zijn. Er doen
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zich hierbij twee situaties voor.
Ten eerste: in sommige gevallen is het niet eens de bedoeling
dat een beslissing wordt uitgevoerd. In de politiek worden soms
principebesluiten genomen met de bedoeling de achterban of de oppositie tevreden te stellen, zonder dat men de intentie heeft deze uit te voeren. Vaak interesseert dat de achterban/oppositie
ook niet.
Ten tweede: de uitvoerende organen kunnen op allerlei manieren
en om allerlei redenen de besluitvorming van hun superieuren
frustreren. Van departementswege kan men, onder invloed van wetenschappelijk onderzoek, wel besluiten de selectiekriteria voor
toelating tot de open gestichten te verruimen, maar het is de
vraag of de selectiecommissie, bestaande uit onder meer de directeuren van de open gestichten, deze nieuwe normen overnemen. Het
is denkbaar dat zij in de praktijk toch uitsluitend blijven selecteren op mogelijke ordeverstoorders.
Ook degenen op wie het beleid van toepassing is, kunnen de
uitvoering daarvan frustreren. De overheid kan (op grond van
TNO-onderzoeken) het dragen van veiligheidsgordels adviseren of
verplicht stellen, maar geven de automobilisten daar gehoor aan?
Op dezelfde manier is de uitvoering van een criminele politiek,
zeker in onvrijwillig Justitieel verband, in hoge mate afhankelijk van de medewerking van delinquenten of gedetineerden.
De consequentie van dit alles is: penologisch onderzoek kan
impact

hebben op de besluitvorming en op de besluitvormende orga-

nen, maar deze impact
fase 1).

2.3.

WAT

IS

kan te niet worden gedaan in de uitvoerende

IMPACT?

Met enkele modificaties, en met inachtneming van de besproken re-

1) ROGERS en SHOEMAKER maken in hiërarchische organisaties wel
een onderscheid tussen de decision-unit
(beleidsbepaling) en
de adoption-unit
(uitvoering), maar trekken hieruit niet de
consequenties.
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stricties, kan het R&S-model nu als volgt naar onze probleemsitu
atie worden getransponeerd:

a. Distributie

en ontvangst van een

onderzoekverslag

Onderzoekverslagen kunnen geen impact

hebben, in welke be

tekenis dan ook, als zij niet eerst zijn gedistribueerd
(door de onderzoeker of door andere instanties) en als de
relevante strafrechtelijke functionarissen het onderzoekverslag niet op de een of andere manier hebben ontvangen
(toegestuurd gekregen, geleend of gekocht).

b. Lezing van een

onderzoekverslag

Wanneer een strafrechtelijke functionaris eenmaal een on
der zoek vers lag heeft ontvangen, is hij vrij om het te lezen
of naast zich neer te leggen.

Attitudeverandering

e.

Strafrechtelijke functionarissen die een onderzoekverslag
hebben gelezen, kunnen al of niet van mening veranderen in
zake de beleidsaangelegenheden die impliciet of expliciet
in het onderzoekverslag worden behandeld.

d.

Beleidsombuiging
Als de ontvangst (α) en lezing (b) van een onderzoek straf
rechtelijke functionarissen van mening heeft doen verande
ren, kan dit resulteren in de vierde, beslissende fase, na
melijk e ai beleidsombuiging op korte termijn.

Bij dit model moeten echter de volgende kanttekeningen worden ge
maakt :
1. Evenals ROGERS en SHOEMAKER zien wij impact
statisch begrip, maar als een proces. Impact

niet als een

voltrekt zich in fa-

1) Distributie kan ook indirect plaatsvinden, bijvoorbeeld, wan
neer men niet het onderzoekverslag zelf, maar wel informatie
daarover ontvangt.
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sen (flj Ь, a en

d).

2. Het uiteindelijke en meest beslissende kriterium voor -impact
is echter fase d:

de overname van beleidsadviezen. Deze fase is

dezelfde als de adoption-îase
Men zou de impaat

van het R&S-model.

van fase d,

in tegenstelling tot de drie

voorafgaande, zwakkere vormen van impaat,
van impaat

de meest sterke vorm

kunnen noemen.

De reden waarom de overname van beleidsadviezen als het uiteindelijke kriterium voor invloed is gekozen, is dat met reflectie,
bevestiging of verandering van attituden, en dergelijke, de problemen in het strafrechtelijke apparaat niet worden opgelost.
Daarvoor zijn beslissingen nodig. En daarop hebben de beleidsadviezen van het penologische onderzoek ook betrekking.
δ. Met de uitdrukking "overname van beleidsadviezen" is tege
lijk aangegeven vanuit welk referentiekader impact

hier wordt ge

zien: vanuit dat van de onderzoeker.
4. Het het begrip "overname van beleidsadviezen" wordt niet
bedoeld de bevestiging, of rechtvaardiging achteraf, van een
reeds bestaand beleid of van reeds genomen beslissingen. Dit is
voor een -¿mpact-studie geen interessant probleem.
De vraag is veeleer of beleidsadviezen die ingaan tegen het
bestaande beleid (wat meestal het geval is), de besluitvorming
veranderen. Vandaar dat hier wordt gesproken van een beleidsombuiging.

Deze kan zich uiterlijk als een continuering van het be-

leid voordoen. Zo'n continuering is ook een beleideombuiging,

in-

dien het beleid zonder onderzoek niet zou zijn gecontinueerd.
Vandaar ook dat de oonfirmation-ïase

(onderzoek verrichten,

laten verrichten of lezen ter rechtvaardiging en bevestiging van
een reeds genomen beslissing) hier buiten beschouwing is gelaten.
5. De beleidsombuiging is het beslissende kriterium voor
impact,

maar dat wil niet zeggen dat andere invloeden (rekening

houden met, bewustwording van een probleem, zich afzetten tegen,
en dergelijke) onbelangrijk zouden zijn. Integendeel, in een
impaat-studie

mogen met name de drie zwakkere vormen van invloed

(distributie en ontvangst, lezing en attitudeverandering) niet
worden veronachtzaamd. Want iedere fase Is voorwaarde voor de
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daarop volgende. Zonder distributie treedt geen lezing, en zonder
lezing treedt geen attitudeverandering op

. Deze fasen kunnen

verklaren waarom een onderzoek wel of geen -impact
heeft gehad. En deze zwakkere vormen van impact,
voorafgaan aan de sterkere vormen van impact,

in enge zin
die als conditie

moeten, althans in

Nederland, nog in hoge mate worden gestimuleerd. (NAGEL en ande
ren, 124 en DENKERS en anderen,53).
6. Men zou nog een vijfde fase (e) van impact

kunnen onder

scheiden, volgend op de beleidsombuiging, namelijk de fase van de
uitvoering.
Impact

blijft hier echter beperkt tot een beleidsombuiging,

ongeacht de uitvoering daarvan of de obstructie daartegen. Deze
beperking is ingegeven door overwegingen van praktische aard en
door de omstandigheid dat de meeste onderzoekers in eerste in
stantie niet meer beogen dan een beleidsombuiging. Wanneer een
onderzoek dat heeft bereikt, is dat natuurlijk ook al heel wat.
Dit betekent niet, dat men aan de uitvoering helemaal kan
voorbijgaan. Want een beleidsombuiging blijkt soms alleen uit
uitvoeringshandelingen.
7. De knowledge-l&se

in het R&S-model is uitgesplitst in twee

fasen: distributie en ontvangst (α) en lezing (b). Dit is gedaan
omdat distributie en ontvangst niet noodzakelijk lezing implice
ren. (Vergelijk de klacht dat zoveel onderzoekverslagen ongelezen
in een bureaulade verdwijnen).

1) Maar een attitudeverandering is niet altijd een noodzakelijke
voorwaarde voor een beleidsombuiging. (Zie p. 37 hierboven).
43

HOOFDSTUK 3
STRAFRECHTELIJK BELEID

3.1.

BELEID

Het begrip "beleid" heeft in deze studie niet de enge betekenis
die daaraan in het dagelijkse spraakgebruik dikwijls wordt toegekend. In het dagelijkse spraakgebruik wordt "beleid" vaak opgevat
als a.

een bewuste en planmatige activiteit, b.

rissen, o.

van topfunctiona-

inzake aangelegenheden die een algemeen karakter hebben

en die op lange termijn aan de orde blijven. Verwijt men, bijvoorbeeld, een minister "geen beleid te hebben gevoerd", dan liggen al
deze drie kenmerken daarin besloten.
Ook in wetenschappelijke definities (onder andere in de politicologie) heeft het begrip "beleid" soms deze enge, normatieve betekenis. KLEIJN (107) omschrijft "beleid" als: "Het bewust en systematisch handelen, met gebruikmaking van de daartoe geëigende
middelen, met een duidelijk omlijnd politiek doel voor ogen, waar
stap voor stap op wordt afgewerkt." (p. 7 ) .
Deze enge definitie neem ik niet over. Met de politicoloog
AQUINA (12)

)

acht ik die te prescriptief. Noch het politieke noch

net strafrechtelijke beleid behoeven altijd een systematisch, bewust
en rationeel handelen te zijn en zij zijn dat in de praktijk ook
vaak niet. Bovendien is het nog de vraag of altijd de geëigende
middelen worden gehanteerd. Verder zijn de doeleinden maar al te
vaak bijzonder vaag. En tenslotte zijn er vele voorbeelden bekend

1) AQUINA (12) wijst er overigens op dat vele politicologen die
zich met het overheidsbeleid bezighouden, deze term ongedefinieerd laten. Dit geldt ook voor nagenoeg alle studies, die gaan
over de invloed van research op het beleid, respectievelijk
op de besluitvorming van organisaties en personen.
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van een doel waarop niet "stap voor stap wordt afgewerkt."
Voor ons is elke besluitvorming ter realisering van een bepaalde doelstelling, ongeacht de manier

waarop

deze tot stand komt,

beleid. De begrippen "beleid" en "besluitvorming" zullen dan ook
door elkaar worden gebruikt.
Met het woord "elke" is tevens aangeduid dat beleid geen exclusieve bezigheid van topfunctionarissen is (op alle niveaus van het
strafrechtelijke apparaat worden beslissingen genomen ter realisering van bepaalde doelstellingen) en niet uitsluitend algemene,
langere termijn zaken betreft (rechters, Officieren van Justitie
en reclasseringsambtenaren nemen dagelijks ad hoc

beslissingen

over individuele casus).
2)
De beslissingen
waarvoor het strafrechtelijke apparaat (zijn
subsystemen en/of zijn individuele functionarissen) staan gesteld
en waarop penologisch onderzoek in beginsel invloed zou kunnen
hebben, hebben betrekking op de keuze van onder meer:
- de na te streven doelstelling(en)
- de te gebruiken middelen om deze te realiseren
- de te beïnvloeden personen, groepen of verschijnselen.
Over de vraag wat de doelstellingen van het strafrechtelijke
apparaat zijn (ter realisering waarvan beslissingen worden genomen), gaat Hoofdstuk 5. Daarin, alsmede in de Hoofdstukken β en 7
worden ook enkele kenmerken van de strafrechtelijke besluitvorming
besproken.

3.2.

STRAFRECHTELIJK

APPARAAT

Het begrip "strafrechtelijk apparaat" is een verzamelnaam voor al
die organisaties en personen die beroepsmatig op enigerlei wijze

1) Het is wel zo, dat het strafrechtelijke apparaat in de loop
der jaren steeds meer "beleid" in de hierboven bedoelde norma
tieve zin is gaan voeren.
2) Voor een gedetailleerde analyse van de beslissingsprocessen
in people
processing
organisaties zie FREEMAN en SHERWOOD
(73).
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actief zijn op het gebied van de strafwet, het strafproces of de
bestrijding/regulering van criminaliteit in het algemeen.
Het bestaat uit de volgende subsystemen
1. Het parlement
2. Het Ministerie van Justitie
3. De zittende magistratuur
4. Het Openbaar Ministerie
5. De advocatuur
6. De politie
7. Het gevangeniswezen en de psychopatenzorg
8. De reclassering
9. De kinderbescherming
Het woord "apparaat" wekt in dit verband mogelijk associaties
met "bureaucratie" of "technocratie". Deze zijn niet bedoeld. De
uitdrukking "apparaat" is gekozen als een verzamelnaam voor de
verschillende onderdelen van het strafrechtelijke systeem. (Verge-

lijk het Engels-Amerikaanse "ariminal

justice

system").

Met dit woord wil ik evenmin suggereren dat het strafrechtelijke apparaat in alle opzichten een "geheel" is. Sommige subsystemen
zijn weliswaar formeel en/of hiërarchisch aan elkaar gerelateerd
(de politie is wat de opsporing van strafbare feiten betreft ondergeschikt aan het Openbaar Ministerie) en/of zij onderhouden informele relaties met elkaar. Maar het strafrechtelijke apparaat
als geheel kent geen duidelijke hierarchisch-organisatorische
structuur, zoals het leger of een industrieel concern. Het Nederlandse strafrechtelijke apparaat is namelijk gebaseerd op het
principe van cheeks

and balances

(scheiding der machten) waardoor

verschillende subsystemen een grote mate van autonomie hebben (het
parlement, althans formeel, als wetgever, het Openbaar Ministerie,
de zittende magistratuur). Andere subsystemen berusten voor een
groot deel op particulier initiatief (reclassering, kinderbescherming en, in zeker opzicht, de advocatuur) en zijn om die reden in
veel mindere mate aan overheidscontrole onderhevig.

1) Voor een uitvoerige beschrijving van deze subsystemen zie NAGEL
en anderen (124).
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Het strafrechtelijke apparaat is ook wat zijn doelstellingen
betreft geen homogeen geheel. De wettelijke opdracht van het gevangeniswezen is anders dan die van het Openbaar Ministerie. Hen
denke verder aan het klassieke conflict tussen reclassering en
"justitie".
Zelfs subsystemen die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, streven soms andere of tegengestelde doelstellingen
na. (Noord-Amerikaanse studies over generale preventie (zie DENKERS, 52) lijken uit te wijzen dat, wanneer het Openbaar Ministerie
met zware straffen criminaliteit probeert te bestrijden, de politie
soms corrigerend reageert door minder vaak te arresteren en door
gearresteerde verdachten minder vaak door te geven aan het Openbaar Ministerie).
Niettemin is het in een irripaot-studie

zoals deze gewettigd van

de veronderstelling uit te gaan dat de subsystemen in de praktijk
een eenheid vormen. Als men de subsystemen geïsoleerd van elkaar
zou bestuderen, zouden de beslissingslijnen en informatiekanalen
die er in feite tussen hen bestaan geheel buiten beschouwing blijven. Als, bijvoorbeeld, de zittende magistratuur zou worden gezien
als een autonome eenheid (wat zij naar juridische maatstaven gemeten in vele opzichten is) zou men, in oasn,

de informatiekanalen

veronachtzamen die van het Openbaar Ministerie naar de zittende
magistratuur lopen, en omgekeerd. Ten onrechte, want het is mogelijk dat de impaat

van penologische research op de zittende magis-

tratuur tot stand komt via de informatie die door het Openbaar
Ministerie ter zitting of elders aan de zittende magistratuur
wordt verstrekt. Zou men de twee subsystemen los van elkaar bestuderen, dan zou dergelijke impact

aan de aandacht ontsnappen.

In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat de impact

van

penologische research wellicht zelfs in hoge mate afhankelijk is
van dit soort sociale interacties binnen

het strafrechtelijke ap-

paraat.

Van de negen genoemde subsystemen staan in dit boek het Ministerie
van Justitie, de zittende magistratuur, het Openbaar Ministerie en
het gevangeniswezen centraal. Dit wil niet zeggen dat de andere
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Subsystemen helemaal niet aan bod komen, of dat de beschouwingen
en uitkomsten van deze studie geen enkele betekenis voor deze
subsystemen hebben. De redenen voor deze beperking zijn:
a. De feitelijke impact

van penologische research is, in de

door de Criminologische Instituten van Leiden en Nijmegen gezamenlijk verrichte studie (NAGEL en anderen, 124; NAGEL, 125; DENKERS
en anderen, 153), vastgesteld aan de hand van een vijftal penologische onderzoeken
de feitelijke -impact

. Tijdens de eerste fase van deze studie naar
(die de aanleiding is geweest tot het schrij-

ven van dit boek) bleek al gauw dat dit vijftal onderzoeken niet
of nauwelijks relevant was voor de overige subsystemen.
b. Afgezien daarvan maakten ook overwegingen van financiële en
praktische aard het onmogelijk andere subsystemen in het verdere
empirische onderzoek te betrekken.
с

Auteur dezes was met sommige subsystemen (bijvoorbeeld, het

gevangeniswezen) beter bekend dan met andere.
d. Het penologische onderzoek in het algemeen heeft voor het
grootste gedeelte betrekking op de bovengenoemde vier subsystemen.
Men kan zich afvragen of de definitie van "strafrechtelijk ap
paraat" niet te eng is en of dit niet ook andere organen dan de
negen genoemde dient te omvatten zoals: gezondheidsorganisaties,
sommige afdelingen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk en van het Ministerie van Sociale Zaken. Zij
spelen immers een grote rol, of behoren dat althans te doen, bij
de oplossing, respectievelijk preventie, van problemen betreffen
de criminaliteit. Toch zijn deze organisaties om verschillende
1) a) J.F. HARTSUIKER, De Souteneia· in het Nederlandse Recht, Den
Haag: Bakker/Daamen, 1965.
b) w. BUIKHUISEN en F.P.H. D I J K S T E R H U I S , Rijders
onder
Invloed:
Een Diagnostisch
Onderzoek, Criminologisch Instituut R.U.
Groningen, 1971.
c) H. COHEN, Psychologie,
Sociale Psychologie
en Sociologie
van
het Deviante
Druggebruik,
Instituut voor Sociale Geneeskunde
G.U. Amsterdam, 1969.
d) J.P.S. FISELIER, Open Gesticht en Recidive, Criminologisch
Instituut K.U. Nijmegen, 1969.
e) W. DUK, Dossier-Onderzoek
Inzake de Toepassing van
Voorlopi
ge Hechtenis,
In: Documentatieblad
van het Ministerie
van
Justitie,
1969, pp. 422-430.
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redenen buiten beschouwing gelaten.
Ten eerste: zij vallen buiten de organisatiestructuur voorzover deze binnen en tussen de hierboven opgesomde negen subsystemen kan worden onderscheiden.
Ten tweede: het type doelstellingen en het type besluitvorming
van deze organisaties verschillen in bepaalde opzichten wezenlijk
van de doelstellingen en de besluitvorming in het strafrechtelijke
apparaat. (Zie de Hoofdstukken 5 t/m 8 ) .
Ten derde: de beleidsadviezen van de meeste penologische onderzoeken zijn direct gericht tot strafrechtelijke functionarissen
uit een of meer van de negen vermelde subsystemen.
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DEEL TWEE
DE POTENTIËLE IMPACT VAN PENOLOGISCH
ONDERZOEK

HOOFDSTUK 4
KENMERKEN VAN ONDERZOEKERS EN VAN
STRAFRECHTELIJKE FUNCTIONARISSEN

De impact

van penologische research is van verschillende factoren

afhankelijk. Deze factoren kunnen in drie groepen worden onder
verdeeld :
A. Kenmerken van de onderzoeker
slag),

en van zijn

onderzoek

(ver

zoals: de qualiteit van het onderzoek, de distribu

tie, de lay-cut,

de lengte en het abstractieniveau van het

onderzoekverslag; de hoeveelheid en de aard van de vaktech
nische (soms mathematische) termen; het soort onderzoek
(psychologisch of шасго-sociologisch gericht); de weten
schappelijke status en positie van de auteur (intern of
extern).
B. Kenmerken van de strafrechtelijke
organisatie,

functionarissen

zoals: hun opleiding; hun case

en hun

load; hun

hierarchische positie en discretionaire bevoegdheid; hun
attitude ten aanzien van sociaal-wetenschappelijk onder
zoek; het soort besluitvorming; de interne distributie
patronen binnen de organisatie.
C. Concurrerende

variabelen,

zoals: politieke druk; massa

media; financiële omstandigheden; pressiegroepen; publieke
opinie.
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste van de bovengenoemde
factoren worden besproken.
1) Echter, de factor die ik als allerbelangrijkste conditie voor
impact beschouw, namelijk de mate waarin penologische onderzoeken aansluiten bij de werkelijke problemen en doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat, komt in dit hoofdstuk
slechts zijdelings ter sprake. Hieraan zijn aparte Hoofdstukken gewijd (5 tot en met 8 ) .
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Omdat de drie genoemde groepen factoren onderling interacteren
(over het gewenste abstractieniveau van een onderzoekverslag (Л)
kan alleen iets zinnigs worden gezegd in relatie tot, bijvoor
beeld, het opleidingsniveau van strafrechtelijke functionarissen
(B)), kan de bovenstaande volgorde niet consequent worden aan
gehouden .
Vele van de nu volgende

uitspraken en suggesties dragen een

speculatief, althans hypothetisch karakter. Andere berusten op
elders verricht empirisch onderzoek. In enkele gevallen zal wor
den gerefereerd aan de uitkomsten van de eerder genoemde studie
(NAGEL en anderen; 124; NAGEL, 125; DENKERS en anderen, 53) over
de feitelijke impaat

4.1.

KENMERKEN

van criminologische research.

VAN DE ONDERZOEKER

EN VAN ZIJN

ONDERZOEK(VERSLAG)

4.1.1. EXTERNE

DISTRIBUTIE

Optimale distributie van een onderzoekverslag onder relevante
strafrechtelijke functionarissen is een conditio
voor verdere

sine

qua non

impact.

De distributie kan verschillende vormen aannemen (lezingen;
cursussen; gesprekken; massamedia; boeken; tijdschriften; boek
recensies). Zij kan door verschillende personen worden verzorgd
(onderzoeker zelf; strafrechtelijke functionarissen onderling;
docenten; Journalisten). En zij kan actief (wanneer men op eigen
initiatief probeert kennis te nemen van een onderzoek) of passief
zijn (wanneer men ongevraagd, bijvoorbeeld van een onderzoeker
een onderzoekverslag krijgt).
De distributie van onderzoekverslagen is primair
van de onderzoekers zelf.

een taak

Initiatieven van hun kant zijn des te

1) Ter onderscheiding van de hierna te bespreken interne distri
butie door strafrechtelijke functionarissen onderling, noem ik
dit externe distributie.
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noodzakelijker wanneer de onderzoekuitkomsten strafrechtelijke
functionarissen vermoedelijk onwelgevallig zijn, wanneer andere
wijzen van distribueren (massamedia; interne distributie) falen
en/of wanneer het actieve zoekgedrag van strafrechtelijke functionarissen gering is. BLUM en FUNKHOUSER (24) vonden dat Californische wetgevers geen actief zoekgedrag vertoonden bij wetgeving op het gebied van drugs, maar passief wachtten op de aanbieding van onderzoekverslagen door onderzoekers. Maar ook als
strafrechtelijke functionarissen wel een actief

zoekgedrag ver-

tonen, komt dit vaak meer voort uit een algemene leergierigheid
dan dat het is toegespitst op de oplossing van specifieke problemen.
Wat wij evenwel zien, is dat vele onderzoekers (ook beoefenaars van toegepast onderzoek) bij hun distributie veel meer zijn
gericht op hun wetenschappelijke collega's (en op de massamedia)
dan op beleidsfunctionarissen. Criminologen en penologen vormen
hierop geen uitzondering. (Daarmee is overigens niet gezegd dat de
onderlinge communicatie tussen criminologen ideaal is).
Deze eenzijdige oriëntatie is begrijpelijk. Onderzoekers zijn
voor hun status en carrière grotendeels aangewezen op waardering
vanuit de wetenschappelijke wereld. Academische tradities versterken deze oriëntatie. Promovendi zijn wel verplicht hun dissertatie in X-voud onder de leden van de academische gemeenschap
te verspreiden. Maar het wordt aan hen zelf overgelaten deze al
dan niet te verspreiden onder de daarvoor in aanmerking komende
beleidsfunctionarissen.
Als

onderzoekers onderzoekverslagen toesturen naar het straf-

rechtelijke apparaat, betreft dit vaak uitsluitend de eventuele
subsidiërende instantie en staf- of topfunctionarissen. Hetzij
uit dank voor de verleende medewerking bij het verrichte onderzoek of ter verzekering van toekomstige medewerking, hetzij omdat
de onderzoekers aannemen dat deze functionarissen zelf voor verdere distributie zorg dragen en/of de belangrijkste

decision

makers zijn.
In vele gevallen zijn deze veronderstellingen Juist en is het
verstandig deze groepen functionarissen op de verzendlijst te
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plaatsen.
Wat de eerste veronderstelling betreft (de verdere distributie
door staf- en topfunctionarissen): staf- en topfunctionarissen
verspreiden soms inderdaad een door hen ontvangen onderzoekverslag onder collega's. Deze interne distributie kan zelfs vele
voordelen hebben. (Zie p.68 hieronder). Maar daarop mogen onderzoekers niet rekenen zolang zij zich er niet eerst van hebben
overtuigd of deze functionarissen metterdaad fungeren als een actieve bron van informatie voor andere functionarissen.
Vaak ontbreekt de interne distributie geheel ofwel er bestaan
geen vaste of duidelijke regels voor. Dat niet automatisch mag
worden vertrouwd op interne distributie, kan worden geïllustreerd
aan de hand van de volgende voorbeelden. Deze zijn ontleend aan
interviews met strafrechtelijke functionarissen (NAGEL en anderen, 124 en DENKERS en anderen, 53).
Om iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijke rechter te vermijden stuurt de Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie
van het Ministerie van Justitie geen sociaal-wetenschappelijke
litteratuur naar de zittende magistratuur.
Omdat binnen het Openbaar Ministerie de meeste informatie op
topniveau binnenkomt, zijn de overige leden van het Openbaar Ministerie tot op zekere hoogte afhankelijk van de initiatieven van
hun superieuren. Een zo'η topfunctionaris echter achtte geen van
de tot dusverre door hem ontvangen criminologische onderzoeken
belangrijk genoeg om door te geven aan zijn medewerkers. Een an
dere topfunctionaris zei het niet nodig te vinden dat zijn mede
werkers in criminologisch opzicht door hem werden geïnformeerd
"omdat zij toch mijn richtlijnen hebben op te volgen."
De wetenschappelijke stafbureaus op het Ministerie van Justitie hebben onder meer tot taak de doorstroming van criminologische litteratuur te bevorderen. Toch krijgen, bijvoorbeeld, de
ambtenaren "in het veld", zoals de directies van de gevangenissen, nog te weinig toegestuurd.
Deze bureaus komen trouwens ook in andere opzichten te weinig
aan hun eigenlijke taak toe. Zij worden zozeer in beslag genomen
door de dagelijkse problemen van het beleid (zware oase
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load

,

verouderde gebouwen, spanningen

onder gedetineerden en perso-

neel) dat er onvoldoende tijd overblijft voor het lezen van criminologische litteratuur.
Wat de tweede veronderstelling van onderzoekers betreft (dat
topfunctionarissen de belangrijkste decís-ion

makers

zijn) : top-

functionarissen nemen inderdaad dikwijls de belangrijkste beslissingen. De door hen, eventueel op grond van penologisch onderzoek, genomen beslissingen kunnen bovendien op hun beurt indirect
het beleid van lagere echelons beïnvloeden. Als men het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie en het opsporingsbeleid
van de politie wil beïnvloeden, kan het in principe voldoende
zijn zich te richten tot topfunctionarissen zoals: de Minister
van Justitie; de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie; de Procureur-Generaal en/of de Hoofdofficier van Justitie.
Het drugbeleid van de laatste Jaren toont duidelijk aan dat de
van bovenaf verstrekte richtlijnen over het algemeen worden gevolgd door de afzonderlijke Officieren van Justitie en de politiefunctionarissen.
Maar deze veronderstelling is niet altijd juist. Lager geplaatste functionarissen hebben soms evenveel of zelfs meer
(formele of informele) discretionaire bevoegdheden als topfunctionarissen. Een onderzoeker die de besluitvorming van, bijvoorbeeld, de reclassering wil beïnvloeden en zich concentreert op
de Directie van de Stichting Samenwerkende Reklasseringsinstellingen, zal, althans op korte termijn, weinig succes hebben. De
besluitvorming vindt namelijk in verregaande mate op afdelingsniveau, bij de maatschappelijk werkers, plaats.
Dit alles betekent dat onderzoekers hun verzendlijst met zorg
dienen samen te stellen en zorgvuldig dienen af te wegen wie de
relevante functionarissen zijn, in aasu

wie met het onderhavige

onderwerp hebben te maken en/of in zake dit onderwerp beslissingen kunnen nemen.

Uit het woord "verzendlijst" blijkt dat in het voorafgaande
voornamelijk de niet-commerciële verspreiding van geschreven teksten (bijvoorbeeld gestencilde rapporten) is bedoeld. De boven55

staande opmerkingen zijn, mutatis

mutandis,

echter ook van toe-

passing op alternatieve wijzen van distribueren (lezingen, boeken). Een onderzoeker doet er derhalve goed aan niet alleen in
vaktijdschriften te publiceren, maar ook in tijdschriften die
door de belangrijkste decision

4.1.2. DISTRIBUTIE

makers

worden gelezen.

VIA MASSAMEDIA

De laatste jaren wordt behalve in rapporten, boeken en artikelen,
in toenemende mate ook via de massamedia verslag gedaan van penologisch onderzoek, hetzij op initiatief van de onderzoekers, hetzij op Initiatief van journalisten.
Het lijdt geen twijfel dat de massamedia ook voor strafrechtelijke functionarissen een belangrijke bron van informatie zijn.
Ondanks de eventuele selective

exposure

vormen zij voor de onder-

zoeker en eventueel de Journalisten een effectief middel om te
attenderen op nieuwe ideeën, feiten of publicaties. (Bovendien
geven de massamedia doorgaans meer of minder uitgebreide samenvattingen, zodat men snel en gemakkelijk van de inhoud van een
publicatie kan kennisnemen. Ook aan de zogenaamde Knipselkranten
kan in dit verband worden gedacht).
Ook voor de beïnvloeding van het publiek is distributie van
penologisch onderzoek via massamedia van belang. Afgezien ervan in
hoeverre op korte termijn een ombuiging van de publieke opinie(s)
mogelijk is, gepopulariseerde wetenschappelijke informatie is in
ieder geval een potentiële

aanvulling op de vaak eenzijdige voor-

stelling die grote delen van het publiek hebben van criminaliteit
en van de meest wenselijke aanpak daarvan. Deze aanvulling is nodig, omdat de meningen van het publiek (een ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek concurrerende factor) een grote rol spelen bij de strafrechtelijke besluitvorming en de weegschaal dikwijls naar een bepaalde kant doen doorslaan. Derhalve is het niet
voldoende alleen strafrechtelijke functionarissen te informeren
en te beïnvloeden.
Soms zijn de conclusies en aanbevelingen van een penologisch
onderzoek rechtstreeks tot het publiek of delen daaruit gericht.
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Men denke aan studies over de discriminatie van ex-delinquenten
door werkgevers.(Zie onder andere BUIKHUISEN en DIJKSTERHUIS,
31). Als dergelijke onderzoeken niet slechts omderwille van de
theorievorming worden verricht, maar als daarmee ook maatschappelijke veranderingen worden beoogd, dienen de betrokken groeperingen uiteraard te worden geïnformeerd. Als het om grote groepen
gaat, zal een onderzoeker al gauw toegang tot de massamedia moeten proberen te krijgen.
Aan de toenemende tendens tot verslaggeving van penologisch
onderzoek via de massamedia kleven echter ook bezwaren, vooral
wanneer dit ten koste gaat van een directe

benadering van de re-

levante strafrechtelijke functionarissen.
In de eerste plaats: zoals al het nieuws, is de berichtgeving
over penologisch onderzoek onder meer afhankelijk van de beschikbare plaatsruimte, de nieuwswaarde en de taak die het medium zich
stelt (meningsbevestiging of -vorming). Dit brengt met zich mee
dat zowel de aard van de besproken onderzoeken als de samenvatting van ieder afzondelijk onderzoek een bepaalde selectie ondergaan. Hierdoor krijgen sommige onderzoeken en aspecten daarvan te
veel, andere te weinig accent. Soms worden conclusies getrokken
(en in de koppen of aanhef vermeld) die de onderzoeker zelf niet
graag voor zijn rekening zou nemen.
Het gevaar is dat strafrechtelijke functionarissen wier kennis
van de penologische litteratuur grotendeels afhankelijk is van de
massamedia, onnodig worden gealarmeerd of beslissingen nemen die
als een niet-gewenste of niet-bedoelde vorm van impact

moeten

worden beschouwd. Bijvoorbeeld: vanuit de Tweede Kamer zijn verontruste vragen gesteld aan de Minister van Justitie over het
toenemende druggebruik onder de middelbare scholieren. Deze toename was geconstateerd door BUIKHUISEN en TIMMERMAN (35) in een
van hun dark

number

studies waarvan de opzet was aan te tonen dat

iedereen in zijn leven wel eens een strafbaar feit pleegt. De
vragensteller ging echter af op de in de kranten vermelde kop
TOENEMEND DRUGGEBRUIK ONDER MIDDELBARE SCHOLIEREN en isoleerde
deze uit de (hem vermoedelijk onbekende) context.
In de tweede plaats : het criminologische en penologische on57

derzoek is, in elk geval in Nederland, pas recentelijk goed van de
grond gekomen. Het onderzoek is tamelijk fragmentarisch en de
uitkomsten dragen een voorlopig karakter.
Gezien deze omstandigheid kan men zich afvragen of de grote
en snelle mate van publiciteit die penologische onderzoeken tegenwoordig krijgen, niet ten koste gaat van een diepgaande discussie en van de opbouw van een valide en betrouwbare body
knowledge

of

door wetenschapsbeoefenaars onderling. Het lijkt mij in

sommige omstandigheden beter te wachten met de popularisering van
wetenschappelijke informatie totdat zij gemeengoed is geworden
1)
van het wetenschappelijk forum en/of daardoor is bediscussieerd.
In de derde plaats: popularisering van wetenschappelijke kennis kan zeer onaangename consequenties hebben voor degenen die
het voorwerp zijn van onderzoek. Bijvoorbeeld: Vele psychiatrisch / psychologisch-diagnostische uitspraken (neurotisch, psychopathisch) over delinquenten hebben affectieve betekenissen die
door de aldus aangeduide groep als kwetsend kunnen worden ervaren. Veelal betreft dit bovendien uitspraken die teveel subjectieve elementen bevatten om als wetenschappelijk getoetst oordeel te kunnen gelden. Omdat dergelijke uitspraken voor leken
niettemin gauw het gezag van een wetenschappelijk feit hebben,
dienen onderzoekers voorzichtig te zijn met (vroegtijdige) popularisering.
Popularisering kan zich ook tegen de onderzoeker zelf keren.
Een onderzoeker maakte enige tijd geleden voor de TV de resultaten bekend van een persoonlijkheidsonderzoek bij gedetineerden.
Toen de kort tevoren door de onderzoeker geteste gedetineerden
via de TV vernamen dat zij neurotisch waren bevonden, weigerden
zij en masse

hun medewerking aan een volgend onderzoek.

Maar ook wanneer de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
de toets der kritiek kunnen doorstaan, kan men vraagtekens plaatsen

bij popularisering via de massamedia. Zo verweet MARIEN(115)

1) Hiermee wordt geen monopolisering van kennis door wetenschappers voorgestaan. De gemeenschap heeft recht op controle en
evaluatie van de veelal door haar gefinancierde onderzoeken.
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BUIKHUISEN en TIMMERMAN (34)

naar aanleiding van hun bericht

in de landelijke pers dat de criminaliteit van Ambonese jongeren
hoger ligt dan die van controlegroepen, dat de auteurs op deze
manier bijdragen tot een effect dat zij blijkens de inhoud van
hun artikel Juist wilden bestrijden: stigmatisering als crimineel
van een gemakkelijk herkenbare minderheidsgroep.
Hiermee raken wij het probleem van de anonimiteit. Onderzoekers zeggen de individuele proefpersonen of respondenten meestal
wel een anonieme en vertrouwelijke behandeling van de gegevens
toe. Naast deze individuele
bleem van de oollectieve

anonimiteit is er echter ook het proanonimiteit. Aan dit laatste wordt nog

te weinig aandacht besteed. Evenmin als individuen behoren collectiviteiten zonder meer in een onderzoekverslag te worden genoemd .

Deze kritiek op de distributie van penologisch onderzoek via de
massamedia is niet nieuw. Voortdurend kan men klachten vernemen
over vroegtijdige, eenzijdige of onjuiste weergave van gebeurtenissen en uitspraken op allerlei gebied. Ten gevolge van het onvervreemdbare recht op vrije nieuwsgaring door Journalisten is
dit tot op zekere hoogte onvermijdelijk. Maar onderzoekers dragen
zelf ook verantwoordelijkheid voor de invloed die er van hun onderzoeken uitgaat. Zij hebben de frequentie en de snelheid waarmee, alsmede de wijze waarop, onderzoeken in de massamedia worden
verslagen ten dele in eigen hand.

4.1.3. POSITIE

VAN DE ONDERZOEKER

Onderzoekers kunnen in dienst zijn van het strafrechtelijke apparaat (bijvoorbeeld, de ambtenaren van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie; politiepsychologen), of aan een andere organisatie (bijvoorbeeld,
een universiteit) zijn verbonden. In het eerste geval heeft de
onderzoeker een interne, in het tweede geval een externe positie.
De discussie over de relatieve vruchtbaarheid van beide posities is in Nederland op het ogenblik zeer actueel. ALLEWIJN (5)
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toont zich voorstander van de interne positie. Vanuit de behoefte
aan meer op de praktijk afgestemd onderzoek, stelt hij de Nederlandse criminologen het Finse Criminologisch Instituut ten voorbeeld. Dit Instituut, dat het leeuwendeel van het in Finland verrichte criminologische onderzoek voor zijn rekening neemt, maakt
deel uit van het Finse Ministerie van Justitie. Door de nauwe
band met het beleid maken onderzoekers vaak ook deel uit van
staatscommissies. Hierdoor hebben zij een belangrijk aandeel in
het strafrechtelijke beleid.

De Finse criminologen, schrijft

ALLEWIJN, houden er niet van zich in ivoren torens op te sluiten
om van daaruit te signaleren hoe de zaken zich in een verkeerde
richting hebben ontwikkeld. In Nederland, aldus ALLEWIJN, bekommeren criminologen zich minder om het daadwerkelijke effect van
hun werk op de praktijk en zij eisen zeker geen aandeel op in het
strafrechtelijke beleid. Hier wordt, onder meer met het oog op de
wetenschappelijke onafhankelijkheid, sterk gehecht aan universitaire criminologische instituten.
BUIKHUISEN (29) repliceert dat de organisatiestructuur, in het
Finse geval de interne positie van de onderzoekers, niet zaligmakend is. Ook in andere landen bestaat een organisatievorm zoals
de Finse (in ons land het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum), maar zij voldoet nergens zo goed als in Finland.
Kennelijk zijn andere factoren verantwoordelijk voor de grote
impact

van de Finse criminologische onderzoeken, zoals: de perso-

nen, de aard van het beleid en het karakter van de Finse criminologie. De Finse criminologie, aldus BUIKHUISEN, is geen devlologie (waarom is iemand deviant en hoe kan hij worden veranderd),
maar Krïmtnalpolitik

(hoe kan deviant gedrag worden voorkómen en

de schade worden beperkt). Deze criminologie sluit zeer goed aan
bij het beleidspolitieke denken van de Finse overheid, die een
zeer gering geloof hecht aan de mogelijkheid en wenselijkheid
delinquenten te veranderen en een voorkeur heeft voor de beheersing van misdrijfmogelijkheden. Blijkbaar gelooft

de Finse over-

1) ANTTILA (11) geeft enkele interessante voorbeelden van impact
van door dit instituut verrichte criminologische research.
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held ook meer dan de Nederlandse in het nut van criminologisch
onderzoek en doet zij meer dan alleen het mogelijk maken van on
derzoek. BUIKHUISEN acht de vraag naar de meest adequate organi
satievorm daarom op dit moment niet urgent
Ook CLARK (42) acht de theoretische rechtvaardiging voor het
gebruikelijke onderscheid tussen de interne en externe positie
van onderzoekers niet duidelijk. Het onderscheid berust naar zijn
mening op een geloof omtrent de relatieve vruchtbaarheid van bei
de posities. Maar dit geloof wordt niet gesteund door onderzoek
resultaten. De schaarse onderzoeken die hiernaar zijn gedaan,
wijzen in ieder geval niet duidelijk in een bepaalde richting.
JONES (geciteerd bij CLARK, p. 64) analyseerde 200 casus

en vond

een klein, zij het niet significant verschil ten gunste van de
externe onderzoeker.
VAN DE VALL (156) vond bij 120 sociaal-wetenschappelijke on
derzoekprojecten grote verschillen in de duur van de onderzoeken
2)
alsook in de time Zag
tussen de voltooiing van de onderzoeken
en de toepassing van de resultaten. Studies op het gebied van
industrial

and labor relations

hebben meer en/of sneller impact

dan die op het gebied van social

welfare

and public

health.

VAN

DE VALL vond tevens dat onderzoekers op het eerste gebied overwe
gend een externe positie hadden.
Het is echter niet duidelijk in hoeverre de verschillen in
snelheid en/of mate van impact

mogen worden toegeschreven aan de

positie van de onderzoekers. De geringere en/of tragere

impact

van onderzoek ten behoeve van welzijns- en gezondheidsorganisa
ties (waartoe ook het strafrechtelijke apparaat kan worden gere
kend) kan ook worden verklaard door het feit dat in deze organi
saties
α. geen winsten behoeven te worden gemaakt;
b. de doelstellingen een macro-sociaal karakter hebben;
c. de consensus over doeleinden en prioriteiten geringer is dan

1) Zie voor deze discussie ook ANGENENT (9).
2) De kategorieën waren: мр to 2 years, still
in
progressj
unknoun or never (naar opgave van de onderzoekers).
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in bedrijven;
d.

concurrerende variabelen (politieke, religieuze, normatieve)
talrijker zijn en een groter gewicht hebben dan in bedrijven.

Het is evenwel denkbaar dat interne onderzoekers beter dan externe onderzoekers in staat zijn de impact-belemmerende werking van
deze factoren te neutraliseren.

De vraag welke positie het meest bevorderlijk is voor de

impact

van sociaal-wetenschappelijke research, is dus niet zonder meer
met ja of nee te beantwoorden (LIKERT and LIPPITT, 112). Het antwoord hangt van verschillende omstandigheden af.
Externe onderzoekers kunnen door hun onafhankelijkheid vaak
een grotere objectiviteit bereiken. Zij zijn vaak beter in staat
weerstand te bieden aan pressies vanuit de organisatie ten behoeve
waarvan zij onderzoek doen. Zij kunnen symptomen vaak sneller
herleiden tot fundamentele kwalen en voelen zich vaak vrijer om
controversiële vooronderstellingen van de organisatie ter discussie te stellen.
Interne onderzoekers lopen, ten gevolge van eventuele bedrijfsblindheid en ten gevolge van hun afhankelijkheid van de gebruikers van hun research, het gevaar dat hun onderzoek wordt gebruikt om reeds genomen beslissingen te rechtvaardigen of om de
oplossing van controversiële problemen uit te stellen.
Omdat interne onderzoekers hiërarchisch meestal ondergeschikt
zijn aan de beleidsfunctionarissen, komen daar nog vele problemen samenhangend met de opwaartse communicatie in hiërarchische
structuren bij: selectieve berichtgeving om de eigen positie veilig te stellen en andere ingebouwde mechanismen die verhinderen
dat bedreigende of kritische informatie het hoogste niveau bereikt .

1) Een ambtenaar van het Ministerie van Justitie verklaarde dat
externe (universitaire) rapporten vaak een groter gewicht hebben dan interne rapporten, omdat de auteurs van de eerste rapporten als onpartijdig worden beschouwd. Als een functionaris
in een bepaalde zaak een standpunt heeft ingenomen, staat hij
sterker wanneer hij zich kan beroepen op researchuitkomsten
van buitenstaanders dan wanneer hij verwijst naar collega's.
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Aan de andere kant hebben interne onderzoekers vaak het voordeel
boven externe onderzoekers dat zij de organisatie en haar geschiedenis beter kennen en een betere kijk hebben op het soort
beslissingen en het soort functionarissen dat gevoelig is voor
sociaal-wetenschappelijke beïnvloeding.
Soms genieten onderzoekers uit eigen gelederen ook meer vertrouwen en aanzien en/of hebben zij meer macht dan externe onderzoekers. Zowel voor de bewustmaking van een probleem, alsook voor
de entamering, uitvoering en toepassing van onderzoeken, kan dit
van groot belang zijn.
De vraag welke positie het meest wenselijk is, is verder afhankelijk van het soort onderzoek. Evaluatie-onderzoeken kunnen,
al is het alleen maar om de schijn van bevooroordeeldheid te vermijden, in beginsel het beste aan externe researchinstituten worden uitbesteed. Hetzelfde geldt voor vraagstellingen die zo algemeen zijn (men denke aan fundamenteel onderzoek) dat het niet
economisch is hen binnen een specifieke beleidsinstantie te laten
onderzoeken.
Tenslotte: wat is intern en extern? Tijdens het onderzoek naar
de feitelijke impact

van criminologische research (NAGEL en ande-

ren, 124 en DENKERS en anderen, 53) merkte een ambtenaar van het
Ministerie van Justitie op dat de concentratie van zoveel
sociaal-wetenschappelijk geschoolde functionarissen op één centrum (het WO DC) de -impact

van research niet ten goede komt. Van-

uit hun perifere positie zouden zij moeilijk precies kunnen weten
waarin de verschillende afdelingen op een bepaald moment zijn geïnteresseerd. Met andere woorden: het WODC, waarvoor sommigen
zo'η lans breken (ALLEWIJN, 5 en sinds kort BUIKHUISEN (zie VAN
WERINCH, 168) ook), wordt zelfs door departementsfunctionarissen
kennelijk als iets perifeers en als een ten aanzien van het Mi
nisterie van Justitie extern
terwijl dit Centrum nota

bene

onderzoekinstituut ervaren. En dat
tot voor enige jaren in het hoofd

gebouw van het Ministerie van Justitie was gehuisvest! Voor deze
functionarissen is een onderzoeker waarschijnlijk pas intern,
wanneer zij voelen dat deze bij het beleid is betrokken, of aan
dezelfde afdeling is verbonden. Dit zou pleiten voor decentrali63

satie: stafbureaus bij alle departementsafdelingen en alle subsystemen (parketten, politiekorpsen).

4.1.4. ROL VAN DE ONDERZOEKER

Een geheel andere vraag dan die naar de meest wenselijke positie
van de onderzoeker (intern of extern), is de vraag naar de rol
die de onderzoeker dienst aan te nemen.
De meeste auteurs (LIKERT and LIPPITT, 112, VAN DE VALL, 156,
HAVELOCK, 88, GOULDNER, 79) zijn het er over eens dat impact

op

de besluitvorming nog niet is verzekerd wanneer de distributie
van een onderzoekverslag perfect is verzorgd en wanneer de
out,

lay-

de terminologie en de lengte van een rapport zijn afgestemd

op de leescapaciteit, de leesbereidheid en het opleidingsniveau
van de potentiële lezers. Zelfs een hoge qualitelt van het onderzoek garandeert geen impact.

Wie dat denkt heeft een te mechani-

sche visie op het probleem. GOULDNER (79) noemt dit het
engineering

model en stelt dit tegenover het clinical

In het engineering

model.

model gaat de onderzoeker af op wat een be-

leidsfunctionaris zegt. Deze zegt dat hij een bepaald probleem
heeft, dat hij daarvoor een oplossing wil vinden, maar dat hij de
benodigde wetenschappelijke informatie mist. De onderzoeker neemt
deze probleemstelling op face

value

aan, verstrekt de benodigde

informatie en beschouwt zijn taak als geëindigd wanneer hij een
degelijk en begrijpelijk onderzoekverslag heeft geschreven. Waarna het aan de beleidsfunctionaris wordt overgelaten of en hoe hij
daarmee verder iets doet.
In het clinical

model probeert de onderzoeker er achter te ko-

men of het probleem, zoals geformuleerd door de beleidsfunctionaris, wel het werkelijke probleem is, of slechts een symptoom van
een onderliggend probleem. Soms formuleert de opdrachtgever niet
het werkelijke probleem, en ook als dat wel het geval is, willen

1) Ik herinner echter aan het gevaar (zie p. 54 hierboven) dat
deze bureaus worden opgeslokt door de dagelijkse routine en de
problemen van het beleid.
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beleidsfunctionarissen het probleem vaak eigenlijk niet oplossen. Zij hebben dikwijls grote weerstanden tegen veranderingen,
in casu,

tegen toepassing van onderzoekresultaten. Zo is de in-

stallatie van een (onderzoek-) commissie vaak meer bedoeld om de
oplossing van een probleem uit te stellen of te verhinderen dan
te bevorderen.
De clinical

houdt rekening met dit soort weerstanden en fun-

geert in alle fasen van het onderzoek en van zijn toepassingen
als een "counselor".

Hij weet dat hij, om impact

te hebben, meer

moet doen dan een mooi rapport afleveren. Wat hij moet doen, is
communiceren met de relevante beleidsfunctionarissen. Dit betekent onder andere: begrip tonen voor hun werkelijke behoeften en
problemen en begrip kweken voor zijn onderzoek; de functionarissen bewust maken van de betekenis en de sterkte van de concurrerende variabelen; hen helpen bij het afwegen van de prioriteiten
die aan de onderzoekultkomsten en de concurrerende variabelen
moeten worden gegeven; wederzijdse stereotyperingen voorkómen.
Dit alles kan uitmonden in action

research. Daarbij is sprake

van een continue wederzijdse geïnvolveerdheid: van de onderzoeker
bij de beleidsvorming en van de beleidsfunctionaris bij het onderzoek. Maar ook zonder dat men zover gaat, kan de impact

al

worden vergroot door, zoals steeds meer de gewoonte wordt, de
probleemstelling en de resultaten met relevante beleidsfunctionarissen te bespreken. Tot het bespreken en toelichten van de resultaten krijgt men uiteraard meestal pas gelegenheid nadat men
voor een adequate distributie heeft zorggedragen.

4.1.5. KENMERKEN VAN HET WETENSCHAPPELIJKE FORUM

Niet alleen de communicatie tussen onderzoekers en strafrechtelijke functionarissen is van invloed op de bereidheid penologische research te absorberen, ook de communicatie tussen onderzoekers is dat.
Het is een groot (structureel) probleem

hoe de groeiende hoe-

veelheid research naar alle wetenschapbeoefenaars zelf te distribueren. (Zie onder andere ALLEN and COHEN, 2 en MENZEL, 116). Dit
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verklaart de toenemende belangstelling voor automatische
information

retrievat

and transmission

systems.

Deze moeilijkheid kan op den duur ook consequenties hebben
voor de impact

van penologische research op de besluitvorming van

strafrechtelijke functionarissen. DI GENNARO (57) merkt hierover
op: "The laak of an adequate

network

lead,

to the continuous

among other

labelling
already

drawbacks,

systems,
laid

down, and often

"When the data
be connected

which confuse

the clarity

generally

seem to be supported

with

are more easily

former

accepted."

between

researchers
creation
of those

agreed."(-p.
by precedents

or contemporary

research

may
of new
categories

34). En:
and are known to
efforts,

they

(p. 34).

Dat de resultaten van vele onderzoeken zo weinig worden gesteund door die van voorafgaande onderzoeken en vervolgonderzoeken (waardoor zij wellicht minder gemakkelijk worden geaccepteerd door beleidsfunctionarissen), komt ook door het fragmentarische karakter van de meeste onderzoeken. Sociaal-wetenschappelijke research wordt in Nederland voornamelijk verricht door universitaire wetenschappelijke medewerkers. Deze zijn, ten gevolge
van hun tijdelijke aanstelling, primair

geïnteresseerd in de

voltooiing van hun eigen dissertatie. Aan meeromvattende en langere termijn reeearchprojecten komt men op de universiteiten te
weinig toe en slechts zelden wordt door de auteur zelf of door
andere onderzoekers op een dissertatie voortgebouwd.
De communicatie tussen onderzoekers is echter ook een psychologisch probleem. Vele onderzoekers en instituten lijden aan, wat
DI GENNARO (57) in navolging van SOROKIN noemt, "amnesia"
een "discoverer

complex".

en aan

Zij slaan dikwijls te weinig acht op de

wetenschappelijke verworvenheden uit het verleden of zijn gewoon
alleen die tegenwoordige auteurs te citeren die het met hen eens
zijn, "setting

up an insurance

company for

reciprocal

approval."

(p. 34).
Overigens is dit een ander teken (naast de eenzijdige distributie) dat onderzoekers vaak meer uit zijn op wetenschappelijke
erkenning door hun collega's, dan op de oplossing van maatschappelijke problemen.
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Een ander kenmerk van het wetenschappelijke forum dat niet
gunstig is voor het bevorderen van vertrouwen van beleidsfunctionarissen in sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, is dat onderzoekers zeer vaak beloven een onderzoekverslag op te sturen naar
de functionarissen die als proefpersoon of anderszins aan het onderzoek hebben meegewerkt, zonder deze belofte gestand te doen.
Het sociaal-wetenschappelijke onderzoek heeft inmiddels zulke afmetingen aangenomen en daarbij zijn inmiddels zoveel beleidsfunctionarissen (herhaaldelijk) betrokken, dat dit steeds meer gaat
opvallen. Deze nalatigheid lijkt mij niet alleen repercussies te
kunnen hebben op de toekomstige medewerking bij toekomstige onderzoeken, maar ook op de impaot

4.2.

KENMERKEN
EN VAN

HUN

VAN

van research.

STRAFRECHTELIJKE

FUNCTIONARISSEN

ORGANISATIE

De kenmerken van strafrechtelijke functionarissen die van invloed kunnen zijn op de impact

van penologische research, kunnen

worden onderschelden in structurele en persoonlijke.
Structurele kenmerken zijn kenmerken die strafrechtelijke
functionarissen qualitate

qua (op grond van hun formele positie

in het strafrechtelijke apparaat) hebben (hun discretionaire bevoegdheid; opleiding; oase

load).

Persoonlijke kenmerken bestaan

uit hun personalia, hun psychologische karakteristieken en hun
ideologische en ethische overtuigingen (resistance

to change ;

attitude ten aanzien van sociaal-wetenschappelijk onderzoek).
Het lijkt niet zinvol om in een ¿mpact-studie als de onderhavige alle

persoonlijke kenmerken te betrekken. Misschien zijn

dit belangrijke interveniërende
gevarieerde en gecompliceerde set,

variabelen. Maar zij vormen zo'n
dat zeer moeilijk is uit te

maken welke persoonlijke kenmerken wel en welke niet in ogenschouw moeten worden genomen. Strikt genomen zou zelfs iemands
ochtendhumeur of geboorteplaats van belang kunnen zijn voor de
impact

van research.

Daarom kan men zich beter beperken tot de structurele kenmer67

ken en tot die persoonlijke kenmerken die hypothetisch of empirisch duidelijk met de eerste samenhangen. (Men mag, bijvoorbeeld, veronderstellen dat iemands opleiding een belangrijke determinant is voor zijn attitude ten aanzien van sociaal-wetenschappelijk onderzoek).

4.2.1. INTERNE DISTRIBUTIE
In het voorafgaande is de noodzaak van een adequate distributie
door de onderzoekers sterk benadrukt. Niet minder belangrijk is
evenwel de interne distributie door strafrechtelijke functionarissen zelf.
Men kan niet verwachten dat alle relevante strafrechtelijke
functionarissen ooit rechtstreeks door de onderzoekers worden bereikt. De financiële consequenties en het verloop onder strafrechtelijke functionarissen (men denke alleen aan de strafkamer)
verhinderen dit. Men kan van onderzoekers niet eisen dat zij
telkens ledere nieuwe rechter in een strafkamer een exemplaar
toesturen van een voor deze relevant, maar reeds lang afgesloten
onderzoek.
Daarom is voor de distributie op lange termijn een intern attenderingssysteem nodig, in de vorm van leesportefeuilles, bibliotheken of anderszins, en moet de verdere distributie van een
eenmaal ontvangen onderzoekverslag tot op zekere hoogte worden
toevertrouwd aan het strafrechtelijke apparaat zelf.
Behalve deze pragmatische reden is er nog een reden om de interne distributie aan te moedigen. Hiervoor keren wij terug naar
het in Hoofdstuk 2 besproken impaat-model

van ROGERS en SHOEMAKER

(140). Het is de door hen vertegenwoordigde Social
School

Interaction

die op grond van een overvloed aan empirisch materiaal

heeft aangetoond dat de adoptie van een innovatie niet alleen
afhankelijk is van de interactie tussen de potentiële gebruikers
en de auteur. Hoe zichtbaar en duidelijk de voordelen van een innovatie ook zijn, hoeveel aandacht de auteur ook besteedt aan de
distributie en hoeveel overtuigingskracht hij ook aanwendt (door
middel van artikelen, boeken, lezingen, mondelinge toelichtingen
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en massamedia): dit is voor een tijdige en voldoende adoptie van
een innovatie vaak niet genoeg. Informele persoonlijke contacten
tussen de leden van een sociaal systeem zijn dikwijls veel effectiever. Dat komt doordat vele mensen meer vertrouwen hebben in
mensen uit eigen kring dan in buitenstaanders zoals onderzoekers
(ook wanneer zij een interne positie hebben) en in de massamedia.
Zodra een of meer gezaghebbende leden van een organisatie eenmaal zijn overtuigd van de waarde van een innovatie, treedt dikwijls een kettingreactie op: men attendeert en overtuigt elkaar,
waardoor het aantal adapters

(tot een bepaald punt) proportioneel

toeneemt met het aantal mensen dat reeds is gewonnen voor de innovatie.
Dit verschil in de bronnen van informatie en van overreding en
in de daarmee corresponderende geneigdheid tot adoptie, is gerelateerd aan het begrip "tiio-step

flou

of information".

Dit begrip

is geïntroduceerd door LAZARSFELD en anderen (111) in een analyse
van het politieke stemgedrag. Zij vonden dat boodschappen van
massamedia, bedoeld voor de gehele bevolking, slechts directe invloed hadden op een klein gedeelte daarvan. Dit deel van de bevolking kon echter op zijn beurt als opinion

leader

fungeren en

andere delen van de bevolking beïnvloeden.
Deze processen zijn bij een grote verscheidenheid van populaties en innovaties aangetroffen. Maar zij doen zich het sterkste
gelden binnen relatief besloten groeperingen en organisaties. Er
is derhalve alle reden om aan te nemen dat ook binnen het strafrechtelijke apparaat sociale interacties
nen zijn voor de impact
penologische research

van groot belang kun-

van penologische research. De impact

van

zou kunnen worden versneld of vergroot

door deze niet door onderzoekers maar door strafrechtelijke
functionarissen zelf te laten distribueren.
Zoals eerder (Zie p.54 hierboven) gezegd, onderzoekers mogen
niet op deze sociale interacties en interne distributiepatronen

1) Een gunstige omstandigheid is dat het strafrechtelijke apparaat meer dan, bijvoorbeeld, het forum van sociale wetenschappers over erkende о гпгоп leaders
beschikt.
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rekenen. Actieve distributie van hun kant blijft geboden.

4.2.2. OPLEIDING

Slechts weinig strafrechtelijke functionarissen hebben een
gedegen sociaal-wetenschappelijke opleiding genoten. De academici
onder hen zijn voornamelijk jurist. Voor de leden van het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur is een juridische
opleiding zelfs verplicht. Sommigen hiervan hebben weliswaar een
zekere scholing in de sociale wetenschappen, in casu

de crimino-

logie en de penologie genoten, maar deze heeft lange tijd, in
tegenstelling tot de moderne, meer sociologisch gerichte criminologie, een sterk forensisch psychologische/psychiatrische signatuur gehad.
Dit betekent, dat het merendeel van het huidige bestand van
strafrechtelijke functionarissen waarschijnlijk grote moeite
heeft om de technische aspecten en de conceptuologie van moderne
penologieche onderzoekverslagen te begrijpen. Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag op hun leesbereidheid en hun attitude ten aanzien van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar.
Ken kan, in de eerste plaats, denken aan aanpassing van de opleiding. Hiermee is In de laatste jaren al een begin gemaakt. In
sommige strafrechtelijke afstudeerrichtingen is tegenwoordig een
flink pakket sociale wetenschappen opgenomen, waaronder criminologie en penologie (soms zelfs sociologie, psychologie, methodologie en statistiek). Twee universiteiten hebben zelfs een zelfstandige afstudeerrichting in de criminologie. (Dit overmatige
aanbod van opleidingen heeft overigens als nadeel, dat afgestudeerde criminologen tot op heden niet gemakkelijk een functie in
het strafrechtelijke apparaat krijgen). Ook bij niet-universitaire opleidingen (politieacademie, sociale academies, cursussen
voor groepsleiders) nemen sociale wetenschappen tegenwoordig een
voorname plaats in.
Deze ontwikkeling is zeker toe te juichen. Maar om optimale
effecten te sorteren, moet de opleiding in de sociale en gedrags-
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wetenschappen wel worden geïntegreerd in het gehele studiepakket.
Een "vreedzame coëxistentie", zoals men die aan universiteiten
tussen criminologen en penologen enerzijds en strafrechtjuristen
anderzijds vaak aantreft, is niet voldoende. Bovendien is met deze vernieuwde opleiding het huidige bestand van functionarissen
niet geholpen.
Daarom dienen, inde tweede plaats, onderzoekers van hun kant
te streven naar een zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk taalgebruik. Niet alleen bij het distribueren, maar ook bij het
schrijven van hun onderzoekverslagen denken vele onderzoekers,
zoals reeds meermalen betoogd, meer aan hun collega's dan aan
beleidsfunctionarissen.

Het is begrijpelijk dat onderzoekers

willen voldoen aan de eisen van de wetenschappelijke wereld.
Maar het professionele jargon en de uitvoerige rapportering van
gebruikte statistische technieken maken rapporten dikwijls moeilijk leesbaar voor sociaal-wetenschappelijk ongeschoolde functionarissen.
Daarnaast kan men denken aan "vertaalbureaus" voor strafrechtelijke functionarissen. Dergelijke "vertaalbureaus" zouden
ingewikkelde wetenschappelijke publicaties moeten omzetten in
gemakkelijk leesbare rapporten of excerpten. Hun taak zou tevens
kunnen zijn te selecteren uit de toenemende hoeveelheid wetenschappelijke informatie, en aan te geven hoe de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen worden toegepast en in
hoeverre zij zouden kunnen worden gegeneraliseerd.
Wanneer zo'η "vertaalbureau" ressorteert onder het straf
rechtelijke apparaat zelf is het gevaar van "gekleurde" vertalin
gen niet uitgesloten. Dit gevaar kan worden vermeden, wanneer de
onderzoeker zelf twee versies maakt van een beleidsrelevant on
derzoek. Eén voor de wetenschappelijke wereld en één voor strafrechtelijke functionarissen. Deze laatste versie zou aangepast
moeten zijn aan de sociaal-wetenschappelijke en methodologische

1) Een duidelijke uitzondering vormen de meeste publicaties van
het Criminologisch Instituut te Groningen alsook vele artike-

len in het Nederlands

Tijdschrift

voor

Criminologie.
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kennis van de gemiddelde strafrechtelijke functionaris en aan de
tijd die deze voor lezing ter beschikking heeft.
Over de voor- en nadelen van popularisering via de massamedia
is al gesproken.

4.2.3. CASE LOAD

Een moeilijkheid bij de integratie van penologisch onderzoek in
het strafrechtelijke beleid die men strafrechtelijke functionarissen zelf vaak hoort noemen, is hun zware oase

load.

Door het

overladen werkprogramma zouden zij te weinig tijd overhouden voor
het lezen van de relevante litteratuur.
Het is niet goed mogelijk deze klacht op haar mérites te beoordelen. Zij is objectief moeilijk te verifiëren en rechtstreekse vragen aan de strafrechtelijke functionarissen brengen het gevaar van sociaal-wenselijke antwoorden met zich mee. Gebrek aan
tijd is een sociaal zeer aanvaardbare reden en weinig mensen zullen toegeven dat zij te weinig of net genoeg hebben te doen.
Echter, gegeven een zware oase

load,

kan op twee manieren de

leescapaciteit worden vergroot (afgezien van uitbreiding van het
personeelsbestand).
Ten eerste: onderzoekers zouden zoveel mogelijk in een

bondige

en begrijpelijke vorm van hun onderzoeken verslag moeten doen.
Als men de lezing van een rapport of boek van 100 pagina's voor
een geoefende lezer op gemiddeld vier uren stelt, wordt bij lezing van een artikel van 15 pagina's met dezelfde inhoud een
tijdwinst van drie en een half uur geboekt.
Ten tweede, het strafrechtelijke apparaat zou zelf ook iets
kunnen doen, namelijk door nog meer dan tot dusverre te streven
naar de

formulering van een beleid en van kriteria die als

richtlijn kunnen fungeren bij de afzonderlijk te nemen beslissingen. (Bijvoorbeeld ten aanzien van de vervolging van verschillende
soorten delicten). Hierdoor wordt voorkómen dat ieder geval apart
onnodig veel tijd in beslag neemt en denkwerk vereist, en wordt
de delegatie van werkzaamheden vergemakkelijkt. Het gevolg is dat
meer tijd en energie vrijkomt voor de lezing van litteratuur en
72

voor de bijsturing van het beleid.

4.2.4. PARO Vm ΌΕ FUNCTIE

De mate waarin strafrechtelijke functionarissen en hun besluit
vorming openstaan voor beïnvloeding door sociaal-wetenschappelijke research is mede afhankelijk van de aard van hun functie.
Kenmerken van functies die in dit opzicht van belang zijn, zijn:
a.

de discretionaire bevoegdheid;

b.

het type besluitvorming;

a.

het soort specialisatie.

a. De discretionaire

bevoegdheid.

Het is duidelijk dat penologi-

sche beleidsadviezen over het regiem in gevangenissen geen invloed kunnen hebben op functionarissen die in deze aangelegenheid
geen enkele formele of informele zeggenschap hebben.

b. Het type

besluitvorming.

Sommige beslissingen zijn meer gevoe-

lig voor sociaal-wetenschappelijke beïnvloeding dan andere.
De kans op impact

van penologlsche research zal in het alge-

meen groter zijn naarmate strafrechtelijke functionarissen bij
hun besluitvorming minder houvast hebben. Daarom heeft penologisch onderzoek waarschijnlijk meer invloed op extra-judiciële
rechtspraak (straftoemeting) dan op contentieuze rechtspraak (bewijsvoering). Want de beslissingen over de drie voorvragen in het
strafproces (is het feit bewezen, is het feit strafbaar, is de
persoon strafbaar) zijn volgens ENSCHEDE (66) in de regel gemakkelijker te nemen dan die met betrekking tot de strafsoort-,
maat- en modus. Meestal bekent de verdachte, de wet biedt bij de
bewijsvoering steun in de vorm van een samenhangend stelsel van
voorschriften en regels, en het gaat telkens om een ja of een
neen.
De wet laat de rechter bij de straftoemeting echter in de
steek (maar ook de Officier van Justitie bij zijn requisitoir).
Want ons strafprocesrecht is grotendeels bewijsrecht. De rechter is
gedwongen zelfstandig een straftoemetingsbeleid te voeren zonder
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de hulp van enig juridisch systeem. En het gaat daarbij veel meer
dan bij de bewijsvoering om een afweging van tegenstrijdige belangen en niet om een ja of een neen, maar om gradaties.
Een andere factor is de aard en de sterkte van de concurrerende variabelen die bij een beslissing een rol spelen. Naarmate
deze talrijker en/of sterker zijn, is de kans op impaat
nologische research

van pe-

geringer. Om bij het hier boven gegeven

voorbeeld te blijven: rechtsregels geven niet alleen houvast,
maar zij binden ook en beperken het aantal keuzemogelijkheden.
Dit is een andere reden waarom -ceteris

parí-bus-

de bewijsvoering

minder gemakkelijk door sociaal-wetenschappelijk onderzoek is te
beïnvloeden dan de straftoemeting.
De impact

van penologische research is verder afhankelijk van

de vraag of de besluitvorming ad hoc beslissingen over individuele gevallen betreft (zoals die welke dagelijks door rechters en
reclasseringsambtenaren worden genomen), dan wel een langere termijn beleid met betrekking tot groepen van personen (zoals dat
door het Ministerie van Justitie en in toenemende mate door het
Openbaar Ministerie wordt gevoerd).
Het eerste type besluitvorming lijkt minder beïnvloedbaar door
sociaal-wetenschappelijk onderzoek dan het laatste type. Rechters
en reclasseringsambtenaren hebben bij hun ad hoc beslissingen
over Individuele gevallen waarschijnlijk veel meer behoefte aan
voorlichtingsrapporten dan aan macrosociale research. Voor zover
zij belangstelling hebben voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zal deze trouwens meer uitgaan naar individueel-psychologische of psychiatrische research dan naar sociologische of
sociaal-psychologische research.
Daar komt bij dat beleidsambtenaren zoals Officieren van Justitie en ambtenaren van het Ministerie van Justitie voor het formuleren van een beleid frequent horizontaal en verticaal overleg
(moeten) plegen, ook met personen buiten het strafrechtelijke
apparaat, en dat hun besluitvorming dikwijls een collectief karakter draagt. Hierdoor komen zij veel eerder in aanraking met
sociaal-wetenschappelijke litteratuur en onderzoekers (bijvoorbeeld in commissies) dan rechters. Deze laatste zijn veel individualistischer. De meeste rechters zien elkaar alleen tijdens
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de zitting of in de raadkamer.
Een laatste onderscheid heeft betrekking op de snelheid waarmee beslissingen moeten worden genomen.
Afgezien van het feit dat zij soms zelf in te geringe mate
anticiperen op komende probleemsituaties (zie p. 14 hierboven),
hebben vele strafrechtelijke functionarissen door de aard van hun
werk een short

view.

day to day problems

ZIJ hebben voor een groot deel te maken met
en worden dikwijls overvallen door problemen

die om snelle beslissingen vragen. In die gevallen mag men niet
veel impact

van penologische research verwachten. Zij loopt ach-

ter de feiten aan, of strafrechtelijke functionarissen hebben
niet de tijd om onderzoekuitkomsten bij hun besluitvorming te
betrekken. Met behulp van penologisch onderzoek kan dan ten
hoogste het beleid achteraf worden bijgesteld.

o.

Het soort

specialisatie.

De specialisatie en de betrokkenheid

van strafrechtelijke functionarissen bij strafrechtelijkepenologische vraagstukken zijn belangrijke determinanten voor de
absorptie van penologische research. Ook in dit opzicht bestaat
er een groot verschil tussen het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur.
Het is een bekend feit dat het werk in een strafkamer onder
Nederlandse rechters weinig aanzien geniet. Bijna alle rechtere
hebben een voorkeur voor civiele rechtspraak: civiele rechtspraak
kent minder ethische en politieke problemen; zij is juridisch Interessanter; de keuzemogelijkheden bij de besluitvorming zijn
talrijker dan bij de strafrechtspraak; en alleen door civielrechtelijke specialisatie kan men carrière maken. Strafrechtspraak wordt daarom in de regel overgelaten aan pas benoemde
rechters.
Derhalve mag worden aangenomen dat rechters over het algemeen
minder zijn gemotiveerd tot kennisname van penologische

litte-

ratuur dan Officieren van Justitie. Deze laatsten hebben zich
gespecialiseerd in het strafrecht en op dit gebied liggen voor
hen binnen het Openbaar Ministerie ook carrièremogelijkheden.
Bovendien zijn vele Officieren van Justitie ook nog gespeclall75

seerd naar delict. Iemand die speciaal voor drugzaken is aangewezen, heeft meer gelegenheid de relevante litteratuur door te
lezen.
De veronderstelling dat het Openbaar Ministerie (door het geringere individualisme, door de aanwezigheid van overlegstructuren,

door de noodzaak een collectief en langere termijn beleid

te voeren en door de strafrechtelijke specialisatie) in sociaalwetenschappelijk opzicht beter is geïnformeerd dan de zittende
magistratuur, is bevestigd in het onderzoek naar de feitelijke
impact

van research (NAGEL en anderen, 124 en DENKERS en anderen,

53). Niet alleen neemt het Openbaar Ministerie zelf meer initiatieven om in aanraking te komen met sociaal-wetenschappelijke of
criminologische research dan de zittende magistratuur. Het is ook
het voornaamste object van de stroom informatie die afkomstig is
van de twee hoofdleveranciers van criminologische research, te
weten de universiteiten en het WODC.
4.2.5. PERSOONLIJKE KENMERKEN

Persoonlijke kenmerken die van invloed zijn op de impact

van pe-

nologische research en die hypothetisch of empirisch samenhangen
met de hiervoor genoemde structurele kenmerken, zijn onder meer
de volgende.
LIKERT en LIPPITT (112) noemen als algemene condities voor
impact

van research:

a. problem

sensitivity,

dat wil zeggen het gevoel dat de be-

staande toestand niet bevredigend is;
b. image of potentiality,

dat wil zeggen het gevoel dat er mo-

gelijkheden tot verbetering van de bestaande situatie zijn;
e. general

experimental

attitude

toward innovation,

dat wil

zeggen een continue openheid voor nieuwe ideeën.
Dit laatste kenmerk hangt samen met de attitude ten aanzien van
sociaal-wetenschappelijke research. Binnen deze attitude kan men
theoretisch verschillende aspecten onderscheiden.
Sommige strafrechtelijke functionarissen zijn ervan overtuigd
dat juridische normen en andere juridische concepten en overwe76

gingen geen voorwerp van empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn. Anderen zijn geneigd iedere vorm van legalisme af te zweren en wensen een "social

engineering"

beleid te

voeren. Dit aspect heeft betrekking op de potentiële waarde van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De attitude ten aanzien hiervan kan variëren van principieel afwijzend tot overoptimistisch,
met alle mogelijke tussenschakerIngen.
Een ander theoretisch aspect heeft betrekking op de waarde van
de feitelijk verrichte research. Geheel onafhankelijk van de verwachtingen die men heeft van sociaal-wetenschappelijke research
als zodanig, kan men van mening zijn dat de tot dusverre verrichte onderzoeken te theoretisch zijn en te weinig op de praktijk
gericht, of juist het tegendeel. Men kan ook vinden dat de onderzoekers te vooringenomen zijn ten aanzien van het huidige beleid,
te weinig rekening houden met de beperkte armslag van het strafrechtelijke apparaat, enzovoort. Dit aspect van de attitude ten
aanzien van sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan variëren van
"teleurgesteld" tot "tevreden".
Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre onderscheidingen
als deze ook empirisch houdbaar zijn; hoe de verschillende strafrechtelijke functionarissen scoren op de verschillende dimensies,
en hoe de scores zijn gerelateerd aan de гтрасЬ

van sociaal

wetenschappelijke research. Wat dit laatste betreft: men dient
erop bedacht te zijn dat de roep om gedragswetenschappen van het
overoptimistische type vaak niet meer is dan een "rituele ronde
dans om de sociologie" (TER HOEVEN, 95), of een cliché.
Naast de attitude-keiunerken kan men ook denken aan persoonlijkheidstrekken in strikte zin

authom-tarianisTn,
change.

tolerance

open

en closed

for ambiguity

mndednesSj

en resistance

to

HAVELOCK (88) geeft een uitstekend overzicht van studies

op dit gebied.
De ontvankelijkheid voor sociaal-wetenschappelijke research is
tenslotte afhankelijk van iemands levensbeschouwelijke overtuigingIn het strafrecht heersen talrijke ethische of levensbeschouwelijke opvattingen die moeilijk beïnvloedbaar zijn door sociaal77

wetenschappelijk onderzoek. WILKINS (172) merkt hierover op: "Our

belief

that

essential

an eye for an eye and a life

feature

of a moral system

scientific

evidence

statements

in support

unless

for a life

cannot be touched

we are prepared

of our belief."

is an

to make

by
further

(p.4).

Hoe dieper verankerd deze waarden zijn, des te groter Is de
weerstand tegen wetenschappelijk onderzoek die deze waarden probeert aan te tasten. Wie om humane redenen tegen zware straffen
is, zal kritischer staan tegenover onderzoek waarin de speciaal
- of generaal - preventieve effectiviteit van zware straffen
wordt aangetoond dan iemand die zware straffen omderwille van de
metafyaisbhe vergelding noodzakelijk vindt.
Zoals gezegd, is het de taak van de onderzoekers door het
aannemen van de "clinical"

rol en door intensieve communicatie,

met dit soort weerstanden rekening te houden.
Hen kan zich overigens afvragen of speculatieve beschouwingen
van Invloedrijke opinion

leaders

in het strafrechtelijke apparaat

in deze gevallen niet effectiever zijn dan wetenschappelijk onderzoek.

4.3.

CONCURRERENDE

VARIABELEN

Terwijl onderzoekers er vaak van overtuigd zijn dat degelijk empirisch onderzoek bij de strafrechtelijke besluitvorming een
groot gewicht in de schaal behoort te leggen, zijn de uitkomsten
van penologisch onderzoek in feite meestal slechts één van de
vele factoren waarmee de strafrechtelijke functionarissen rekening moeten houden. Daarnaast moeten zij, zoals op p.35 hierboven
is betoogd, ook rekening houden met allerlei andere waarden, informaties en belangen, die een barrière kunnen vormen voor de
impact

van penologische research. Om die reden zijn deze factoren

"concurrerende variabelen" genoemd.
Het de uitdrukking "rekening houden met concurrerende variabelen" wordt eigenlijk niets anders gezegd dan dat de strafrechtelijke besluitvorming complex is en dat strafrechtelijke
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functionarissen meer en/of andere doelstellingen nastreven dan
onderzoekers in hun beleidsadviezen veronderstellen.
Omdat dit onderwerp uitvoerig in de volgende Hoofdstukken
wordt behandeld, ga ik daar nu verder niet op in. Ik volsta met
twee opmerkingen.
Ten eerste: het is niet waar dat de zogenaamde "concurrerende
variabelen" altijd een barrière vormen voor de -impact

van peno-

logische research. Soms ondersteunen zij geheel of gedeeltelijk
de beleidsadviezen van een penologisch onderzoek. In die gevallen is het zeer moeilijk vast te stellen wat de beslissende causale factor bij de besluitvorming is geweest. Ik herinner aan
WILKINS' opmerking (Zie p.27 hierboven) over de veranderingen in
het penitentiaire beleid gedurende de laatste decaden.
Ten tweede: de invloed van concurrerende variabelen op de
strafrechtelijke besluitvorming is dikwijls zeer duidelijk en
ook onvermijdelijk. Het is evident dat een rechter die (in navolging van een of ander beleidsadvies) met zware straffen generale preventie wil bereiken, niet boven de vastgestelde wettelijke strafmaxima mag uitgaan. En het is ongetwijfeld waar dat de
beschikbare hoeveelheid geld in een organisatie de speelruimte
waarbinnen koerswijzigingen en experimenten kunnen plaatsvinden,
beperkt.
Maar het beroep van strafrechtelijke functionarissen op concurrerende variabelen als een belemmering om gehoor te geven aan
penologische beleidsadviezen en als een rechtvaardiging voor de
continuering van het beleid, is niet altijd terecht.
De dikwijls geslaakte verzuchting van functionarissen van de
Directie Gevangeniswezen "als we maar betere gebouwen hadden"
(als excuus voor het uitblijven van regiemeveranderingen) en van
politiekorpsen "als we maar meer personeel hadden" (als excuus
voor een ineffectieve surveillance, assistentieverlening of criminaliteitsbestrijding) lijkt mij niet altijd alles te kunnen
verklaren.
Hetzelfde geldt voor het beroep op financiële omste-^igheden.
Gebrek aan financiële middelen behoeft niet altijd een rem to
zijn op de doorvoering van vernieuwingen en een ruime financiële
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armslag garandeert niet altijd het tegendeel. MANSFIELD (114)
vond In een studie bij 294 bedrijven dat rijke ondernemingen niet
de eerste zijn die nieuwe technieken introduceren. CARLSON (38)
vond bij een groot aantal scholen geen verband tussen de beschikbare hoeveelheid geld per leerling en de aangebrachte onderwijsvernieuwingen. Dit wijst erop dat andere factoren dan de beschikbare hoeveelheid geld een rol spelen, zoals inertie en zelfgenoegzaamheid van de kant van rijke, grote ondernemingen en een
behoefte tot experimenteren van de kant van arme, m

hun bestaan

bedreigde ondernemingen.
Ook de publieke opinie heeft of behoeft niet zoveel invloed te
hebben als soms wordt gesuggereerd.
Het beeld dat beleidsfunctionarissen hebben of creëren van de
publieke opinie is niet altijd reëel. Dit geldt met name voor
opinies die betrekking hebben op strafrechtelijk relevante vraagstukken. Wij weten nauwelijks iets van de vergeldingsbehoeften
bij slachtoffers van delicten en/of anderen in de samenleving.
Toch wordt in discussies en bij de verantwoording van het beleid
op deze (veronderstelde) behoefte veelvuldig een beroep gedaan.
Bovendien wordt de publieke opinie dikwijls voorgesteld als
een massieve kracht die mythische vormen kan aannemen. Men
spreekt over de publieke opinie en lijkt zich niet altijd te realiseren dat de publieke opinie niet bestaat. De publieke opinie
is geschakeerd en is vaak niet meer dan een optelsom van individuele opinies.
Het is merkwaardig dat in een tijd waarin de idee gemeengoed
is geworden dat de ene gedetineerde de andere niet is en iedere
gedetineerde een op zijn persoon afgestemde behandeling behoeft,
vaak nog zo ongenuanceerd over de publieke opinie wordt gesproken. De mythe van de monolythische publieke opinie wordt door
beleidsfunctionarissen en politici soms bewust in stand gehouden
om beslissingen te rechtvaardigen en om de verantwoordelijkheid
voor gecompliceerde en delicate beslissingen van zich af te
schuiven. Het additionele voordeel hiervan is dat op die manier
de indruk wordt gewekt dat de beslissing demokratisch is genomen.
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Tot zover de bespreking van enkele factoren die de impact

van

penologische research bevorderen of belemmeren.
Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn geworden dat de
besproken factoren niet in alle impaat-íasen
hebben. Dus: een aantrekkelijke lay-out

eenzelfde invloed

van een onderzoekverslag

lijkt vooral van belang om tot ontvangst en lezing aan te zetten,
terwijl de rol van de onderzoeker vooral van belang lijkt in de
fasen van de attitudeverandering en de beleidsombuiging.
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HOOFDSTUK 5
MEERVOUDIGHEID VAN CONFLICTERENDE
DOELSTELLINGEN

5.1.

INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is de invloed van penologische research
afhankelijk gesteld van drie groepen factoren:
Л. Kenmerken van de onderzoeker en van zijn onderzoek(verslag);
B. Kenmerken van beleidsfunctionarissen en hun organisatie;
С

Concurrerende variabelen.

Er zijn ook toen suggesties gedaan, hoe de invloed van penolo
gische research zou kunnen worden vergroot. Daarbij is de nadruk
komen te liggen op de twee eerst genoemde groepen factoren
(i4 enfl). Dus: een rapport met een prettige lay-out,

geschreven

in een voor juristen begrijpelijke taal en voorzien van een hel
dere en bondige samenvatting, wordt, ceteris

paribus,

waarschijn

lijk meer en beter gelezen dan een vaktechnisch verslag dat is
bestemd voor collega's-onderzoekers.
Toch raken deze aanbevelingen nog maar de periferie van het
probleem. Om dit duidelijk te maken breng ik de vier fasen van
het impact-model in herinnering:
a. Distributie en ontvangst van een onderzoekverslag;
b. Lezing van een onderzoekverslag;
e. Attitudeverandering;
d. Beleidsombuiging.
De discussie is tot op dit moment voornamelijk gegaan over de drie
zwakkere

vormen van invloed: α, b en a. Een onderzoeker die alle

gedane suggesties in zijn rapport verwerkt, schept ten hoogste
condities voor een succesvolle realisering van fase c. Dit wil
zeggen: een beleidsfunctionaris kan door de uiterlijke vormgeving
van het rapport en de positie van de auteur, enzovoort, worden
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aangezet tot lezing (fase b) en tot reflectie over de inhoud
(fase o).

Zelfs kan hij ten aanzien van de onderhavige problema-

tiek van inzicht veranderen (ook fase a).

En een stoomcursus me-

thodologie van de sociale wetenschappen zal strafrechtelijke
functionarissen penologische litteratuur beter doen begrijpen.
Maar om te komen tot hetgeen eerder als het uiteindelijke kriterium voor impact

is gedefinieerd (p. 41 hierboven), namelijk

een beleidsombuiging
leidsadviezen
onderzoeker
doelstellingen

op korte

termijn

door overname van de

(fase d), is meer vereist. Daarvoor is
met zijn

beleidsadviezen

van het

aansluit

bij

be-

nodig dat

de

de problemen

en

beleid.

De beleidsadviezen van een overigens perfect verzorgde studie
die voldoet aan alle eerder genoemde eisen, zullen minder gemakkelijk in daden worden omgezet naarmate zij meer afwijken van
datgene wat beleidsfunctionarissen bezighoudt. Eén eenvoudig
voorbeeld: een wetenschappelijk advies om kortere gevangenisstraffen op

te leggen (omdat lange gevangenisstraffen in spec-

aal-preventlef opzicht niet effectiever zijn dan korte), zal
weinig of geen impact

hebben wanneer het beleid met lange gevan-

genisstraffen niet speciale preventie, maar generale preventie of
vergelding beoogt. Dit neemt niet weg, dat beleidsfunctionarissen
zo'n studie met bijzondere interesse kunnen lezen.
De gedachte die in dit Hoofdstuk 5 en in de Hoofdstukken β
tot en met β wordt uitgewerkt, is dat een groot deel van het pe
nologische onderzoek dat in binnen- en buitenland is verricht
geen of weinig impact

kan hebben, omdat de vraagstellingen en de

beleidsadviezen voorbijgaan aan de eigenlijke problemen en doel
stellingen van het beleid.
Uitdrukkelijk wil ik er op wijzen dat, wanneer in het vervolg
over impact

of invloed wordt gesproken, uitsluitende de sterke,

beslissende vorm van invloed, fase d, wordt bedoeld: een beleids
ombuiging op korte

termijn door overname

van beleidsadviezen. Ik

sluit daarmee niet uit, dat penologisch onderzoek op grond van
zijn resultaten, aanbevelingen, begrippen, technieken of andere
componenten op korte termijn zwakkere

vormen van impact

heeft. Ik

beweer ook niet dat de beleidsadviezen van penologisch onderzoek
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op tangere

termijn geen invloed zouden hebben. Weliswaar is WIL-

KINS (172) daar nogal sceptisch over. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het huidige, op resocialisatie en humanisering gerichte regiem in het gevangeniswezen, helemaal niets te maken
heeft met de uitkomsten van het penologische evaluatie-onderzoek
van de afgelopen decaden.
Dat penologisch onderzoek evenwel weinig of geen impact

kan

hebben in de boven aangegeven beperkte betekenis, geldt naar mijn
mening zelfs voor dat type onderzoek dat nog steeds overheerst
(en waarvan de auteurs pretenderen de meest directe toepassingsmogelijkheden te bieden), namelijk toegepast
derzoek

ten

behoeve

van de overheid.

beleidsrelevant

on-

Ook aan dit onderzoek ligt

impliciet of expliciet de assumptie ten grondslag dat het aansluit bij de actuele problemen en doelstellingen van het beleid.
Al of niet stilzwijgend wordt gepretendeerd dat de onderzoeker in
de huid van de beleidsfunctionaris is gekropen, zijn vraagstelling, conclusies en adviezen daarop heeft afgestemd, en deswege
bijdraagt tot de realisering van het ad hoc beleid.
Het is niet de bedoeling hier terug te komen op de eerder (p.
21 hierboven) aangeduide controverses tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, en tussen gouvernementele en non-gouvernementele
research. Ik ga er vanuit, dat er een behoefte aan toegepast onderzoek ten behoeve van de overheid blijft bestaan, en naar mijn
mening is het in elk geval in Nederland een goede zaak hieraan
tot op zekere hoogte tegemoet te komen. Mijn these is evenwel dat
zelfs dit gangbare type onderzoek, dat bij uitstek het predicaat
beleidsrelevant voor zich opeist, omdat het oplossingen zou aandragen voor de ad hoc problemen van het beleid, dit predicaat
niet geheel kan waarmaken. De reden is, dat het toegepaste penologische onderzoek onvoldoende rekening houdt met een tweetal
eigenschappen die mijns inziens wezenlijk zijn voor strafrechtelijke beleidsprocessen. Deze eigenschappen zijn
A.

In het strafrecht worden meerdere doelstellingen tegelijk
nagestreefd, die onderling conflicteren.

B.

In het strafrecht bestaat een grote discrepantie tussen wat
men zegt of suggereert na te streven en datgene waarnaar
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men in feite streeft.

Deze eigenschappen zijn niet specifiek voor het strafrecht. Er
zijn weinig organisaties die maar één doelstelling nastreven en
waarin een volledige congruentie bestaat tussen wat men zegt te
doen en wat men in werkelijkheid doet. Het strafrecht wordt echter om nog nader te noemen redenen in een veel sterkere mate dan
andere organisaties door deze eigenschappen gekarakteriseerd.
Ik zal nu de zojuist genoemde kenmerken (Л en B) van het straf
rechtelijke beleid (Hoofdstukken 5 en 7) nader uitwerken en hen
relateren aan het toegepaste penologische onderzoek (Hoofdstukken
6 en 8 ) .

5.2.

MEERVOUDIGHEID

VAN DOELSTELLINGEN

IN HET

STRAFRECHT

Een doelstelling is een toestand die door een individu of col
lectiviteit wordt nagestreefd. Zij kan officieel zijn geformu
leerd, maar ook onofficieel en onuitgesproken worden nagestreefd.
Wanneer een rechter vice-president van een rechtbank wil wor
den, is dit een (meestal onuitgesproken individuele) doelstel
ling. De opsporing van strafbare feiten door de politie is een
officiële (collectieve) doelstelling.
Rehabilitation
Amerikaanse parole

is de officiële doelstelling van de Noordboards.

Het rechttrekken van de verschillen in

straftoemeting is een onuitgesproken doelstelling (GLASER, 77).
Onder deze definitie van doelstelling vallen ook allerlei vormen van "rekening houden met". Een Officier van Justitie die in
zijn requisitoir zegt dat zijn doel is de resocialisatie van de
verdachte, maar dat hij ook rekening moet houden met de gevoe-

1) Andere kenmerken van beleidsprocessen die eveneens impact
in de
weg staan (het geringe anticipatievermogen van beleidsfunctionarissen, het gebrek aan een policy
f от soienae,
enzovoort)
zijn reeds in andere hoofdstukken behandeld. Zij blijven hier
verder buiten beschouwing omdat zij in mindere mate specifiek
zijn voor het strafrecht.
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lens van het slachtoffer en met de wettelijke mogelijkheden,
streeft naar resocialisatie, maar ook naar vergelding en naar
rechtsbescherming van de verdachte.
Tenslotte is het begrip "nastreven van een doelstelling" niet
altijd een bewuste activiteit en impliceert het niet dat de gewenste eindtoestand iemand altijd helder voor de geest staat.
Vaak is men zich er nauwelijks van bewust, dat men een bepaald
doel nastreeft.
Het nu volgende overzicht van de doelstellingen van het strafrecht

is nogal uitvoerig. Dat komt doordat het is geschreven

vanuit een andere optiek dan de gangbare besprekingen. De meeste
overzichten op dit gebied zijn strafrechttheoretisch. Daarin ligt
het accent op de vraag welke de doeleinden van de sancties
ren

of niet

behoren

beho-

te zijn. In deze studie wordt meer het accent

gelegd op de feitelijk nagestreefde doelstellingen en ik beperk
mij daarbij niet tot de officiële doeleinden van de sancties. Om
deze reden vermijd ik met opzet de door HULSMAN (99) geïntroduceerde en door de COMMISSIE VERMOGENSSTRAFFEN (47) overgenomen
begrippen "gedragsbeïnvloeding" en "conflictoplossing". Zij lijken mij meer een prescriptie voor het strafrechtelijke functioneren dan een descriptie.
Ik spreek evenmin over de rechtvaardiging(en) van het strafrecht. Ten eerste: rechtvaardigingen hebben alle betrekking op
het strafkarakter van het strafrecht. Ten tweede: rechtvaardigingen zeggen alleen iets over de vraag waarom de overheid mag
straffen. Het zijn morele beginselen. Dit is iets anders dan de
vraag wat de overheid feitelijk beoogt wanneer zij opzettelijk
leed toevoegt.
Sommigen (onder anderen NAGEL, 122 en GALTUNG, 76) geven aan
de term "functie" de voorkeur boven "doelstelling". Ik vermoed
omdat zij hiermee het eeuwenoude filosofische probleem wat de
doelstellingen van het strafrecht behoren

te zijn, hopen te ont-

1) In het navolgende spreek ik afwisselend over "doelstellingen
van het strafrecht" en over "doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat." Ik bedoel er hetzelfde mee.
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lopen. Een functie verwijst immers naar de objectieve, positieve
consequenties van het gedrag.
Ik neem dit begrip functie echter niet over. De voornaamste reden is dat "functies" - op zichzelf al een meerwaardige en daardoor onduidelijke term (Zie DESSAUR, 55) - in MERTON's (118) terminologie betrekking hebben op de objectieve positieve consequen-

ties van gedrag, gezien vanuit
der.

het standpunt

van een

In dit boek gaat het primair om de subjectieve

buitenstaanintenties

van

de strafrechtelijke functionarissen zelf: hun problemen en doelstellingen (en hoe het penologische onderzoek hen kan helpen deze
te realiseren). Of het realiseren van een bepaalde doelstelling
vanuit een bepaald objectief standpunt (economisch, psychologisch, sociaal, enzovoort) functioneel, dysfunctioneel of irrelevant is, doet hier niet ter zake.
Bij gebrek aan empirisch onderzoek is een descriptieve opsomming van de subjectieve doelstellingen van het strafrecht uiteraard hypothetisch. In de loop van dit hoofdstuk hoop ik evenwel
voldoende aannemelijk te maken dat de meeste hieronder te noemen
doelstellingen meer of minder actief worden nagestreefd.

INSTRUMÉNTELE, INTRINSIEKE

EN ORGANISATIONELE DOELSTELLINGEN

De onderstaande doelstellingen hebben betrekking op het strafrechtelijke apparaat als geheel. Weliswaar heeft elk subsysteem
zijn eigen specifieke (subdoelstellingen, maar voor het betoog
zijn deze verschillen niet relevant. Het is aannemelijk dat alle
subsystemen (met name die welke in deze studie centraal staan:
het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur en het gevangeniswezen), en iedere functionaris
bij zijn besluitvorming, op enigerlei wijze met elk van de hieronder te noemen typen doelstellingen heeft te maken.
Eveneens is geabstraheerd van de hierarchische verhoudingen
die er tussen de doelstellingen onderling bestaan:
Ik onderscheid drie typen doelstellingen:
A.

Instrumentele doelstellingen

3.

Intrinsieke doelstellingen
87

С. Organisationele doelstellingen
5.2.1. INSTRUMÉNTELE DOELSTELLINGEN '
Vraagt men een strafrechtjurist anno 1975 wat de doelstellingen
van het strafrecht zijn, dan doet hij steevast een greep uit het
bekende rijtje absolute, relatieve en verenigingstheorieën dat
men in iedere inleiding tot of handboek voor het strafrecht kan
aantreffen. Vergelding, speciale prevehtie, generale preventie
en, tegenwoordig, conflictoplossing, zijn begrippen die iedere
jurist het eerste invallen wanneer hem zo'n vraag wordt gesteld.
Wij zullen straks zien dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend
is. Er zijn geheel andere doelstellingen die buiten dit bekende
rijtje vallen maar die niettemin ook worden nagestreefd.
Op het gevaar af, na de overvloedige uiteenzettingen hierover
2)
in de litteratuur , in herhaling te vallen, laat ik nu de belangrijkste instrumentele doelstellingen de revue passeren. Deze
zijn:
1. Metafysische vergelding
2. Empirische vergelding
3. Speciale preventie
4. Beveiliging
5. Generale preventie
6. Redressie
7. Waarheidsvinding
S.2.1.1

i Metafysische

vergeЫгпд

De gedachte is dat door een delict een of andere fictieve orde of
relatie is verstoord, die door straf kan en moet worden hersteld.

1) Voor een definitie van het begrip "instrumenteel" zie p. 99
hieronder.
2) Onder meer de volgende literatuur is hiervoor geraadpleegd:
WALKER (162), HAZEWINKEL-SURINGA (89), VAN BEMMELEN (17 en 18),
PACKER (134), ENSCHEDE (64), HULSMAN (99), COMMISSIE VERMOGENSSTRAFFEN (47), NAGEL (122 en 123), VAN BINSBERGEN (21).
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Dit heet metafysische vergelding omdat op grond van een weten
schappelijk onverifieerbaar postulaat wordt gesteld dat een
delict moet worden vergolden. Vergelding is een imperatief. De
talloze varianten van de metafysische vergelding zijn tot twee
vormen terug te voeren.
De eerste vorm is religieus van aard. Een misdaad wordt be
schouwd als een zonde Jegens God. Alleen door te boeten kan de
delinquent bereiken dat hem zijn zonde wordt vergeven en dat hij
weer in het reine komt met zijn Schepper. De bevoegdheid om te
straffen is gedelegeerd aan wereldse autoriteiten die optreden
als plaatsvervanger van God. In deze visie heeft de delinquent er
zelfs recht op om te worden gestraft.
De tweede vorm van metafysische vergelding (ter onderscheiding
van de eerste vorm, seculiere vergelding genaamd) heeft betrek
king op de idee van een eeuwige, absoluut geldende esthetische,
zedelijke of Juridische orde die na een delict weer in evenwicht
moet worden gebracht, los van het zieleheil van de delinquent.
Concreet houdt metafysische vergelding het volgende in:
α. De reactie op een strafbaar feit is altijd en uitsluitend
opzettelijke toevoeging van leed.
Een maatregelenrecht, het opportuniteitsbeginsel, voor
waardelijke veroordelingen en dergelijke, passen niet in
deze conceptie.
Ъ. Alleen diegene die schuldig is aan een strafbaar feit mag
opzettelijk leed worden toegevoegd.
o. De straf is evenredig aan de ernst van het delict en/of de
schuld van de dader.
d. De straf is onherroepelijk. "What is
appropriate

today cannot cease

retributively

to be so at later

date."

(WALKER, 162,p. 23).
e. De straftoemeting is consistent. Gelijke delicten (dezelfde
schuld, dezelfde ernst) worden gelijkelijk bestraft.
In deze extreme vorm vindt de metafysische vergelding nog maar
weinig aanhangers, hetgeen niet betekent, dat zij in de praktijk
geen enkele rol meer zou spelen. HULSMAN (99) en met hem de COM
MISSIE VERMOGENSSTRAFFEN (47) vergelijken de opvatting dat onheil
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of kwaad door leedtoevoeging kan en moet worden vereffend, met
heksengeloof. Zij vindt geen steun meer in de veranderde mensen levensbeschouwing. De Rooms-Katholieke Kerk (in De Nieuwe
techismus,
straf,

50) en de Anti Hevolutionaire Partij (in De

Ka-

Vrijheids-

10), eerder vurig pleitbezorger van het element vergelding

in artikel 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen, wijzen de
vergeldende leedtoevoeging nu uitdrukkelijk af.
Bovendien is het strafrecht een ongeschikt middel voor evenredige vergelding. Te groot zijn de verschillen in de straftoemeting en teveel dark

number

criminaliteit blijft onvergolden.

Daar komt bij, dat de meeste theorieën die de metafysische
vergelding als strafdoel propageerden, aannamen dat de verdachte
door zijn delict een of ander onrechtmatig voordeel zou hebben
verworven, dat hem uit een oogpunt van gerechtigheid door leedtoevoegende bestraffing zou moeten worden ontnomen. Empirische
kennis omtrent de delinquent heeft echter duidelijk gemaakt dat
deze in de regel geenszins "gemakkelijker leeft", maar dat criminaliteit juist vaak een teken is van een economisch en/of psychisch tekort.
Sporen van de metafysische vergelding zijn nog steeds terug
te vinden in onze huidige Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering en in alle zogenaamde "verenigingstheorieën". Vergelding fungeert daarin als een imperatief en als een restrictief
beginsel.
Imperatieve vergeldingsbeginselen zijn neergelegd in de aanhef
van artikel 26 Beginselenwet Gevangeniswezen (met handhaving van
het karakter van de straf) en in artikel 37a van het Wetboek van
Strafrecht (bij strafrechtelijke vervolging van iemand bij wie
tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond, kan de rechter alléén
TBR opleggen wanneer hij ook artikel 37a, Lid 1 toepast: rechtdoen volgens de bepalingen van titel II, dat wil zeggen: straffen).
Andere vergeldende elementen zijn de verplichting voor de
rechter om na een schuldigverklaring een straf op te leggen en
de onmogelijkheid om de tenuitvoerlegging van een straf voortij90

dig te beëindigen (wanneer verdere executie, bijvoorbeeld om
speciaal-preventieve redenen, niet meer noodzakelijk zou zijn).
In de moderne verenigingstheorieën wordt vooral het restrictieve karakter van de vergelding benadrukt. De vergelding stelt
daarin een beneden- en een bovengrens aan de strafrechtelijke bemoeienis met de justitiabelen. Een benedengrens doordat geen
straf mag worden opgelegd aan wie geen schuld heeft en een bovengrens doordat de overheid niet verder mag ingrijpen in het leven
van de verdachte dan de ernst van het delict en/of de schuld van
de dader rechtvaardigt.

5.2.1.2.

Empir-Lsehe

vergetding

De metafysische vergelding wordt niet altijd scherp onderscheiden
van een ander soort vergelding die Ik empirische vergelding noem.
Hierom, en omdat met name de empirische vergelding naar mijn
overtuiging een van de belangrijkste in feite nagestreefde doelstellingen van het strafrecht is, wijd ik aan deze twee instrumentele doelstellingen verhoudingsgewijs veel aandacht.
Empirische vergelding is het tegemoet komen aan, respectievelijk het apaiseren van onlust- en wraakgevoelens bij het slachtoffer van een delict en/of bij anderen in de samenleving . Zij
2)
heet "empirisch"
omdat tot deze vergelding geen metafysische
eis bestaat op grond van een of ander aprioristisch postulaat.
Of, in welke mate en hoe er moet worden vergolden, is geheel afhankelijk van de feitelijke vergeldingsbehoefte en van de feitelijke onrust die het delict bij het slachtoffer en in de samenleving heeft opgewekt. Van te voren kan niet worden gezegd, dat op
delict A straf X, op delict В straf Y moet volgen.
Empirische vergelding wordt op vier gronden gemotiveerd:
α. Vergelding

als

een georganiseerde

uitlaat

voor emoties die an-

1) Dit is verwant met VRIJ's (160) subsocialiteit, de maatschap
pelijke minustoestand die door een delict is teweeggebracht.
2) Deze vorm van vergelding zou men in plaats van "empirisch" ook
"psychologisch" of "fysisch" kunnen noemen.
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ders op minder gewenste wijze tot uiting zouden kunnen komen.
Dit is wat WALKER (162) naar de Spaanse jurist MONTERO "Montero's

doelstelling" noemt: "To protect

offenders

against

(p. 17). Verondersteld wordt dat

unofficial

retaliation."

and suspected

offenders

een delict bij het slachtoffer en/of anderen emoties heeft opgeroepen waaraan de overheid om twee redenen beter tegemoet kan komen.
In de eerste plaats: wanneer men ziet dat de overheid op het
veroorzaken van schade en onrust door anderen reageert en tot de
orde roept, gaat hier een preventieve werking van uit. Bijvoorbeeld: na de beëindiging van de Duitse bezetting creëerde de Nederlandse overheid de Bijzondere Rechtspleging in verband met een
anders onvermijdelijke "bijltjesdag". In deze zin is empirische
vergelding niets anders dan generale preventie. Het lijdt geen
twijfel dat dit in ieder geval een doelstelling is van de strafrechtspleging als zodanig.
In de tweede plaats : om de dader tegen onevenredige "eigenrichting" te beschermen ook al levert deze geen strafbaar feit
op.

Ъ. Vergelding als middel om het slachtoffer

schadeloos te

stellen

Schadeloosstelling behoeft niet per se door het opzettelijk toe
voegen van leed te gebeuren. Herstel van de materiële of immateriële schade ligt bet meest voor de hand. Maar vaak is de schade
onherstelbaar, is zij onmeetbaar, of heeft noch de overheid noch
de dader middelen om haar te vergoeden. In die gevallen, schrijft
NAGEL (123), is het een normaal verlangen van de gelaedeerde "dat
de dader te recht

moet staan, dat recht

moet worden gedaan, bui-

ten deze materiële schadevergoeding om." (p. 26). Voorwaarde is
evenwel volgens NAGEL, dat deze Strafbedürfnis

ook

Sühnebedürfnis

is. De gelaedeerde moet de bereidheid tonen de krenking te willen
1)

vergeven.

1) Deze eis heeft NAGEL later (122), naar mijn mening terecht,
laten vallen.
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c. Vergelding

als

anttiioord σρ behoefte

ост sohulddelging

bi¿ de

dader
Dezelfde strafbehoefte kan ook bij de dader leven. Hij kan er
behoefte aan hebben verantwoordelijk te worden gesteld voor zijn
daden (en niet ziek of ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard)
en (hetzij door schade te vergoeden, hetzij door straf te ondergaan) recht te zetten wat hij heeft misdaan.
Deze vorm van vergelding is iets anders dan de eerdergenoemde
religieuze vergelding. Daar wordt ook in het belang van de delinquent vergolden, maar de noodzaak daarvan is bepaald door anderen
dan de delinquent.
De laatste tijd wordt de empirische vergelding omderwille van
de delinquent door verschillende auteurs benadrukt, naar het mij
voorkomt als reactie op de medisch-psychiatrische benadering van
de delinquenten. NAGEL (126) spreekt over "la prison
phrases".

sans

Even veelzeggend is de titel van VAN VEEN's (157) arti-

kel Sleutelen

aan de Verdachte

of Eechttoe^

Rechtaan

Vergelden?

NIEBOER (129) schrijft "dat de correctie van ernstig desintegrerend gedrag het beste door middel van straf kan plaatsvinden om
zo alle 'partijen' (de overheid, de dader en de medeburgers, F.D.)
het meest tot hun recht komen". En: "De dader komt tot zijn recht
als hij wordt gerespekteerd als schuldig persoon, die moet staan
voor wat hij (mis)deed en die plastisch wordt gekonfronteerd met
de pijnlijke ernst van zijn handelingen." (p. 35).
Zelfs de COMMISSIE VEHMOGENSSTRAFFEN, die wars is van elke
vorm van vergelding, waarschuwt voor het gevaar dat de delinquent
(die door de vergelding tenminste als verantwoordelijk mens serieus wordt genomen) door een Justitiële behandelingsbenadering
puur tot een patiënt - en dat is in dit geval al heel vlug tot
een rechtloze - wordt verlaagd.

d. Vergelding
of

als een middel

ter bevrediging

van slachtoffer

en/

publiek

Meer omstreden dan de voorafgaande vormen van empirische vergelding is de vraag of de overheid mag tegemoet komen aan een
vergeldingsbehoefte bij anderen dan de dader wanneer

Strafbedürf—
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nis

niet tevens Sühnebedürfnis

is en wanneer vergelding niet no-

dig is voor het voorkómen van criminele of onevenredige "eigenrichting".
Nog moeilijker wordt dit probleem wanneer het niet gaat om het
directe slachtoffer en zijn naasten, maar om het grote publiek.
Is het inspelen op de verontwaardiging en de wraakgevoelens van
de publieke opinie (vaak nog gevoed door sensatiedagbladen en televisieprogramma's) een legitieme doelstelling van het strafrecht?
Ik denk aan reacties van het publiek zoals : "Maar dat moet toch
niet mogen." "Dat gaat toch zo maar niet", en aan de goedwillende
burgers die "zich anders teveel zouden bedroeven of ergeren over
het feit, dat een ander heeft gedaan, wat zij op grond van hun
moreel besef hebben nagelaten." (VAN BEMMELEN, 17, p. 29).
VAN DIJK (61) wijst deze vorm van vergelding kategorisch af.
De publieke opinie is naar zijn mening vaak hypocriet, zoekt
scapegoats
accept

en kent de juiste toedracht van het delict niet. "We

MONTERO's aim (hiermee bedoelt hij iedere empirische ver-

gelding, F.D.) only then as a philosophical
punishment
their

as far· as the potential

close

declares

relations

view no justification
offender."

retaliation

is concerned."

not to have any
for

justification

by the victims

(p. 5). En: "When the

'Strafbedürfnis'
the infliction

of

3

there

exists

of a punishment

and
victim

in our
upon the

(p. 8).

De metafysische vergelding en de empirische vergelding moeten
goed uit elkaar worden gehouden, omdat men in principe voor het
één, maar tegen het ander zijn kan. De idee, dat een delict moet
worden vergolden om daarmee een of andere fictieve orde te herstellen, kan men verwerpen, terwijl men toch vindt dat het
slachtoffer van dit delict er recht op heeft een dader te zien
boeten.
Hoewel de metafysische en de empirische vergelding strafrechttheoretisch gezien geheel verschillende zaken zijn, is naar de
mening van vele auteurs de psychologische oorsprong dezelfde.
Volgens PACKER (134) gaat achter de roep om metafysische vergelding vaak een ordinaire wraakbehoefte schuil. Deze wordt geratio94

naliseerd door een beroep op de menaenlijke natuur en/of op een
of andere religieuze of zedelijke eis: "We are

content

to secy that

oviminals

them and want to hurt

them."

should

somehow

not

be -punished beeause

we hate

(p. 38).

HOEFNAGELS (93) meent, dat hetzelfde verschijnsel bij strafrechtelijke functionarissen optreedt: "Een tweede bezwaar - en
dat geldt tegen iedere vergeldingsleer - is dat de rechtsreaktie
blijft vastzitten aan maatloze begrippen als 'mate van schuld',
'verminderd toerekenbaar', 'ernst van het delikt', 'verzachtende
omstandigheden'. Deze begrippen bieden geen redelijk houvast bij
de straftoemeting, hoogstens zijn zij uitvalswegen voor de gevoelens van een rechter." (p. 16).
VAN DIJK (61) gaat nog verder. Hij is van oordeel, dat de mate
van schuld die door de rechter wordt vastgesteld, in feite een
uitdrukking is van de wraakgevoelens, die hij
hij

zou hebben wanneer

het slachtoffer was.

5.2.1.3.

Speciale

preventie

Speciale preventie is het voorkómen van recidive bij iemand die
met justitie in aanraking is geweest. Deze doelstelling is het
minst controversieel en wordt het meeste opgegeven, wanneer wordt
gevraagd naar de doelstellingen van het strafrecht.
Speciale preventie wordt op verschillende manieren nagestreefd:
door de gelegenheid tot het plegen van delicten te beperken, door
afschrikking, of door wat in de Angelsaksische litteratuur
correction

wordt genoemd (het veranderen van criminele tendenties).

5.2.1.4.

Beveiliging

Beveiliging of onschadelijkmaking is een vorm van

aparte

pre-

ventie. Deze doelstelling verdient echter speciale vermelding,
omdat er een verschil is in het tijdstip, waarop de effecten worden beoogd. Bij beveiliging gaat het niet, zoals bij de speciale
preventie in enge zin, om het effect na de tenuitvoerlegging van
de straf of maatregel, maar om het effect tijdens

de tenuitvoer95

legging daarvan. Het doel van een gevangenisstraf kan zijn de samenleving in ieder geval gedurende een bepaalde tijd (zolang de
detentie duurt) tegen een delinquent te beveiligen, ongeacht het
effect van de detentie op de eventuele recidive later. Het doel
van de ontzegging van de rijbevoegdheid kan zijn dat een alcoholist althans een tijd aan het verkeer is onttrokken en geen brokken kan maken, ongeacht de effecten van deze sanctie op zijn latere verkeersgedrag.

5.2.2.5. Generale

preventie

Generale preventie wordt in het algemeen gedefinieerd als het
voorkómen van misdaden bij potentiële delinquenten. Generale preventie heeft niet altijd een even goede naam gehad en bij velen
staat deze doelstelling ook thans in een kwade reuk.
De ernstige bezwaren zijn van morele aard. Waar haalt de overheid het recht vandaan, zo vraagt men zich af, een toevallig betrapte delinquent te gebruiken om anderen van delinquent gedrag
af te houden?
Het principiële verzet tegen de generale preventie lijkt echter over zijn hoogtepunt heen te zijn. Sinds het midden van de
jaren zestig, toen de voormalige Procureur-Generaal bij de Hoge
Raad LANGEMEYER (110) een oproep deed tot een Eerherstel
Génerale-Preventie

Gedachte,

van de

is een kentering ingetreden en is

voor deze doelstelling van het strafrecht steeds meer belangstelling ontstaan.
Generale preventie in strafrechtelijke zin kan in principe op
vier manieren plaatsvinden:
a. Door afschrikking. De meest voorkomende gedachte is dat generale preventie tot stand komt door afschrikking
(deterrence)

van potentiële daders. Vooral zware straffen

moeten hiertoe dienen.
b. Door normering. De boodschap van het strafrecht wordt hier
niet opgevat als informatie over de risico's die men bij
overtreding loopt, maar als een mededeling dat het fout is
bepaalde gedragingen te plegen.
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a.

Door empirische vergelding, in zoverre hiermee criminele
eigenrichting wordt voorkomen (Zie p.92

d.

hierboven).

Door onschadelijkmaking. Door, bijvoorbeeld, de leider(s)
van een bende te arresteren wordt vaak de hele bende en
haar toekomstige aanwas uitgeschakeld.

5.2.1.6.

Redressie

De boven gegeven definities van speciale en generale preventie,
het voorkómen van recidive bij reeds betrapte delinquenten, respectievelijk het voorkómen van misdaden bij potentiële delinquenten, omvatten niet alle vormen van preventie. Wat te denken van
automobilisten die ten gevolge van de aankondiging van een politie-actie hun gladde banden verwisselen. BUIKHUISEN en VAN WERINGH (36) die een onderzoek hebben gedaan naar de effectiviteit
van zo'n politie-actie, noemen dit generale preventie. Toch zijn
deze gladde bandenrijders geen potentiële delinquenten (generale
preventie) maar feitelijke delinquenten, al zijn zij nog niet met
justitie in aanraking geweest. Aan de andere kant is het ook geen
voorkómen van recidive. Men zou kunnen zeggen, dat de preventie
in dit geval bestond uit het onderbreken van een delict dat zich
in

de tijd uitstrekt. ' KRAAY (108) heeft hierover de term re-

dressie gereserveerd.

Het de term preventie heb ik mij geconformeerd aan het gangbare
spraakgebruik. Maar eigenlijk is dit niet zo'n gelukkige uitdrukking. Er wordt ten onrechte mee gesuggereerd dat het om bestrijding, uitroeiing of, in elk geval, om een quantitatieve reductie
van criminaliteit gaat. Het is beter te spreken van regulering
van criminaliteit. Want wat men in feite meestal beoogt, is de
omvang van de criminaliteit binnen aanvaardbare grenzen te houden
en/of criminaliteit naar ernst, tijd en plaats onder controle te
houden.

1) Men denke ook aan het "stuk maken" van een zaak door de politie.
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Het strafrechtelijke apparaat wil, bijvoorbeeld, prostitutie
en soutenage niet uitroeien of verminderen. Men is er allang van
overtuigd, dat dit niet mogelijk is, en dat prostitutie maat
schappelijk een "functioneel" verschijnsel is. Wel wil de over
heid de prostitutie naar plaats en ernst reguleren (concentratie
in "Eros-centra", geen klantenwerving op uitvalswegen, enzovoort)

5.2.1.7.

Waarheidsvinding

Tot nu toe hebben wij het alleen nog maar gehad over de doelstel
lingen van

de strafrechtelijke sancties,

doelstellingen

dat wil zeggen, over de

van het strafrecht in engere zin. Zo wordt de

vraag naar de doelstellingen van het strafrecht ook meestal op
gevat. Dit is eigenlijk heel merkwaardig.
In de eerste plaats, vormt het straffen maar een klein onder
deel van alle activiteiten van het strafrechtelijke apparaat. Van
alle strafrechtelijke organen zijn het alleen de zittende magis
tratuur en het gevangeniswezen die, naar juridische maatstaven
gemeten, straffen. De eerstgenoemde heeft onder andere als taak
straf toe te meten, de tweede legt straf ten uitvoer. De meeste
andere strafrechtelijke organen hebben tot hoofdtaak de waarheid
omtrent een gebeuren aan het licht te brengen. Ook voor de zit
tende magistratuur is dit een belangrijke taak.
Zodra bekend is, dat een ernstig strafbaar feit is gepleegd,
wordt alle energie aangewend om de dader op te sporen. Als ie
mand wordt verdacht van een strafbaar feit, bestaat het grootste
deel van de activiteiten van de politie, het Openbaar Ministerie
en de rechter-commissaris акт suis,

uit een onderzoek naar de

schuld of onschuld van de dader, en naar de aard van het strafba
re feit waaraan hij zich eventueel heeft schuldig gemaakt. Welis
waar worden hierbij al voorlopige sancties (ENSCHEDE, 65) toege
past, zoals preventieve hechtenis, maar deze staan ten dienste
van de waarheidsvinding. Pas als die taak is volbracht, komt men
aan de eigenlijke, definitieve straftoemeting en aan de straf
tenuitvoerlegging toe
In de tweede plaats
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ons Wetboek van Strafvordering bevat voor

een groot deel bewijsrecht, dat wil zeggen: het bevat zeer veel
richtlijnen die aangeven wanneer en hoe de waarheid omtrent een
gebeuren mag worden achterhaald en een strafbaar feit bewezen mag
worden verklaard. Een straftoemetingsrecht kennen wij nauwelijks.
Deze twee redenen bieden al voldoende grond om de waarheidsvinding als een aparte doelstelling te beschouwen. Daar komt bij,
dat de waarheidsvinding ook maatschappelijk gezien een zelfstandige functie heeft, die los staat van de eventueel daarop volgende
straf of maatregel. Wanneer de samenleving is opgeschrikt door een
ernstig delict waarvan de dader spoorloos is, wordt een groot deel
van de onrust al opgeheven door de arrestatie van de verdachte
Een uitspraak over de waarheid is volgens VAN BEMMELEN (18) zo
belangrijk, dat "zelfs als het hele strafrecht

werd afgeschaft,

zouden wij nog een proces willen hebben volgens hetwelk een rechter probeerde te komen tot een verklaring van schadelijke, de gemeenschap schokkende feiten." (p. 6 ) . In Engeland kent men hiervoor een aparte Coroner's

Inquest,

die geen ander doel heeft dan

de oorzaken van gewelddadige of onnatuurlijke sterfgevallen vast
te stellen (ATKINSON, 14).
Ter onderscheiding van de doelstellingen van het straƒrecht
in engere zin zou men eventueel de waarheidsvinding wel de doelstelling van het bewtj'srecht kunnen noemen.

Beide kategorieën doelstellingen, die van het strafrecht (metafysische en empirische vergelding, speciale en generale preventie,
beveiliging, redressie) en die van het bewzjsTecbt

(waarheidsvin-

ding) heb ik gerangschikt onder het hoofd instrumenteel.
De term "instrumenteel" betekent dat deze doelstellingen voor
het strafrecht een instrument zijn voor het meest algemene en
abstracte doel: de ordening van de samenleving (in een bepaalde
sector) en de reductie, of regulatie, van criminaliteit.
De instrumentele doelstellingen hebben gemeen, dat het object
van beïnvloeding steeds iets of iemand anders is dan het straf-

1) Voor andere sociale functies van de waarheidsvinding zie Hoofdstuk 8.Э.
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rechtelijke apparaat en zijn functionarissen: een fictieve orde,
daders, potentiële daders, slachtoffers en hun naasten, het publiek.
Sommige instrumentele doelstellingen zijn tegelijkertijd intrinsieke doelstellingen (bescherming van de justitiabelen; zie
hierover 5.2.2.). De waarheid wordt niet alleen zo uitvoerig en
nauwkeurig vastgesteld om maatschappelijke onrust op te heffen
(instrumenteel), maar ook omdat een verdachte niet mag worden gestraft als niet eerst zorgvuldig zijn schuld is vastgesteld (intrinsiek) .
Eenzelfde beschermende functie hebben overigens de restrictieve vergeldingsbeginselen. De geestelijke vaders van de moderne
Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering prefereerden
vooral daarom de seculiere vergelding, omdat zij vreesden dat de
macht van de overheid te groot zou worden wanneer ook speciale of
generale preventie als strafdoeleinden zouden worden erkend. De
schuld moest worden vereffend, maar daarmee moest de zaak ook afgelopen zijn.

5.2.2. INTRINSIEKE DOELSTELLINGEN
Het strafrechtelijke apparaat kan niet ongehinderd zijn instrumentele doelstellingen nastreven. Zoals iedere organisatie, moet
het rekening houden met de vigerende humaan-ethische waarden in
de samenleving. Dit is bij uitstek het geval in people

processing

organisaties. Vele beïnvloedingstechnieken kunnen daarin om redenen van menselijkheid niet worden toegepast. Bijvoorbeeld: men
zal in Nederland niet gauw een zedendelinquent castreren, hoe
effectief dit vanuit speciaal-preventief oogpunt ook zou zijn.
Er is echter geen enkele organisatie die met zoveel en zulke
stringente beperkingen heeft te maken als het strafrechtelijke
apparaat.
Zoals al eerder is opgemerkt: als men een (moderne) strafrechtjurist vraagt naar de doelstellingen van het strafrecht, bevat het antwoord meestal een of meer van de stra/doeleinden. Ik
denk dat het antwoord van de makers van de Wetboeken van Straf-

ico

recht en van Strafvordering geheel anders zou luiden. Zij zouden
de legitimiteit van de instrumentele strafdoelstellingen niet in
twijfel trekken. Haar daarnaast, of in de eerste plaats, zouden
zij vermoedelijk toch zeggen: bescherming van de burger tegen de
sanctionerende overheid.
Het uitgebreide gecodificeerde recht, zoals wij dat thans in
de meeste landen kennen, is, volgens onder andere PETERS (135) en
VAN BINSBEHGEN (21), namelijk ontstaan vanuit de behoefte de verreikende bevoegdheden, de willekeur en de partijdigheid van ongecontroleerde overheidsmacht aan banden te leggen. PETERS (135)
zegt hiervan : "Het voornaamste doel van het toen geconcipieerde en
in codes vastgelegde strafrecht was het veiligstellen van de rechtspositie van de burgers tegenover de staat." (p. 4). Naar zijn mening zijn het de beperkingen van de bevoegdheden van de staat die
de eigenlijke juridische dimensie van het strafrecht constitueren.

Zij vormen het Reahtskarakter

van het Strafrecht

(de titel van

zijn oratie).
Het straf(proces)recht is niet opgesteld om de maatschappelijke orde beter te kunnen handhaven of om te kunnen straffen (instrumentele doelstelling). Dat deed de overheid voordien ook al,
maar zonder straf(proces)recht of met een gebrekkig straf(proces)recht. Het straf(proces)recht is juist ontstaan om de handhaving
van de maatschappelijke orde en het opzettelijk toevoegen van
leed aan banden te leggen en te reguleren. In PETERS' woorden:
het strafrecht is er niet voor policing
policing

the police.

society,

maar voor

Object van beïnvloeding zijn niet de burgers,

zoals bij de instrumentele doelstellingen, maar de strafrechtelijke functionarissen zelf.
Het belangrijkste beginsel in dit verband is dat geen straf
mag worden opgelegd dan uit kracht van een daaraan voorafgegane

wettelijke strafbepaling (nulla

poena sine

lege praevia).

Andere

regels geven meer gedetailleerd aan wanneer, waar, hoe en in welke mate de justitiële organen mogen ingrijpen in het leven van de
burgers in het algemeen, en in dat van de verdachte en andere
rechtstreeks bij de rechtspleging betrokken dramatis

personae.

De

opsporing en het verhoor door de politie, de vervolging, de be101

wijsvoering en de straftoemeting door de rechter, al deze activiteiten zijn, in het ene land meer dan in het andere, aan wettelijke regels gebonden.
Men denke verder aan de meer abstracte en moeilijker operationaliseerbare intrinsieke beginselen (gelijkheid, rechtvaardigheid) die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948) en in het
Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
(Verdrag van Rome, 1950). Zij zijn weliswaar niet alle gecodificeerd, maar vormen de grondslag van onze Wetboeken.
Het is de taak van de strafrechtelijke functionarissen deze
rechtsbeginselen te realiseren. Bij het nastreven van de instrumentele doelstellingen moeten zij daarmee voortdurend rekening
houden. De doelstellingen die betrekking hebben op de bescherming van de justitiabelen, noem ik, in navolging van SCHUYT (145)
die het recht beschrijft als een systeem van intrinsieke waarden,
de intrinsieke doelstelling

van het strafrecht. Ter onderschei-

ding van de doelstellingen van het straf'recht

(vergelding, pre-

ventie) en van het bew-ijsrecht (waarheidsvinding) zou men het ook
de doelstelling van het strafrec/zt kunnen noemen.

De, in PETERS' visie, primaire zin van het straf(proces)recht,
bescherming van de burger, is in de loop der tijd op de achtergrond geraakt.
Indicatief hiervoor is dat de meeste strafrechtjuristen thans
uitsluitend refereren aan de instrumentele stra/doeleinden, wanneer zij spreken of schrijven over de doelstellingen van het
strafrecht.
Zelfs advocaten doen dit. Enige jaren geleden heeft een werk-

1) Evenmin als de metafysische vergelding en de waarheidsvinding
alleen instrumentele doelstellingen zijn (hiermee worden ook
de burgers beschermd) is met de realisering van rechtsbeginselen alleen de bescherming van de burgers gediend. Een rechtspleging die conform de voorgeschreven regels verloopt, kan ook
de realisering van instrumentele doelstellingen zoals speciale
en generale preventie bevorderen. Vertrouwen in de rechtspraak
is een voorwaarde voor wetsconform gedrag.
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groep van de NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN een nota geschreven
over de taak van de advocatuur (128). In deze nota spreekt zij
als haar geloofsbelijdenis uit: "dat als doeleinden van de
rechtspleging - wanneer men de rechtsvorming buiten beschouwing
laat - slechts

(cursief van mij, F.D.) in aanmerking komen een

zodanige beïnvloeding van menselijk gedrag dat wordt bevorderd
dat het overeenkomstig de rechtsregels verloopt, en het wegnemen
of verminderen van de onrust en de onvrede die door het delikt in
de samenleving kan zijn ontstaan." (p. 11).
Van advocaten zou men in de laatste plaats verwachten, dat zij
voor hun eigen taakstelling aansluiting zouden zoeken bij

straf-

doelstellingen, in dit geval die welke door HULSMAN (99) en de
COMMISSIE VERMOGENSSTRAFFEN (47) zijn geformuleerd (gedragsbeïnvloeding en conflictoplossing). Advocaten dienen naar mijn overtuiging niet, althans niet in de eerste plaats te zorgen voor gedragsbeïnvloeding en conflictoplossing. Hun taak is primair er op
toe te zien dat de rechtspleging conform de rechtsregels verloopt
Hun werkterrein valt bij uitstek op het gebied van de intrinsieke
doelstellingen.
Ook de gemiddelde Nederlander vat het Wetboek van Strafrecht
doorgaans op als een sanctiestelsel, en als een stelsel van tot
hem gerichte geboden en verboden. De meeste mensen lezen de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht als een tot hen gerichte
boodschap: "Als U dit of dat strafbare feit begaat, wordt U bestraft."
Uit preventieve overwegingen is deze interpretatie de overheid
waarschijnlijk niet onwelgevallig. Men kan zowel het Wetboek van
Strafrecht als dat van Strafvordering echter ook zien als een
stelsel van geboden en verboden aan de overheid: "U mag niet
straffen, tenzij dit of dat strafbare feit is begaan."
Aan uitdrukkingen, c.q.
and order,

ideologieën, zoals bijvoorbeeld lab)

ligt ook een eenzijdige instrumentele interpretatie

van het straf(proces)recht ten grondslag. In deze uitdrukking
worden Ζαω en order

als synoniemen beschouwd. Dit zijn zij echter

alleen als men de wet opvat als een gebod of verbod aan de burger,
Dan liggen lau

en order

in elkaar verlengde en is de wet een in103

strument ош de orde te handhaven. Wanneer men de wet echter mede
ziet als een gebod of verbod aan het strafrechtelijke apparaat,
dat de mogelijkheid om de orde te handhaven beperkt, zijn ZcoJ en
order

niet langer synoniemen en vaak zelfs met elkaar in tegen

spraak. In dat geval is het beter te spreken van ovdev

under

law

(SKOLNICK, 147).
De uitdrukking tau

enforcement

(handhaving der wetten) ver

raadt eveneens een eenzijdige instrumentele interpretatie. Men
bedoelt er meestal mee het afdwingen van wetsconform gedrag bij
de burger, zelden of nooit het afdwingen van wetsconform gedrag
bij de overheid.
Ook de vurige pleidooien voor decriminalisering zijn alleen
maar verklaarbaar vanuit een opvatting van het strafrecht als een
sanctiestelsel. Ziet men het strafrecht als een instrument voor
crime

control,

dan is het begrijpelijk dat men de reductie van,

bijvoorbeeld, exhibitionisme liever toevertrouwt aan psychiatri
sche en andere dienstverlenende instanties dan aan het straf
rechtelijke apparaat. Dit laatste boekt waarschijnlijk de minste
resultaten.
Wanneer men het strafrecht echter ook ziet als een middel ter
bescherming van het individu, dan verliezen de argumenten voor
decriminalisering aan kracht. Uit een oogpunt van rechtsbescher
ming is een exhibitionist wellicht beter af met een strenge rech
ter die zijn grenzen kent (in elk geval behoort te kennen) dan
met een "verlichte" psychiater die in naam van de genezing rela
tief ongehinderd zijn gang kan gaan.

Hoe komt het dat de oorspronkelijke, in belangrijke mate intrin
sieke, visie op het strafrecht het heeft moeten afleggen tegen de
eenzijdige instrumentele opvatting? Verschillende factoren hebben
hiertoe bijgedragen.

a.

De twijfel over de zin van het straffen is altijd groot ge

weest, tegenwoordig wellicht nog groter dan vroeger. Niemand weet
goed raad met het feit, dat wij, alle goede bedoelingen ten spijt,
tot op de dag van vandaag nog steeds blijven volharden in het op-
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zettelijk toevoegen van leed. Iedere fatsoenlijke strafrechtju
rist heeft het daar moeilijk mee. Gegeven deze omstandigheid ligt
het voor de hand dat men het antwoord op de vraag naar de doel
stellingen van het strafrecht allereerst zoekt in de zin van het
straffen

Ъ.

en dat men de straf

probeert te rationaliseren.

Nadat de kritische beginselen van de Franse revolutie hun

eerste beslag hadden gekregen in de grote codificaties, werd het
strafrecht door zijn verdere dogmatische bewerking op den duur
een "doorwrocht, op inwendige consistentie ingericht, dogmatisch
systeem van begrippen en rechtvaardigingen, dat voor ingewijde
juristen zeker niet van esthetisch

appeal,

logische dwingendheid,

en morele overtuigingskracht was ontbloot." (PETERS, 135, p. 4 ) .
Het strafrecht vervreemdde van zijn oorspronkelijke inspiratie
bron en werd een zelfstandig en pasklaar instrument dat naar be
lieven kon worden ingezet ten behoeve van een criminele politiek.

o.

Het aanbod van een pasklaar strafrechtelijk instrumentarium

met een uitgewerkt sanctiestelsel vond gretig aftrek bij de aan
hangers van de Nieuwe Richting. In de conceptie van de ontwerpers
van de wetboeken (de Klassieke Richting) werd de concrete straf
niet opgelegd met het oog op een te verwachten nuttig effect. Dit
zou teveel rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid met zich mee
brengen. De vergeldingsidee en gefixeerde straffen waren in die
dagen dominant. Met de komst van de Nieuwe Richting werd dit an
ders. De Nieuwe Richting pleitte voor speciale preventie in
plaats van vergelding. Daarmee kreeg het strafrecht een meer in
strumenteel karakter. Strafrechtjuristen zagen zichzelf vanaf dat
moment vooral als social

engineers,

die door speciale preventie

en later ook door generale preventie, de maatschappij moesten be
schermen tegen criminaliteit.

d.

De instrumentele opvatting is in de loop der tijd nog versterkt

1) Bij de punten Ъ t/m e volg ik PETERS (135) en VAN HAERSOLTE
(85).
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doordat de overheid zich meer en meer genoodzaakt zag, regulerend
op te treden ten aanzien van gedragingen die aanvankelijk buiten
de strafwet vielen. Steeds meer sectoren van het maatschappelijke
leven (economie, belastingen, verkeer, sociale wetten) vragen en
vroegen om overheidscontrole. Voor deze toenemende ordenings- en
beleidsfuncties van de staat maakt de overheid gaarne gebruik
van het voorhanden strafrechtelijke instrumentarium.

e.

Door de sub Ъ, a en d genoemde ontwikkelingen werden straf

rechtjuristen steeds meer gezien als sociale technici en kregen
zij ook steeds meer de pretentie dit te zijn. Dit is een legi
tieme pretentie. Juristen zijn ook sociale technici. In dit op
zicht verschillen zij niet van andere sociale technici, zoals be
stuurders en beoefenaars van de toegepaste sociale wetenschappen.
De strafrechtjuristen zijn volgene VAN HAERSOLTE (85) echter in
deze rol blijven steken. De vraag in welk opzicht zij zich onder
scheiden van andere sociale technici, werd niet meer gesteld.
Want "men moest zich afzetten tegen een verleden, waarin de ju
rist bepaald blind was geweest voor de sociale gevolgen van zijn
handelen, en de normatieve kleur van dat handelen had misbruikt
om zich aan discussies te onttrekken. Het was praktisch nodig de
jurist te herinneren aan hetgeen hem met anderen verbindt. Waar
zulk een praktische strijd werd gestreden, ontbrak natuurlijk de
tijd om zich te bezinnen op de vraag welke specifieke

functie de

tot teamlid geworden jurist in het team dan wel heeft te vervul
len." (VAN HAERSOLTE, p. 512). Met andere woorden: om voor vol te
worden aangezien, om "modern" te zijn, en om "er bij te horen",
identificeerde de jurist zich geheel met de beoefenaars van (toe
gepaste ) sociale wetenschappen en/of met bestuurders.

De laatste jaren begint men weer meer oog te krijgen voor een van
de oorspronkelijke doelstellingen van het straf(proces)recht : be
scherming tegen overmatige en onrechtmatige overheidsbemoeienis.
Ik wil niet beweren dat er voordien van deze rechtsbescherming
niets terecht kwam. Alleen, zij was steeds meer een onuitgespro
ken doelstelling geworden en de mate waarin en de wijze waarop
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zij werd gerealiseerd, werden nauwelijks gecontroleerd en waren
evenmin voorwerp van ernstige kritiek. (Zie BRONGERSMA, 28).
Hierin lijkt nu verandering te komen.
De ondermijning van het gezag van de overheid, ten gevolge van
demokratiserlng en de toenemende mondigheid van de burgers, gaat
gepaard met een groeiend bewustzijn van de rechten van het in
dividu. Met name de jongere advocaten spannen zich steeds meer
in om de justitiabelen op hun rechten te wijzen (wetswinkels), of
om deze rechten te verruimen. (Men denke, bijvoorbeeld, aan het
congres van de Jonge Balie over preventieve hechtenis in 1970).
Deze ontwikkeling is bevorderd door de alarmerende uitkomsten
van empirisch onderzoek (BLUMBERG, 25, SKOLNICK, 147, en anderen),
voornamelijk in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Daardoor
is onomstotelijk komen vast te staan dat de rechtsstaat die de
Verenigde Staten van Noord-Amerika heet te zijn, meer mythe dan
realiteit ie.
Bijzonder invloedrijk is het boek van PACKER (134) The
of

the

Сггтгпаі

Sanation

elkaar het Сггте Control

Limits

geweest. Deze auteur stelt tegenover
Model

en het Due Process

Model.

In het

eerste geval staat het strafproces in het teken van een doelma
tige misdaadbestrijding en waarheidsvinding (met verwaarlozing
van de rechten van de verdachte), in het tweede geval staat de
bescherming van het individu in zijn confrontatie met de overheid
centraal. In Nederland is het PETERS (135) geweest die strafrechtkringen recentelijk, men kan wel zeggen heeft opgeschrikt door
hen de eigen identiteit van het strafrecht voor te houden.

5.2 3. OPGANISATIOIELL· DOELSTELLINGEN

De tot dusverre besproken doelstellingen van het strafrecht zijn
van tweeërlei aard. Enerzijds heeft het strafrechtelijke apparaat tot taak het gedrag van de justitiabelen te reguleren. Dit
valt onder de instrumentele doelstellingen van het strafrecht.
Anderzijds heeft het de plicht bij de uitvoering van deze taak
een aantal ethische waarden en rechtsbeginselen in acht te nemen
die het eigen handelen reguleren. Dit valt onder de intrinsieke
dool strl1ingen van het strafrecht

De instrumentele en intrinsieke doelstellingen zijn de speci
fieke of eigenlijke doelstellingen van het strafrecht. De reali
sering hiervan voltrekt zich echter niet in het luchtledige, maar
in een organisatorische context. In en door middel van organisa
ties, te weten het strafrechtelijke apparaat en zijn verschillen
de subsystemen, krijgen de doelstellingen concrete gestalte.
Werken in een organisatorisch verband houdt in:
Л. dat de doelstellingen van de organisatie worden nagestreefd
door mensen,
B. met gebruikmaking van een aantal materiële hulpmiddelen,
С

onder toepassing van een aantal administratieve regels en
voorschriften, en

D. ten overstaan van een buitenwacht.
Al deze factoren, benevens de organisatie zelf, zijn middelen om
de gestelde instrumentele en intrinsieke doelstellingen te berei
ken. Strikt genomen is het daarom niet logisch in verband met de
ze middelen van doeleinden te spreken. Zij stellen de justitiële
functionarissen, individueel en collectief, echter voor zo talrijke en zo complexe problemen, dat het zoeken naar oplossingen
hiervoor als een zelfstandige groep doelstellingen kan worden
aangemerkt. Ter onderscheiding van de instrumentele en intrinsieke doeleinden noem ik dit organisationele doelstellingen. De organisationele doelstellingen zijn niet specifiek voor het strafrecht. Alle organisaties hebben er op de een of andere manier mee
te maken.

5.2.3.1.

Mensen

De collectieve, instrumentele en intrinsieke, doelstellingen van
het strafrecht worden verwezenlijkt door mensen, werkzaam in het
strafrechtelijke apparaat. Zij vormen een van de middelen. Maar
zij hebben ieder voor zich eigen behoeften en persoonlijke doelstellingen. De behoefte aan zelfontplooiing, geld, macht en status is ook de justitiële functionarissen niet vreemd. Deze behoeften werken tot op zekere hoogte door in hun besluitvorming.
Om niet al te vaak in hoger beroep te worden gecorrigeerd,
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houdt de lagere rechter vaak rekening met de vermoedelijke uitspraak van de hogere rechter.
Een gevangenisdirecteur is uit op de handhaving van orde en
rust mede omdat hij geen promotie wil verspelen, of ontslag of
een ongewenste overplaatsing wil riskeren.
Alleen al op het individuele niveau worden derhalve altijd
drie kategorieen doelstellingen nagestreefd: de twee collectieve
(instrumentele en intrinsieke) doelstellingen en persoonlijke
doelstellingen.
De behartiging van de belangen van de leden van een organisatie is echter ook een aangelegenheid van de organisaties als geheel. Van iedere organisatie, welke haar specifieke doelstellingen ook mogen zijn, wordt verwacht dat zij voor haar leden opkomt. Zo wordt in het bijzonder van de rijksoverheid, dus ook
van het strafrechtelijke apparaat, verwacht dat zij een fatsoenlijke werkgever is. Hiertoe worden zelfs aparte afdelingen in het
leven geroepen en aparte functionarissen benoemd; personeelsdiensten, bedrijfsmaatschappelijke werkers, enzovoort. Deze hebben een geheel eigen taak die vaak slechts zijdelings te maken
heeft met de specifieke doelstellingen.
Soms nemen deze activiteiten zo'n groot deel van de tijd en
gedachten van de leiding in beslag, dat de organisatie nauwelijks
nog toekomt aan haar eigenlijke taakstelling. Het lijkt erop, dat
de aandacht van, bijvoorbeeld, de Directie Gevangeniswezen de
laatste jaren zozeer wordt opgeëist door de noden onder het personeel (bewaarders, en dergelijke) dat een van haar wettelijke
opdrachten, resocialisatie van gedetineerden, in het gedrang
dreigt te komen.
Andere gevallen van goal

displacement

zijn een rechtstreeks

gevolg van het feit, dat de leiders en/of leden van een organisatie hun eigen belangen vooropstellen en de organisaties geheel
of gedeeltelijk in dienst stellen van hun persoonlijke behoeftebevrediging
Dit verschijnsel is door MICHELS (119) omschreven als "de
ijzeren wet van de oligarchie". Deze auteur maakte een studie van
de socialistische partijen en vakbonden in het Europa van vóór de
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Eerste Wereldoorlog. Hij vond, dat de leiders al spoedig hun oorspronkelijke Idealen, het vestigen van socialistische en demokratische regimes, hadden verloren. Steeds meer gebruikten zij hun
organisaties om hun eigen geprivilegieerde posities veilig te
stellen.
Deze tendens is in een verscheidenheid van organisaties aangetroffen. DESSAUR (54) is van mening dat deze vorm van doelverwisseling ook in het strafrechtelijke apparaat optreedt. Op een gegeven moment hebben de strafrechtelijke instituties, om redenen
van materiële of sociaal-psychologische aard, zoveel belang bij
het voortbestaan en de verdere uitbouw van het apparaat, dat
Existenzberechtzgung
zelfs van een "social

de hoofddoelstelling wordt. Zij spreekt
neitrosis".

Deze is er de oorzaak van dat

het strafrechtelijke apparaat is vervreemd van zijn doelstellin-

gen: "What prevents

(
vital

the penal

system from functioning

effectively

) is its very insistence upon self-perpetuation
as a nonand thus essentially
superfluous segment of society."

(p. 20).

5.2.3.2. Materiële

middelen

Behalve met deze middelen en zorgen van menselijke aard heeft het
strafrechtelijke apparaat ook te maken met middelen en zorgen van
materiële aard. Om zijn doelstellingen optimaal en ongestoord te
kunnen verwezenlijken, moet het de beschikking hebben over voldoende financiën, mankracht, gebouwen en apparatuur. Een organisatie die over schier onuitputtelijke fondsen kan beschikken,
kent in dit opzicht geen problemen. Zij kan zich volledig toeleggen op haar eigenlijke taken, zonder daarbij te worden afgeleid
door wat voor materiële zorgen dan ook.
Dergelijke organisaties zijn er niet veel. Vooral het strafrechtelijke apparaat heeft doorgaans met een groot tekort aan
materiële middelen te kampen.Justitie vormt in bijna alle landen
de sluitpost op de begroting. Bijgevolg wordt het strafrechtelijke apparaat aanhoudend geconfronteerd met vraagstukken zoals:
Hoe komen we aan meer en nieuwe gebouwen? Hoe kunnen 4000 lopende
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vonnissen in redelijke tijd ten uitvoer worden gelegd? Hoe komen
wij aan meer personeel en aan moderne apparatuur? Hoe verwerken
wij met de beschikbare mankracht de voorhanden zijnde case

lood

zo efficiënt mogelijk?
Het zoeken naar oplossingen voor dit soort problemen is een
zelfstandige, organisationele doelstelling. Ook hiervoor bestaan
aparte afdelingen en diensten (dienst gebouwen, financiële afdeling).
Soms krijgen de hiermee verband houdende bezigheden, evenals
de belangenbehartiging van de functionarissen, zo'n prioriteit
dat de oorspronkelijke doelstelling vervaagt. In het verleden
zag men dit op kerkelijk terrein bij "bouwpastoors", voor wie de
inzameling van geld voor het bouwen van kerken en de aflossing
van rente en schulden de hoofddoelstelling werd. Van de pastorale
zorg kwam vaak weinig meer terecht.
Het strafrechtelijke apparaat lijkt evenmin geheel te kunnen
ontkomen aan dit mechanisme. Het gevaar is niet denkbeeldig dat
naarmate de oase

load

voor de verschillende organen

het voornaamste doel wordt deze

case

groter wordt,

load te venuerken^met

ver-

waarlozing van de instrumentele en intrinsieke doeleinden.
BLUMBERG (25) heeft dit verschijnsel heel duidelijk aangetoond
bij de rechtspraak in de Verenigde Staten van Noord-Amerika: "The
idealized
action.
opted

versión

of due process

The administrative
in behalf

effectively

with

of the court
a large

them toward a guilty
justice.

is

instruments
organization

case

plea."

not
and

translated

into

resources
to deal

load of defendants,

are

social
co-

more
by

(p. 37). Het gevolg is

processing
assembly-line

Dat bezorgt het apparaat de minste overlast.

Het strafrechtelijke apparaat kan er kennelijk niet omheen
zich meer of minder intensief bezig te houden met de oplossing
van problemen die voortvloeien uit economische schaarste. Soms
wordt dit zelfs de hoofddoelstelling.
Deze tendens wordt nog bevorderd doordat de functionarissen in

1) Ik denk de bedoelingen van BLUMBERG geen geweld aan te doen,
wanneer ik hieraan toevoeg:"and of effective
crime
control."
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tijden van recessie door hun superieuren, of door bestuurders van
buiten de organisatie, onder druk worden gezet efficiënter ) te
gaan werken. Zij krijgen de opdracht, hetzij de beschikbare middelen doelmatiger te besteden, hetzij te bezuinigen.
Dit kan er toe leiden dat bezuiniging de hoofddoelstelling
wordt, of dat een overmatig accent wordt gelegd op producten aan
de hand waarvan de efficiëntie kan worden vastgesteld. In het algemeen zijn dit meetbare, quantificeerbare gegevens, zoals het
aantal

afgehandelde zaken (arrestaties, vervolgingen, veroorde-

lingen, voorlichtingsrapporten) per man, werkeenheid of gulden.
Deze kriteria hebben weinig of niets van doen met de eigenlijke,
meer qualitatieve, resultaten: de wijze waarop en de effectiviteit waarmee de zaken zijn afgehandeld. (Zie hiervoor ook de paragraaf over de buitenwacht, 5. 2.3.

5.2.3.3.

Regels en

4.).

voorschriften

ledere organisatie kent een aantal administratieve regels en
voorschriften.

Deze regels geven aan welke de bevoegdheden en

competenties zijn van de verschillende afdelingen en functionarissen, hoe de hiërarchische verhoudingen zijn, langs welke lijnen (downward

en/of upward)

en op welke wijze (mondeling of via

nota's) wordt gecommuniceerd, hoe beslissingen worden genomen en
geformuleerd en hoe informatie wordt vastgelegd en opgeslagen
(dossiers; archieven).
Deze regels en voorschriften hebben verschillende functies.
Zij vergemakkelijken de samenwerking, doordat men van elkaar op
aan kan. Ieder weet wat de ander zal doen en persoonlijke gevoelens voor elkaar hebben een geringere kans de interactie te verstoren. Bovenal brengen deze regels een zekere standaardisering
van de besluitvorming teweeg. Hierdoor worden waarborgen geschapen voor een onpartijdige en gelijke behandeling van zowel de
functionarissen als van de cliënten en wordt de besluitvorming

1) Deze administratieve
regels dient men niet te verwarren met de
eerder (5.2.2.) besproken juridische
regels.
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van de functionarissen verlicht. Voorkomen wordt dat voor ieder
geval apart een nieuwe oplossing moet worden bedacht.
In people

processing

organisaties, zoals het strafrechtelijke

apparaat, zijn behalve de functionarissen ook de door hen "te behandelen" personen aan administratieve regels onderworpen. In
iedere gevangenis bestaat, bijvoorbeeld, een huishoudelijk reglement. De bedoeling hiervan is het samenleven van een groot aantal mensen ordelijk te doen verlopen. Als zodanig hebben deze
regels niets van doen met vergelding of resocialisatie, hoewel
men het vaak wil doen voorkomen alsof zij met het oog hierop zijn
ontworpen. (Zie GOFFMAN, 78).
Deze administratieve regulering van de werkzaamheden van de
functionarissen en van het gedrag van de verdachten/gedetineerden
is een apart probleem voor de organisatie. ledere individuele
functionaris moet er voortdurend voor zorgen dat zowel hijzelf
alsook de aan hem toevertrouwde justitiabelen zich houden aan de
voorgeschreven richtlijnen. Dit is bovendien een collectieve
doelstelling. Men denke aan de zelfstandige afdelingen voor archieven, dossiers, organisatiestructuur, en dergelijke.
Evenals dat het geval is bij de belangenbehartiging en de zorg
voor de materiële middelen, bestaat ook hier het gevaar dat de
naleving van regels, zelfs wanneer zij een aanmerkelijke speelruimte bieden, een doel op zich gaat worden. Wij spreken dan van
bureaucratisering, in de slechte zin van het woord.
De bureaucratisering kan mede het gevolg zijn van persoonlijke
motieven. Men is, bijvoorbeeld, van nature bang om zelfstandig
beslissingen te nemen en wil steeds "gedekt" zijn. Of men denkt
met dit

rigide gedrag de carrière veilig te stellen. Weer ande-

ren kunnen geen onzekerheid verdragen en hebben daarom behoefte
aan een zekere mate van routinisering in het werk. Maar de organisatie als geheel verdraagt, zeker bij een grote oase

load,

evenmin veel onzekerheid. Enige mate van stroomlijning en routinisering van de rechtspleging zijn daarom haast onvermijdelijk.
De symptomen van bureaucratisering zijn: een ritualistische rechtspraak, een overdreven

zorg voor dossiers, X-voudige nutteloze

schriftelijke vastlegging van allerlei gegevens,

assembly-line
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justioe.
Ook de naleving van voor justitiabelen geldende regels kan een
doel op zich worden. Zowel het gevangenispersoneel als de gedetineerden is er vaak alles aan gelegen, dat het huishoudelijke reglement perfect wordt nageleefd. Op die manier houdt het personeel de inrichting probleemloos en de gedetineerden denken volledig te hebben meegewerkt aan hun resocialisatie wanneer zij
zich "voorbeeldig" gedragen.

5.2.3.4.

Buitenwacht

Slechts weinig organisaties zijn self

supporting

en volledig au-

tonoom. De meeste zijn voor hun (voort)bestaan aangewezen op morele en financiële steun van groeperingen buiten de organisatie.
Zelfs de continuïteit van industriële bedrijven is uiteindelijk
afhankelijk van hun clientele en tegenwoordig in toenemende mate
bovendien van overheidssteun.
Maar ook al kan een organisatie zichzelf financieel helemaal
bedruipen, dan nog oefent de buitenwereld altijd een zekere druk
op haar uit, waaraan zij zich nooit helemaal kan onttrekken. Geen
enkel bedrijf kan in onze tijd nog buiten de vakbonden om besluiten tot ontslag van zijn personeel of tot fusie.
Deze afhankelijkheid van de buitenwereld geldt wel heel in het
bijzonder voor het strafrechtelijke apparaat.
Het strafrechtelijke apparaat is,met uitzondering van de advocatuur, een non-profit

organisatie. Dat wil zeggen: het maakt

geen winsten, kost alleen maar geld en is daarvoor geheel afhankelijk van de belastingbetalers. Deze belastingbetalers, gepresenteerd door het parlement, bepalen of er, bijvoorbeeld, nieuwe
Huizen van Bewaring komen en of de politiesterkte wordt opgevoerd.
Daar komt bij dat het strafrechtelijke apparaat een instrument is dat de buitenwacht toebehoort. Aan dit apparaat hebben de
burgers de bevoegdheid gedelegeerd om met inachtneming van de
demokratische rechtsbeginselen delicten te vergelden en hun leven,
vrijheid en bezit te beschermen. Het gevolg is een

surveillance
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by publics

"contir'u.iig

and groups outside the orgarizatlon. "

(STREET, VINTER and PERROW, 150, p. 6 ) . De staatsburgers hebben
daar ook recht op.
Andere organisaties, zoals scholen en ziekenhuizen, voeren
eveneens, niet-winstmakende, gedelegeerde taken uit. Toch is de
"surveillance" daar niet zo sterk als bij het strafrechtelijke
apparaat. Kennelijk heeft het strafrechtelijke apparaat minder
crediet. Dat komt doordat onze reacties op criminaliteit veel
emotioneler zijn en veel meer aanknopen bij onze directe levenservaring.
Wij zijn het er tot op zekere hoogte allemaal over eens dat
ziektes moeten worden genezen, maar hoe dat gebeurt dat laten wij
gaarne aan de artsen over. Daarover matigen wij ons geen oordeel
aan.
Geheel anders ligt dit met betrekking tot de criminaliteit.
Een toename van de misdaad verontrust veel mensen meer en geeft
hen een groter gevoel van onveiligheid, dan wanneer zij vernemen
dat het aantal ziektegevallen is toegenomen. De gevoelens van
wraak na een ernstig delict dat ergens in Nederland is gepleegd,
zijn veel heftiger dan de gevoelens van angst of medelijden, die
een ernstig ziektegeval opwekt.
De grotere emotionele betrokkenheid is niet de enige reden
waarom de burgers zich meer bemoeien met het beleid van het
strafrechtelijke apparaat dan met het beleid van scholen of ziekenhuizen. Iedereen heeft, onder andere in opvoedingssituaties,
dagelijks te maken met problemen analoog aan die van de criminaliteit, welke hij zelfstandig moet oplossen. Op grond van die
ervaring meent iedereen ook precies te weten hoe het beste op
criminaliteit in het algemeen of op een bepaald delict in het
bijzonder kan worden gereageerd. Hoe kinderen moeten leren lezen
en schrijven en hoe een operatie moet worden uitgevoerd, zijn
technische kwesties, waarvan wij de oplossing veel eerder aan
deskundigen toevertrouwen.

Met al deze emoties en opvattingen

1) De autonomie van onderwijzers, leraren en artsen begint de
laatste jaren inmiddels ook af te nemen. Ook zij zijn veel
meer onderhevig aan publieke "surveillance" (oudercomité's,
en dergelijke).
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in de samenleving, vertolkt door de individuele "cliënten" van
het strafrechtelijke apparaat, door massamedia en georganiseerde
pressiegroepen, moeten de strafrechtelijke organen op de een of
andere manier rekening houden.
De doelstelling, die hiermee samenhangt, noemt JONES (101) een
external

огдапггаЬгопаІ

goal.

De realisering hiervan is geen

geringe opgave, want de eisen die vanuit de samenleving aan het
strafrechtelijke apparaat worden gesteld zijn uiterst gevarieerd
en conflicteren

dikwijls met elkaar. Sommige dagbladen en som

mige politieke partijen dringen aan op strengere straffen, de
Coornhert Liga verlangt een verdere humanisering van het straf
recht, slachtoffers van delicten en de Stichting "Medeleven Gedu
peerden ten gevolge van Misdrijven" vinden dat het accent nu maar
eens moet worden verlegd van resocialisatie van de dader naar
schadeloosstelling van het slachtoffer, de jonge balie en de bond
van ex-gedetineerden komen op voor een verhoogde rechtsbescher
ming van de justitiabelen, en omwonenden van psychopatenasyls
protesteren tegen proefverloven.
De mogelijke reacties op de pressie van de buitenwereld zijn
van drieërlei aard:
A.

Afweren en overtuigen,

B . Toegeven;
C. De suggestie wekken dat wordt toegegeven.

A. Afweren en

overtuigen

Het strafrechtelijke apparaat weert de buitenwacht af wanneer
diens "surveillance" of eisen al te zeer dreigen te interfereren
met de uitvoering van het voorgenomen beleid. Dit probeerde, bijvoorbeeld, de Minister van Justitie, toen parlementariërs de politie wilden verplichten verdachten op hun zwijgrecht te wijzen.
1) Het strafrechtelijke apparaat voert gedelegeerde taken uit.
Vooral de oompeting
demands vanuit de samenleving zijn er mede
de oorzaak van dat het strafrecht een groot aantal conflicterende doelstellingen heeft. Om die reden zou men de doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat, althans voor een belangrijk deel, pre-judicieel kunnen noemen
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(En wie m e t in de speciaal- of in de generaal-preventieve effec
tiviteit van strenge straffen gelooft, moet voorlopig nog reke
ning houden met een grote groep mensen uit onze samenleving die
in strenge straffen wel de oplossing voor het criminaliteitspro
bleem ziet).
Soms tracht het strafrechtelijke apparaat de buitenwereld
letterlijk van het lijf te houden. Het wil geen pottekijkers
(waaronder criminologische onderzoekers en vertegenwoordigers van
de bond van ex-gedetineerden) die verhinderen dat functionarissen
ongestoord hun werk kunnen blijven doen. "The
organization
of prever
outside

often

resists

suvveilZance

means of changing
groups

will

object

cause some means proposed
inappropriate

or unreal."

behaviour
to whatever

by ovtsiders

because

peopte-ohanging
риЬЪів

are so diverse

aonaepts

that

means are utilized
will

be

some
and be

completely

(STREET, VINTER and PERROW, 150, p. 6 ) .

In deze visie zijn de muren om een gevangenis er niet alleen
om te verhinderen dat de gevangenen naar buiten gaan, maar ook
om te voorkomen dat de buitenwereld naar binnen komt.
Niet zelden liggen aan deze afweer ook persoonlijke motieven
ten grondslag.
B,

Toegeven

Niet elke eis van de buitenwereld kan of behoeft te worden afge
wimpeld. Veel verlangens zijn redelijk en/of vallen samen met de
doelstellingen van het beleid. In dat geval is er op zichzelf
geen enkel probleem. Druk van buitenaf is dan alleen maar een
stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Hiervan wordt
het strafrechtelijke apparaat echter afgeleid, doordat de buiten
wacht resultaten wil zien. Veel tijd en geld moeten worden be
steed aan het maken van jaarverslagen, het verrichten van onder
zoek en het geven van voorlichting
Het grootste probleem vloeit echter voort uit het feit, dat de
resultaten in recríe

"yocesc'yg

organisaties zoveel moeilijker

zichtbaar zijn te maken dan in organisaties wier o^tDut
teriele producten bestaat

uit ma-

Het is bijzonder lastig om tijdig gel1?

gevens te verzamelen over de effectiviteit van het strafrechte
lijke functioneren, die valide en betrouwbaar zijn en tegelijker
tijd de buitenwacht aanspreken.
De generaal-preventieve effectiviteit is om methodologische en
ethische redenen moeilijk meetbaar (zie DENKERS, 52), gegevens
over de recidive laten te lang op zich wachten (speciale preven
tie) en veranderingen in de persoonlijkheid zijn objectief niet
zuiver vast te stellen (resocialisatie) .
Omdat het strafrechtelijke apparaat toch iets moet laten zien,
bestaat het gevaar dat het gaat afwijken van de oorspronkelijke
doelstellingen en zich gaat richten op resultaten die gemakkelijk
zichtbaar zijn te maken. Omdat de effectiviteit van de gevange
nisstraf, althans gemeten naar de latere recidive, pas na verloop
van tijd kan worden vastgesteld, wordt het kriterium voor succes
verlegd naar, bijvoorbeeld, de middelen die tijdens
worden aangewend. "The process
goal

displacement

traditional

through

institutions
results

stability

and on protective

treatment-oriented
emphasis

on clinical

enhancement

can be seen as a tendency

an overemphasis
the shift

processes

in an emphasis
cadres

of professional

of attention

are dominant,
diagnostic

skills."

toward

ση means. In more

on procedures

architecture.

processes,

de detentie

to
for

internal
control

In institutions
the result

is

and
where

an

refinements,

and the

(STREET, VINTER and PERROW,

ISO, p. 13 en verder).
Met andere woorden: het directe doel wordt, zoveel mogelijk
psychiaters en psychologen aan te trekken, niet zozeer vanwege
een serieuze poging tot resocialisatie, maar meer als statussym
bool tegenover de buitenwereld.
Wat de gemiddelde belastingbetaler erg aanspreekt, zijn ge
tallen. Zoals gezegd (5.2.3.2.), quantitatieve gegevens over de
effectiviteit

waarmee de instrumentele en intrinsieke doelstel

lingen worden gerealiseerd, zijn moeilijk te verkrijgen. De op
lossing is gegevens te verstrekken over het aantal

door de poli

tie verrichte arrestaties en opgeloste zaken, het aantal

vervol

gingen en veroordelingen. Dit soort cijfers zegt weliswaar niets
over de effectiviteit waarmee de instrumentele en intrinsieke
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doeleinden zijn nagestreefd, maar zij stellen de burgerij wel tevreden. Het geeft haar het gevoel dat er hard wordt gewerkt en dat
er iets aan de criminaliteit wordt gedaan.
Het gevaar is uiteraard groot dat maximale productie het uiteindelijke succeskriterium wordt waarnaar wordt gestreefd. Zo is
in de Verenigde Staten van Noord-Amerika het aantal guilty
van een Officier van Justitie of van een parket

evidence

of the agency's

high efficiency

maxiimm service

for each dollar

C. De suggestie

wekken dat wordt

spent."

in giving

pleas

"statistical

the

public

(BLUMBERG, 25, p. 50).

toegegeven

Een derde situatie is die, waarbij het strafrechtelijke apparaat
het om ideologische of praktische redenen oneens is met de eisen
van de buitenwacht, maar waarbij de druk zo sterk is, dat enige
consessies moeten worden gedaan.
Het gevoelen dat de onveiligheid op straat toeneemt, is vaak
irrationeel en daarom niet gemakkelijk weg te nemen. Op een gegeven moment kan de overheid niets anders doen dan hieraan tegemoet komen door, bijvoorbeeld, de politiemacht te versterken
Dikwijls is het echter om praktische of ethische redenen niet
mogelijk om daadwerkelijke tegemoetkomingen te doen. Dan rest

enige mogelijkheid

te suggereren

dat er iets

als

wordt gedaan. De

noodzaak dit soort suggesties te wekken is, gezien het grote aantal conflicterende eisen van de buitenwacht, voor het strafrechtelijke apparaat vaak zeer urgent. Met daden kan het niet alle
pressiegroepen tegelijkertijd tevreden stellen. Jaarverslagen,
Memories van Toelichting, beloofde nota's, commissies, wetsontwerpen (zie bijvoorbeeld, de Noorse wet op het Huishoudelijk
Personeel, 8.2.) hebben vaak geen andere functie dan de indruk te
wekken dat aan de verlangens van de buitenwacht aandacht wordt
besteed

Men denke ook aan de moeite die de politie doet om de

1) Ven kan zich op het standpunt stellen, dat het tegemoetkomen
aan (al of niet gefundeerde) gevoelens van onveiligheid mede
tot de eigenlijke taken van het strafrechtelijke apparaat behoort .
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buitenwacht een goed "beeld" van zichzelf te geven.

Al deze manieren van reageren op de rationele en irrationele
eisen van de buitenwacht vergen zoveel tijd en energie en leiden
vaak zo sterk af van de oorspronkelijke doelstellingen, dat zij
als een zelfstandige doelstelling kunnen worden opgevat.

Tot zover de beschrijving van de doelstellingen van het strafrecht. In het onderstaande schema staan zij nog eens overzichtelijk bij elkaar:

Schema 1. Doelstellingen

van het strafrechtelijke

apparaat

instrumentele

intrinsieke

organisationele

doelstellingen

doelstellingen

doelstellingen

religieuze vergelding

bescherming van

zorg voor:

justitiabelen
1)
seculiere vergelding
empirische vergelding

door in achtneming

speciale preventie

van :

beveiliging

- humaan-ethische

generale preventie
redressie

waarden

- mens
- materiële
middelen
- regels en
voorschriften
- buitenwacht

- rechtsbeginselen
waarheidsvinding

Al deze doelstellingen worden tegelijk nagestreefd. Bij de term
"tegelijk" denk ik zowel aan het strafrechtelijke apparaat als
geheel (zoals gedefinieerd in 3.2.) als aan zijn afzonderlijke
subsystemen en zijn individuele functionarissen.
Men kan zeggen dat het strafrechtelijke apparaat als geheel

1) De seculiere vergelding en de waarheidsvinding zijn in dit
schema tussen de instrumentele en de intrinsieke doelstellingen geplaatst, omdat zij kenmerken van beide kategorieën doelstellingen in zich dragen.(Zie hiervoor ρ.lOOen 102 hierboven).
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deze doelstellingen tegelijk nastreeft, omdat de verschillende subsystemen waaruit het apparaat is samengesteld tezamen
alle drie kategorleen doelstellingen bestrijken, zij het dat
ieder subsysteem zijn eigen specifieke hoofddoelstelling(en)
heeft. De politie heeft als primaire doelstelling de waarheidsvinding, de reclassering de resocialisatie van delinquenten, de
advocatuur de rechtsbescherming van de verdachte, enzovoort.
Maar ondanks deze specialisatie hebben ieder subsysteem en
iedere functionaris, welke hun hoofddoelstelling ook moge zijn,
tevens in meerdere of mindere mate, met alle andere doelstellingen te maken

De politie moet, of zij wil of niet, een verdachte

een minimum aan rechtsbescherming bieden en de reclassering doet,
als wij GLASER (77) mogen geloven, aan metafysische vergelding.

5.3. CONFLICTERENDE
VAN

HET

KARAKTER

VAN DE

DOELSTELLINGEN

STRAFRECHT

De doelstellingen van het strafrecht zijn meervoudig. Ik neem dit
verder als een gegeven aan.
Meervoudigheid van doelstellingen is overigens niet iets exclusief s voor het strafrecht. De meeste informele sociale groeperingen en de meeste formele organisaties hebben meer dan een
doelstelling. Op het eerste gezicht lijkt het soms wel alsof er
maar één doelstelling is, bijvoorbeeld "winst maken" voor bedrijven

Maar bij nadere beschouwing blijkt dit meestal alleen maar

de hoofddoelstelling of de officiële doelstelling te zijn naast
welke, zonder al te veel moeite, andere doelstellingen zijn te
onderscheiden. Hierbij hoeft men nog niet eens te denken aan het
uiterst gevarieerde pakket persoonlijke doelstellingen van de afzonderlijke leden van de organisatie (carrière, status) en aan de
verscheidenheid van subdoelstellingen van de verschillende onderafdelingen (qualiteitsbewaking, oplossing van budgétaire problemen)

Ook de doeleinden van de organisatie als geheel, of deze nu

zijn geëxpliciteerd of niet, zijn in de regel talrijk. Naast het
maken van winst, streven bedrijven, als wij de uitspraken van hun
woordvoerders op fi""

'll^e

mogen aannemen, ook naar zelfont121

plooiing van hun werknemers en naar instandhouding of bevordering
van de werkgelegenheid.
Met andere organisaties heeft het strafrecht de meervoudigheid van doelstellingen dus gemeen, maar het grote verschil is,
dat de doelstellingen in het strafrecht sterker conflicteren. Een
bedrijf dat zich ten doel stelt: a.

winst maken, b.

de werkgele-

genheid in stand houden en o. maximale ontplooiingskansen bieden aan zijn werknemers, kan deze doelstellingen grotendeels gelijktijdig nastreven, zonder dat de realisering van de ene doelstelling de realisering van de andere hoeft te belemmeren. Door
maximale ontplooiingskansen aan zijn personeel te bieden, versterkt het bedrijf de motivatie van zijn werknemers. Hierdoor nemen de productie en de winst toe. Dit schept op zijn beurt mogelijkheden voor het doen van nieuwe investeringen en daarmee wordt
de werkgelegenheid groter.
Voor een universiteit die de taken onderwijs en onderzoek combineert, geldt hetzelfde. De qualiteit van het onderwijs wordt
gevoed door de impulsen, die docenten krijgen vanuit hun researchactiviteiten. Omgekeerd kan de qualiteit van research worden vergroot door de vorderingen regelmatig voor te leggen aan een kritisch gehoor van intelligente studenten.
ETZIONI (68) stelt zelfs, dat organisaties met meervoudige
doelstellingen over het algemeen doeltreffender zijn dan organisaties met één doelstelling. Zo zijn de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen van het laatste decennium afkomstig van faculteiten waar onderwijs en onderzoek zijn gecombineerd, en niet
van gespecialiseerde researchinstituten.
Uiteraard zijn de mogelijkheden om verschillende doelstellingen te combineren beperkt. "In elke organisatie wordt een punt
bereikt, waar het geluk van de mens en de efficiency elkaar niet
meer ondersteunen." (ETZIONI, 68, p. 10-11). Het is juist de grote opgave voor de organisatiesociologie om voor dit dilemma een
oplossing te vinden.

In het strafrecht
stellingen
ernstige
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is de marge waarbinnen

kunnen samengaan zonder dat zij
mate frustreren,

veel

kleiner.

tuée of meer
eikaars

doel-

realisering

Winst voor de ene

doel-

in

Stelling

betekent al heel gauw verlies

aan alle doelstellingen
strafrecht

eigenlijk

voor de andere. Toch moet

worden reohtgedaan. Het gevolg is dat het
nooit iets goed kan doen.

Conflicten doen zich voor binnen elke kategorie

doelstellingen,

dat wil zeggen binnen de kategorie instrumentele doelstellingen
tussen, bijvoorbeeld, speciale en generale preventie. Bovendien
doen zij zich voor tussen

de drie

trinsieke en organisationele)

kategorieën

(instrumentele, in-

doelstellingen.

Met паше de spanning tussen de intrinsieke en de instrumentele
doelstellingen,en die tussen enerzijds de instrumentele en de in
trinsieke en anderzijds de external

organizational

goals

geven

het strafrechtelijke apparaat een uitzonderingspositie in verge
lijking met andere organisaties.
Er volgt nu eerst een toelichting over de conflicten

binnen

ieder van de drie onderscheiden kategorieën typen doelstellingen.
Enkele van de mogelijke conflicten zullen slechts worden gesignaleerd. Het aandragen van oplossingen valt buiten de opzet van dit
boek.

5.3.1. CONFLICTEN TUSSEN INSTRUMENTELE DOELSTELLINGEN
Beperken wij ons tot de kategorie instrumentele doelstellingen,
dan zien wij dat alleen deze doelstellingen al met elkaar in
strijd zijn, nog afgezien van het conflict van ledere afzonderlijke instrumentele doelstelling met de intrinsieke en organisationele doelstellingen.
Ik stel de metafysische vergelding tegenover de speciale en de
generale preventie, de speciale preventie tegenover de generale
preventie, en de empirische vergelding tegenover de generale preventie.
1) Ik wil niet beweren dat het strafrecht niet anders dan conflicten kent. Sommige doelstellingen gaan heel goed samen. Het onschadelijkmaking, een vorm van speciale preventie, kan ook de
generale preventie gediend zijn. Een fair
trial
(intrinsieke
doelstelling) bevordert het vertrouwen in de rechtspraak en
daarmee wellicht de generale preventie.
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5.3.1.1.

Metafysische

vergelding versus speciale

en generale •pre-

ventie.
De absolute (metafysische) vergelding en de relatieve doelstellingen conflicteren en leggen elkaar beperkingen op. Het is onmogelijk "effectief" te vergelden wanneer men tegelijkertijd aan
speciale en/of generale preventie wil doen. "Effectieve" vergelding houdt namelijk in, dat op een delict altijd wordt gereageerd
met het opzettelijk toevoegen van leed, dat de zwaarte van de
straf evenredig is aan de ernst van het feit en/of de schuld van
de dader, dat de straf niet kan worden herroepen en dat de straftoemeting consistent is.
De eisen die effectieve speciale en generale preventie stellen
zijn dikwijls strijdig met deze beginselen. Straffen is lang niet
altijd het beste middel om een (potentiële) delinquent van crimineel gedrag te weerhouden. Van therapeutische en andere nietrepressieve belnvloedingstechnieken is, zo niet nu al, dan toch
zeker in de toekomst, veel meer te verwachten.
Dikwijls is het zowel uit speciaal- als uit generaal-preventief oogpunt overbodig of nadelig om zelfs maar te vervolgen
(ABSPOEL, 1).
Wat de strafmaat betreft: als een straf al werkzaam is, dan
is, naar de huidige gedragswetenschappelijke inzichten, een straf
lichter dan uit vergeldingsoogpunt noodzakelijk, vaak effectief
genoeg. Met zware straffen bereikt men veelal een averechts effect (HOOD and SPARKS, 97).
Vanuit preventief oogpunt is een opgelegde sanctie in principe
te herroepen. Zodra men weet de doelstelling speciale of generale
preventie te hebben bereikt, of denkt deze te zullen bereiken,
kan een opgelegde straf worden bekort (voorwaardelijke invrijheidsstelling) of kan gratie worden verleend. JONKERS (106) pleit
ervoor in dit opzicht meer bevoegdheden aan de strafuitvoerder
Loe

te Kennen. "Zijn deze doeleinden bereikt of is althans

verdere voortzetting van de executie voor die bereiking niet
meer noodzakelijk, dan wordt strafcontinuenng zinloos en dient
de executie beëindigd te worden." (p. 16).
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Tenslotte: effectieve speciale en generale preventie maken een
gelijke straftoemeting ongewenst. Ongeacht de ernst van het feit
en de schuld van de dader moeten de strafsoort, -maat, en -modus
worden afgestemd op de persoonlijkheid en de omstandigheden van
de (potentiële) delinquenten.

Zoals het streven naar speciale en generale preventie een "effectieve" vergelding verhindert, zo leggen omgekeerd elementen van
vergelding beperkingen op aan het streven naar preventie.
Een beginsel waaraan in vele strafrechttheorieën (zie onder
andere ENSCHEDE, 64) wordt vastgehouden, is dat ter speciale of
generale preventie geen straffen mogen worden opgelegd die zwaarder zijn dan uit vergeldingsoogpunt is gerechtvaardigd. De vergelding stelt derhalve een duidelijke bovengrens aan het streven
naar preventie. De vergelding stelt ook een duidelijke benedengrens, op grond van het beginsel dat niemand mag worden gestraft
van wie niet is bewezen dat hij of zij zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Men kan derhalve niet tegelijkertijd én effectief vergelden én
effectief criminaliteit voorkómen. Het conflict tussen de absolute en de relatieve doelstellingen is in ons strafrecht zelfs juridisch ingebouwd. Niet in het strafrecht als zodanig (het Nederlandse strafrecht kent geen wettelijk omschreven strafdoeleinden),
maar wel in de wettelijke opdracht van een van de subsystemen van
het strafrechtelijke apparaat, namelijk het gevangeniswezen. Het
beroemde artikel 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen luidt:
"Met handhaving van het karakter van de straf of maatregel wordt
hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk
leven."
Met de aanhef van dit artikel wordt opzettelijke leedtoevoeging
bedoeld, omderwille van de (metafysische) vergelding, in het

1) Aldus verstaan, betreft het hier eigenlijk een conflict tussen
een intrinsieke en een instrumentele doelstelling.
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tweede deel van dit artikel wordt de opdracht gegeven tot wat
sindsdien resocialisatie (speciale preventie) heet.
Beide doelstellingen, resocialisatie en vergelding, conflicteren met elkaar. Van een werkelijk resocialiserende bejegening kan
volgens JONKERS (106) immers pas worden gesproken als deze een
duidelijk

maatschappijgericht karakter krijgt. Hiervoor is nodig

dat de veroordeelde zoveel mogelijk, en geleidelijk steeds frequenter en langduriger, in contact kan komen met de vrije samenleving. Tegen een dergelijke bejegening verzet zich echter de
aanhef van artikel 26, want wetshistorisch kan men er, volgens
JONKERS, uit afleiden, dat de veroordeelde geheel zijn straftijd
onverkort (dat wil zeggen onherroepelijk) en ongestoord intramuraal dient te ondergaan.
De wetgever heeft hier dus heel duidelijk een conflict ingebouwd: hoe meer vergelding, des te minder resocialisatie en omgekeerd.
Sommige auteurs zijn van oordeel dat artikel 26 naar de letter
genomen inderdaad tegenstrijdigheden bevat, maar dat het in de
praktijk wel meevalt. OVERBEEK (133) gaat zelfs zover de aanhef
"een zinloos zoethoudertje" te noemen. Ik vermoed dat al diegenen
die werkzaam zijn in het penitentaire veld daar anders over denken.

In het voorgaande heb ik alleen de metafysische vergelding
afgezet tegen de resocialisatie. Soortgelijke conflicten doen
zich voor tussen iedere andere vorm van vergelding en resocialisatie. (Zie voor het gevangeniswezen onder meer De

De Organisatie
5.3.1.2.

van Dilemma's

Speciale

versus

Gevangenis:

(GALTUNG, 75) ).

generale

preventie

Ook de relatieve doelstellingen onderling sluiten elkaar tot op
zekere hoogte uit.
Uit de voorlopige uitkomsten

van de schaarse onderzoeken op

1) Zie voor de generale preventie ANDENAES (8), DENKERS (52),
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het gebied van de speciale en generale preventie meen ik het volgende te mogen concluderen: generale preventie gaat bij vele potentiële delinquenten niet zozeer uit van de officiële voorlopige
sancties (arrestatie, verhoor, preventieve hechtenis), noch van
de definitieve sancties (vrijheidsstraf, geldboete), maar veeleer
van de anticipatie op de onofficiële sociale consequenties, die
het gevolg zijn van deze sancties (stigmatisering, discriminatie,
verlies van status en van betrekking). Voor betrapte delinquenten
die deze sociale consequenties metterdaad treffen, werken zij
echter dys functioneel en criminoconsoliderend.
Wat de effectiviteit van de officiële sancties (onder andere
geldboete en gevangenisstraf) betreft: er zijn aanwijzingen dat
verzwaring van deze sancties wel enige generaal-preventieve effecten hebben. Maar de speciaal-preventieve effectiviteit is dubieus. Zij moet in ieder geval nog worden aangetoond.

5.3.1.3.

Empiinsohe

vergelding

versus

generale

preventie

Eenzelfde conflict als dat tussen generale en speciale preventie
bestaat ook tussen generale preventie en het voorkómen van onofficiële onevenredige "eigenrichting" (een vorm van empirische
vergelding). Naarmate door stigmatisering en discriminatie meer
generale preventie wordt bereikt, komt de bescherming van de dader tegen "eigenrichting" des te sterker in het gedrang.

5.3.2. CONFLICTEN TUSSEN INTRINSIEKE

DOELSTELLINGEN

Een intrinsieke doelstelling van het strafrecht is bescherming
van de burger, enerzijds door naleving van extra-juridische,
humaan-ethische waarden, anderzijds door naleving van de artikelen in de Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering.

WALKER (162) en ZIMRING en HAWKINS (175). Voor de speciale
preventie: BUIKHUISEN en DIJKSTERHUIS (32), CAMINADA (37),
DIJKSTERHUIS (63), FISELIER (70), HOOD (96), HOOD en SPARKS
(97), SCHWARTZ en SKOLNICK (146), STEENHUIS (149) en WHEELER
and BAUM (169) .
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Tussen de verschillende artikelen lijken mij weinig tegenstellingen te bestaan. Nergens in de Wetboeken treft men concrete tegenstrijdige opdrachten aan, zoals die met betrekking tot de instrumentele doeleinden aan het gevangeniswezen (vergelding én resocialisatie) zijn verstrekt. In dat opzicht vormen de Wetboeken
van Strafrecht en Strafvordering een coherent geheel.
Wel doen zich conflicten voor tussen de aan deze artikelen ten
grondslag liggende beginselen, alsook tussen deze beginselen en
humaan-ethische waarden in de maatschappij. Ik geef een drietal
voorbeelden.

a.

Een verdachte heeft op grond van artikel 30 W.v.Sv. in begin-

sel recht op kennisname van alle stukken die op het proces betrekking hebben. Dit beschermende beginsel heeft altijd op geli
spannen voet gestaan met de waarheidsvinding

, dat wil zeggen

met een instrumentele doelstelling. Daarenboven verzet zich tegen
toepassing van dit artikel soms ook de humaan-ethische waarde dat
verdachte geen ernstige psychische schade mag ondervinden ten gevolge van inzage in bepaalde stukken. Reclasseringsambtenaren en
psychiaters worden herhaaldelijk met dit dilemma geconfronteerd
wanneer verdachten vragen een over hen uitgebracht rapport te mogen inzien.
b.

De toepassing van preventieve hechtenis is aan strikte regels

gebonden. Tot een dergelijke ingrijpende maatregel mag alleen
worden besloten, wanneer onder meer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
ling en o.

α. gevaar voor vlucht, b.

gevaar voor herha

gevaar voor collusie (uitwissen van sporen). Toch is

het soms in hoge mate in het belang van de verdachte hem tijde
lijk op te sluiten, ook als bovengenoemde gevaren niet aanwezig
zijn. Wanneer hij thuis allermiserabelste omstandigheden zou aan
treffen, of geen dak boven zijn hoofd heeft, staat een Rechter
commissaris vaak voor een moeilijke keuze.

1) Wanneer het belang van het onderzoek dit vereist, kan de ver
dachte kennisname van bepaalde stukken worden onthouden.
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Dit waren twee voorbeelden van conflicten waarbij verschillende rechten van eenzelfde justitiabele (de verdachte) concurreerden met zijn eigen belangen. Er zijn ook conflictsituaties waarbij de rechten van de ene justitiabele strijdig zijn met de belangen van de andere:

a.

Het beginsel, dat de terechtzitting openbaar is, is een recht

van de samenleving.

Met name de massamedia moeten in de gele-

genheid worden gesteld het proces kritisch te volgen. Consequente
toepassing van dit beginsel kan echter veel leed voor de verdachte en de getuige(n) met zich meebrengen. (Bijvoorbeeld: openbaarheid van psychiatrische rapportage over de verdachte, of gegevens
over een eventuele kwalijke rol van getuigen). Dit conflict tussen enerzijds het recht van de samenleving en anderzijds de belangen van de direct betrokken dramatis

personae

(verdachte, ge-

tuige) wordt vaak opgelost ofwel door de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te laten verlopen, ofwel door
bepaalde stukken niet aan de openbaarheid prijs te geven.

5.3.3. CONFLICTEN TOSSEN ORGANISATTONELE DOELSTELLINGEN

Het strafrechtelijke apparaat streeft, zoals wij hebben gezien,
zowel op individueel als op collectief niveau vier organisâtionele doelstellingen na:
a.

bevrediging van de persoonlijke behoeften van zichzelf en
van die van anderen,

b. verwerving en efficiente besteding van materiele middelen;
e. naleving van administratieve regels en voorschriften door
functionarissen en cliënten,
d.

inspelen op de buitenwacht.

Tussen deze organisationele doelstellingen bestaan talrijke te2)
genstellingen die in de organisatiesociologische litteratuur
1) Het is uiteraard ook een recht van de verdachte. Hij moet de
garantie hebben niet in het geheim te kunnen worden berecht.
2) Zie onder andere ETZIONI (67, 68 en 69), ARGYRUS (13) en
WORSLEY (173).
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reeds herhaaldelijk zijn gesignaleerd.
5.3.3.1.

Regels en voorschriften versus materiële middelen

Bureaucratiseringstendensen (<?) zoals: de enorme, vaak overtollige papiermassa's, de trage en omslachtige communicatie, de gestandaardiseerde en geroutiniseerde besluitvorming, de geringe
flexibiliteit en slagvaardigheid. Al deze factoren verhinderen
doorgaans een doelmatige en efficiënte besteding van de middelen

(b).
5.3.3.2. Regels en voorsahriften versus buitenwacht
De bureaucratische manier waarop ambtenaren de zaken van hun
cliënten afhandelen (<?) bevordert bepaald niet de goede verstandhouding met het publiek (d). Want: "The personality
the bureaucrat is nucleated about this norm of

pattern

of

impersonality.

Both this and the categorizing tendency, which develops from the
dominant role of general, abstract rules,
conflict
clientele.

tend to produce

in the bureaucrat's contacts with the public or
Since functionaries minimize personal relations and

resort to categorization,

the peculiarities

of individual cases

are often ignored. But the cliënt who, quite understandably, is
convinced of the special features of his own problem often
objects to such categorical treatment. Stereotyped behavior is
not adapted to the exigencies of individual problems. The impersonal treatment of affairs
significance

which are at time of great personal

to the cliënt gives rise to the charge of 'arrogance '

and 'haughtiness' of the bureaucrat." (MERTON, 117, p. 55).
Het spreekt vanzelf dat dit probleem des te nijpender is in
zulke gevoelige en dramatische zaken als strafrechtelijke.
5.3.3.3. Persoonlijke behoeften versus overige organisationele
doelstellingen
Verreweg de belangrijkste tegenstelling is die tussen enerzijds
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de persoonlijke doelstellingen van de strafrechtelijke functiona
rissen (α) en anderszijds de sub Ъ, о en ά genoemde organisationele doelstellingen. Dit is iets anders dan het klassieke conflict
tussen de behoeften van de individuele werknemers en de specifie
ke doelstellingen van de organisatie als geheel (in dit geval in
strumentele en intrinsieke).
Zelfs bij een volledige congruentie tussen.persoonlijke en
specifiek collectieve doelstellingen, blijven de persoonlijke be
hoeften voor een deel onbevredigd. Noch het strafrechtelijke ap
paraat noch de individuele functionarissen zelf zijn in staat dit
te voorkomen. Bijvoorbeeld: een gevangenisemployee die gaarne
uitvoering wil geven aan de Beginselenwet Gevangeniswezen, en
daarin zijn arbeidsvreugde zoekt, krijgt onherroepelijk te maken
met lastige zorgen van materiële aard (b), met vervelende regels
en voorschriften (ö) , en met een kritische buitenwacht (<j), die
de door hem gewenste arbeidssatisfactie onmogelijk maken.
Wat betreft de spanning tussen de persoonlijke behoeften en de
materiële middelen (b): in een people

processing

organisatie zo-

als het strafrechtelijke apparaat hebben wij niet te maken met de
onvrede die in industrieën optreedt als gevolg van ver doorgevoerde mechanisering en arbeidsverdeling. Bij strafrechtelijke functionarissen wordt de arbeidsvreugde wel verstoord doordat zij te
weinig toekomen aan het door het verlangde werk: zij moeten bezuinigen, zij zijn constant gewikkeld in een gevecht om meer personeel, gebouwen, apparatuur, zij zijn gedwongen hun oase

load

routinematig af te handelen.
De vervreemding van de mens in bureaucratieën (o) is een thema
dat in de wetenschappelijke litteratuur, romans (KAFKA) en films
(TATI; CHAPLIN) regelmatig terugkomt. Bureaucratieën zijn moeilijk verenigbaar met de behoefte aan inspraak, verstikken de
groei, ontnemen de mens zijn verantwoordelijkheid en onderdrukken
het eigen initiatief. De ergernis over bureaucratische trekken is
ook in het strafrechtelijke apparaat groot. De deskundigheid van
vele academici komt

tengevolge van de hiërarchische structuur te

weinig aan bod. Werkers in het veld hebben het over "Den Haag",
daarmee doelend op een bureaucratische moloch waar "alles over
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zoveel schijven moet lopen". Op sommige ministeries kan men met
hoger geplaatsten bijna alleen maar door middel van nota's

com-

municeren, men kan nooit eens zomaar binnenlopen met een goed
idee. Er zijn problemen rond de vrije, openbare meningsuiting van
ambtenaren.
Juist strafrechtelijke functionarissen moeten voortdurend rekening houden met de effecten die hun gedrag en hun besluitvorming op de buitenwereld (¿) kunnen hebben. Dikwijls moeten zij
voorgeven andere dingen te doen dan in werkelijkheid het geval
is. Sommige functionarissen (onder andere gedragsdeskundigen)
hebben het gevoel alleen maar te zijn aangesteld om naar buiten
toe als statussymbool te fungeren.

Ook binnen eenzelfde type orgamsationele doelstelling bestaan
conflicten. De behoefte van leidinggevende departementsfunctionarissen iets te presteren (α) op, bijvoorbeeld, het gebied van de
resocialisatie van gedetineerden, wordt gefrustreerd door de
noodzaak 80% van hun tijd te besteden aan de leniging van de nood
onder de bewaarders (ook α ) .
Het is voor bewaarders haast onmogelijk zich geheel te confor
meren aan de voor hen geldende richtlijnen (σ) en tegelijkertijd
de gedetineerden de naleving van de voor hen geldende regels (or
de en rust, ook o) af te dwingen. Naarmate bewaarders zich meer
houden aan hun verplichting om, bijvoorbeeld, gokspelletjes te
verbieden, wordt het steeds moeilijker de orde en rust op andere
punten te handhaven. Voor een minimale orde en rust dienen be
waarders zich namelijk te verzekeren van de medewerking van de
gedetineerden. Deze krijgen zij alleen, wanneer zij af en toe
iets door de vingers zien. (Zie voor deze deal

ZWEZERIJNEN, 177).

De noodzaak op de een of andere manier in te spelen op de
selende

en tegenstrijdige

eisen (zie 5.2.3.4.)

.Jzs-

van de buiten

wacht, is een ander voorbeeld van een spanningsbron die tot con
flicten tussen doelstellingen kan leiden (¿)
Liga als om lau and order

Zowel de Coornhert

roepende bladen en omroepen moeten te-

1) Alsof raen nog niet bekend is met het bestaan van telefoons.
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vreden worden gesteld.

5.3.4. CONFLICTEN TUSSEN INSTRUMENTELE EN INTRINSIEKE

DOELSTEL-

LINGEN

Tot nu toe zijn alleen de conficten binnen

elke kategorie doel-

stellingen aan de orde gekomen. Wij hebben gezien dat generale
preventie waarschijnlijk ten koste gaat van speciale preventie
(instrumenteel conflict), dat een gecodificeerd rechtsbeginsel
soms niet helemaal kan worden toegepast zonder dat tegelijkertijd
andere belangen van de verdachte worden geschaad (intrinsiek conflict) , dat bureaucratisering de werknemers frustreert (organisationeel conflict).
Hiermee is nog lang niet alles gezegd over de conflicterende
relatie waarin de doelstellingen van het strafrecht tot elkaar
staan. De verschillende kategoneen doelstellingen conflicteren
namelijk ook

onderling.

Een ander punt dat nog aan de orde moet komen, is hoe het komt
dat in het strafrechtelijke apparaat de doelstellingen zoveel
sterker conflicteren dan in andere organisaties. Niet alle genoemde conflicten zijn namelijk specifiek voor het strafrecht. De
conflicten tussen de verschillende organisationele doelstellingen
doen zich in even sterke mate in andere organisaties voor. Andere
conflicten, zoals het conflict tussen speciale en generale preventie, zijn op dit moment wel specifiek voor het strafrecht,
maar hebben niet noodzakelijkerwijze een eeuwigheidskarakter. Men
kan zich voorstellen, dat het sociaal-culturele klimaat zich zo
wijzigt, dat ex-delinquenten niet langer in die mate als thans
gebeurt worden gestigmatiseerd en discriminerend worden bejegend.
Daarmee zou een groot deel van het conflict tussen speciale en
generale preventie uit de weg zijn geruimd.
Een «ettelijk ingebouwd conflict zoals dat van artikel 26 van
de Beginselenwet Gevangeniswezen behoeft ook niet eeuwig te duren.
Het is denkbaar dat na verloop van tijd de aanhef zodanig wordt
gewijzigd, dat in ieder geval de ernstigste conflictstof wordt
weggenomen.
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Wat men echter niet

kan opgeven, wanneer wij tenminste niet

tot een dictatuur willen vervallen of terug willen naar de partijdigheid en de willekeur van de tijd vóór de Franse Revolutie,
dat zijn de Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering die de
burger de rechtsbescherming bieden die inherent is aan het geldende strafrecht. In de onaantastbare positie van deze wetboeken
- die voor een groot deel over de intrinsieke doelstellingen
gaan - ligt de oorsprong van een van de grootste conflicten in
het strafrecht als totaal systeem, namelijk dat tussen de instrumentele en de instnnsieke doelstellingen.
Enerzijds wenst de overheid de orde te handhaven, daders van
strafbare feiten op te sporen, te arresteren, te verhoren, te
vervolgen en, indien schuldig bevonden, te veroordelen en te
straffen. Anderzijds moet zij, op grond van humaan-ethische overwegingen, maar vooral op grond van (gecodificeerde) rechtsbeginselen, de verdachte de gelegenheid bieden zich tegen dit alles te
verweren. De overheid streeft naar preventie van criminaliteit,
maar zij kan niet alles doen om criminaliteit te voorkomen. Humaan-ethische en rechtsbeginselen stellen grenzen aan haar streven naar preventie. Zij verhinderen dat de overheid zich ongelimiteerd en al te indringend met de justitiabelen kan inlaten.

Er is geen organisatie die haar cliënten zo sterk
tegen haar eigen pogingen tot beïnvloeding als het
lijke apparaat.
Gezien vanuit het standpunt van het strafrecht

beschermt
strafrechte-

is de doelstel-

ling van het strafrecht daarom niet speciale of generale preventie, maar juist het tegendeel, het Verhinderen

van speciale of

generale preventie.
Alleen in een dictatuur kan de overheid ongehinderd de waarheid pogen vast te stellen en aan preventie doen. Alleen daar kan
elke burger op ieder willekeurig moment worden gearresteerd, voor
onbepaalde tijd worden vastgehouden en zonder vorm van proces
worden veroordeeld. (Hoewel men met het oog op de publieke opinie
vaak nog wel de moeite doet de schijn van een fair

trial

op te

houden).
PACKER (134) heeft dit conflict tussen instrumentele en intrin134

sieke doelstellingen uitvoerig beschreven. Hij stelt, zoals hierboven al op p. 107

is

genover het Due Process

aangestipt, het Crime

Control

Model

te-

Model.

Bij het eerste model staan instrumentele doelstellingen, met
name de repressie van crimineel gedrag, centraal. Het strafrechtelijke apparaat is hier een instrument voor een doelmatige misdaadbestrijding. Rechtsbescherming voor het individu hoort er zeker bij, maar komt wel in het gedrang, want in een samenleving
waarin steeds meer gedragingen onder de strafwet vallen en waarin
alleen daarom al de criminaliteit toeneemt, ontaardt doelmatigheid al ras in snelheid, informele procedures, uniformiteit en
routinisenng van de rechtspleging. Tegenspel van de verdachte en
een beroep op beschermende rechtsbeginselen zijn zaken die niet
passen in het lopende bandsysteem, dat de rechtspleging in dit
model is. Zij zouden immers vertragend werken, het apparaat overlast bezorgen en de efficiëntie niet ten goede komen. Het kriterium voor doelmatigheid wordt dan ook de snelheid waarmee al in
een vroeg stadium de schuldigen van de onschuldigen worden gescheiden, en de eersten vervolgens door de opeenvolgende fasen
van het strafproces worden geloodst.
Schuld is in dit model het kernbegrip. Er is geen
of

innocence,

maar een presumption

of guilt.

presumption

De waarheid - schul-

dig of onschuldig - wordt al snel vastgesteld en wordt daarna
niet meer betwijfeld. In een vroeg stadium staat al vast, dat een
verdachte wordt veroordeeld en gestraft. Hoe zwaar de straf zal
uitvallen, hangt onder meer af van de bereidwilligheid van de
verdachte mee te werken aan een efficient verloop van de rechtspleging. (In het Noord-Amerikaanse systeem: of hij bereid is to

plead

guilty

of met) .

Het zal niet verwonderlijk zijn, dat in het Crine
Model

Control

de politie over grote bevoegdheden dient te beschikken, dat

zij royaal zal zijn met het gebruik van voorlopige sancties (bijvoorbeeld: arrestatie, preventieve hechtenis), en dat veel vertrouwen wordt gesteld in haar fact
Lijkt het Crine
Process

Control

finding

capacity.

Model op een lopende band, het Due

Model heeft veel weg van een hinderms135

baan

. De noodzaak van misdaadbestrijding wordt in dit model

niet ontkend, op de voorgrond staan echter de

intrinsieke doel-

stellingen: de bescherming van het individu en controle op de

overheidsbemoeienis. "Precisely because of its potency in
subjecting the individual to the coercive pcwer of the state,
the criminal process must, in this model, be subjected to
controls that prevent it from operating with maximal
efficiency."
(PACKER, p. 166).
Terwijl het in het Crime Control

Model

zaak is in een zo vroeg

mogelijk stadium (liefst informeel) een definitieve uitspraak te
doen over schuld of onschuld van de verdachte, heeft in het Due
Process

Model

tot het einde toe de veronderstelling van de on-

schuld het overwicht: niemand mag als schuldig worden beschouwd
en als zodanig worden behandeld, tenzij dit in een fair

trial

(dat wil zeggen: voor de rechter) is gebleken.
Geen van beide modellen komt in demokratische samenlevingen in
zuivere vorm voor. Elk rechtsstelsel draagt kenmerken van beide
in zich. Daarom staat iedere individuele functionaris in zijn
praktische besluitvorming voortdurend voor een dilemma. SKOLNICK
(147) beschrijft dit dilemma voor de politie als volgt: "The

police in a democratic society are required to maintain order and
to do so under the rule of law. As functionaries charged with
maintaining order, they are part of the bureaucracy. The ideology
of democratic bureaucracy emphasizes initiative
rather than
disciplined adherence to rules and regulations. By contrast, the
rule of law emphasizes the right of individual citizens and
constraints upon the initiative
of legal officials.
This tension
between the operational consequences of ideas of order,
efficiency,
and initiative,
on the one hand, and legality on the other,
constitutes
the principle problem of police as a democratic legal
organization."

(p. 6).

Ook in discussies tussen strafrechtgeleerden komt telkens weer

1) In dit kader horen begrippen thuis als fair

trial,

hearing, adversary system, rule of law, principle
legality.
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fair

of

de vraag terug, hoe de verhouding tussen de twee genoemde modellen moet liggen. Hoe zij in feite ligt, verschilt van land tot
land en van tijd tot tijd. Toen PACKER, SKÖLNICK, BLUMBERG en anderen in de jaren zestig bun baanbrekende studies verrichten,
overheerste in de Verenigde Staten van Noord-Amerika het Crime
Control·

Model.

Sindsdien echter neigt het Noord-Amerikaanse Hoog-

gerechtshof, wellicht mede op grond van de uitkomsten van deze
onderzoeken, meer tot het Due Process

Model.

Deze kentering kon

PACKER zelf al in zijn boek constateren.
Maar ook al hecht men in het algemeen veel waarde aan de
rechtsbescherming van de burger, dan nog zijn er talloze concrete
situaties denkbaar, waarbij op legitieme gronden aan een instrumentele doelstelling (bijvoorbeeld, de waarheidsvinding) voorrang
wordt gegeven. Zo zijn op de regel dat de verdachte recht op inzage van alle processtukken heeft, uitzonderingen mogelijk wanneer het "belang van het onderzoek dit vereist".

5.3.5. CONFLICTEN TUSSEN ORGANISATIONELE EN SPECIFIEKE
MENTELE EN INTRINSIEKE)

(INSTRU-

DOELSTELLINGEN

In het voorafgaande (5.2.3.) is nogal uitgebreid aandacht besteed
aan de organisationele doelstellingen. De bedoeling daarvan was,
duidelijk te maken dat het er wel de schijn van heeft dat het
strafrechtelijke apparaat ten dienste staat van misdaadregulering
en bescherming der burgers, maar dat het daar slechts ten dele
aan toekomt. In belangrijke mate wordt het in beslag genomen door
organisationele problemen, die met de eigenlijke doelstellingen
(instrumentele en intrinsieke) geen noodzakelijk verband hebben.
Thans volgen tenslotte enige voorbeelden van tegenstellingen
tussen enerzijds organisationele doelstellingen (zorg voor a.
mens, b.

de materiele middelen, a.

de

regels en voorschriften en d.

de buitenwacht), en anderzijds instrumentele en intrinsieke doelstellingen.

a.

De persoonlijke doeleinden van functionarissen in het straf-

rechtelijke apparaat kunnen een effectieve realisering van rechts137

beginselen in de weg staan. Bijvoorbeeld: voor een politieambtenaar, wiens aanzien mede wordt bepaald door de snelheid
waarmee hij een zaak oplost, is de verleiding soms groot de hand
te lichten met rechtsregels die waarborgen voor de verdachte bevatten.
Ook met instrumentele doelstellingen is de individuele belangenbehartiging vaak moeilijk of helemaal niet verenigbaar. Men
kan nu eenmaal veelal oudere, ongeschikt bevonden bewaarders niet
zo maar ontslaan, omdat zij niet meekunnen in een regiem dat op
resocialisatie is gericht.

b.

Financiële perikelen maken het onmogelijk alle instrumentele

doelstellingen te realiseren. Men wordt al snel, noodgedwongen,
een economia

reductivist.

Iedereen die reductie van criminaliteit

voorstaat "must aoaept
he is prepared
everyone's

to advocate.

elbou.

psychiatrists,
present

probation

for

No society

officers,
conditions

our present penal

on the policies

can afford

The number of people

or foreseeable

insufficiënt

еоопотга limitations
willing

of service,
system."

a policeman

or suitable

or custodial

which

staff,
is

at

to be

under

already

(WALKER, 162, p. 18-

19). Ook op de realisering van rechtsbeginselen hebben economische beperkingen hun weerslag. Het apparaat beschikt over te weinig mankracht om elke zaak zo te behandelen dat de verdachte volledig "tot zijn recht komt".
Over het verschijnsel plea

bargaining

is al eerder gesproken.

(Zie p. Ill en 119 hierboven).
С. Voorschriften en regels, dikwijls ontaardend in bureaucratiserings tendenzen, vormen een bedreiging voor de intrinsieke doel
stellingen. BLUMBERG (25) formuleert heel scherp hoe onverenig
baar het Due Process

Model

"One of the major functions
cracy

is

to reduce

introduce

organizational

environments
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due process

of formal

the uncertainties

of due process
tic

is met bureaucratiseringstendenzen:

' represents

elements

organizations

or

bureau

of the environment.The
of chance into

of the enforcement
the 'practice

the

agencies

' which

rules

.

'Bureaucra

they have devised

to

reduce the elements of chance in their respective

work

milieus."

(p. 26).
Bureaucratisering werkt remmend op een effectieve verwezenlijking van instrumentele doelstellingen. Eenmaal gebureaucratiseerd,
wordt een organisatie tot een log lichaam dat onvoldoende kan anticiperen en reageren op wisselende situaties. Dit vermindert de
slagvaardigheid van het beleid.

d.

Zoals al eerder is betoogd, is de betrokkenheid van de buiten-

wereld bij de besluitvorming van het strafrechtelijke apparaat
bijzonder groot. De strafrechtelijke organen moeten bij de realisering van hun instrumentele en intrinsieke doelstellingen altijd
rekening houden met de "surveillance" van de buitenwacht: door af
te weren en te overtuigen, door met resultaten voor de dag te komen, door concessies te doen of door te suggereren dit te doen.
Deze organisationele doelstelling frustreert op allerlei manieren
de realisering van andere doelstellingen. De aanhoudende noodzaak
op de "surveillance" van de buitenwacht, sterker en pluriformer
dan in welke organisatie ook, in te spelen, is daarom, naast de
rechtsbescherming van het individu, de belangrijkste bron van
conflicten tussen de doelstellingen van het strafrecht.
Bijvoorbeeld, wanneer de overheid gaat toegeven aan de roep om
een betere beveiliging van de gevangenissen, nemen de mogelijkheden voor een daadwerkelijke resocialisatie van de gedetineerden
(instrumentele doelstelling) af.
Een duidelijk conflict tussen de eisen van de buitenwacht en
een

intrinsieke doelstelling deed zich vorig jaar met betrekking

tot de Baader-Meinhofgroep voor. Een rechtsbeginsel zoals het
vrije verkeer tussen een verdachte en zijn/haar advocaat heeft
het moeten afleggen tegen onder andere de lau and order

ideologie

en de hetzes van de in de Bondsrepubliek dominerende Springerbladen.
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HOOFDSTUK 6
CONSEQUENTIES VOOR HET PENOLOGISCHE
ONDERZOEK

Het voorafgaande kan als volgt worden samengevat. Het strafrechtelijke apparaat streeft veel meer doelstellingen na dan de strafrechttheoretische litteratuur doet vóórkomen. Het is er niet alleen om te straffen of voor de speciale of generale preventie.
Het is er ook om te vergelden, om delinquenten onschadelijk te
maken, om reeds bestaande criminaliteit te redresseren en om de
waarheid omtrent een vermoedelijk crimineel gebeuren vast te
stellen. Het mag daarbij de belangen en de rechten van de justitiabelen niet uit het oog verliezen (intrinsieke doelstellingen)
en het kan er niet omheen oplossingen te zoeken voor een groot
aantal organisationele problemen (organisationele doelstellingen).
Deze doelstellingen conflicteren met elkaar. Daardoor kan het
strafrechtelijke apparaat meestal slechts half werk doen. Zijn
doelstellingen zijn relatief en niet absoluut.
Vanwege de conflicterende relatie tussen zijn doelstellingen
zou het voor de hand liggen dat het strafrechtelijke apparaat er
een of meer zou afstoten, zodat het althans enkele doelstellingen
effectief zou kunnen realiseren. Dit is echter onmogelijk: de taken zijn wettelijk opgedragen, worden opgedrongen door de buitenwacht, of zijn om praktisch-organisatorische redenen onvermijdelijk. Wanneer het strafrechtelijke apparaat iets zou laten vallen,
zou het al gauw ophouden strafrecht,

strafrecht of bewijsTecht

te

zijn.
Welke consequenties heeft dit alles voor het penologische onderzoek? Ik meen deze:
A.

Voor penologisch onderzoek komen meer thema's in aanmerking
dan die waarnaar tot nu toe onderzoek is verricht (6.1.).

B. De potentiële impact
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van het tot nu toe verrichte onderzoek

is gering (6.2.).
С. Strafrechtelijke problemen zijn optimaliseringsproblemen
(6.3.).
Deze punten worden hieronder achtereenvolgens uitgewerkt.

6.1. DE THEMATIEK

VAN HET PENOLOGISCHE

ONDERZOEK

Het strafrechtelijke apparaat en zijn functionarissen staan voor
een verscheidenheid van problemen. Voor beleidsrelevant penologisch onderzoek komen daarom in principe alle drie de kategorieën
doelstellingen (instrumentele, intrinsieke en organisationele) in
aanmerking. De bekende Noord-Amerikaanse penoloog GLASER (77)
schrijft: "A failure
correctional
correctional)
be accepted.

leads

about

efficiency

of specific

contribution

goals

among different

(humanitarianj

us to research

The question

a question

violating

to distinguish,

programs

its

projects

'how suaaesful

consistency

with

objectives

to an altering
behaviour."

cannot

this

may be

societal

of the frequency

of

and

whose results

is

program?'
values,

of the program or

the
its

or intensity

of

law

(p. 4).

In de door GLASER genoemde programs
managerial

types

managerial

en correctional)

goals

(humanitariany

herkent men tot op zekere hoogte de

door mij gemaakte driedeling in intrinsieke, organisationele en
instrumentele doeleinden.
In hoeverre dekt het penologische onderzoek deze probleemvelden? Het antwoord luidt: de tot
hebben bijna
lingen
tie

uitsluitend

en daarbinnen

en de

dusverre

betrekking

verrichte

onderzoeken

op de instrumentele

dan nog voornamelijk

doelstel-

op de speciale

preven-

waarheidsvinding.

Wat de speciale preventie betreft, merkt HOOD (96) in een recente samenvatting van het penologisch evaluatie-onderzoek op:
"Searly
the point

all
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the reasons for this failure. Attention has therefore been paid
only to measuring the effect of one of the objects of sentencing.
There are no substantial research results that throw light on the
effectiveness
of penalties in deterring potential offenders. Nor
is there any research into the extent to which the courts succesfully effect their broader social functions of reinforcing
social
values and allaying public fear of crime." (p. 159).
Deze diagnose wordt bevestigd wanneer men de bekende penologie-

reader The Sociology of Punishment and Correction van JOHNSTON,
SAVITZ en WOLFGANG (100) opslaat. Bijna driekwart van het boek
gaat over problemen met betrekking tot de speciale preventie, in
het bijzonder het gevangeniswezen.
Wat hierboven over de internationale trend in het penologische
onderzoek is opgemerkt, is ook op de Nederlandse situatie van
toepassing. SCHUYT (144) vat de thematiek van de 71 criminologische onderzoeken die in de periode 1963-1973 door het Ministerie
van Justitie in eigen beheer zijn verricht of door dit Ministerie
zijn uitbesteed, als volgt samen. "Binnen de strafrechtelijke beleidssfeer lopen sanctiebeleid en criminaliteitsbestrijding voorop." (p. 23).
Hiermee doelt hij enerzijds op de bekende reeks evaluatiestudies over het effect van verschillende strafmaten (zwaar - licht),
strafsoorten (gevangenisstraf, geldboete) en detentievormen (open
- gesloten) op de recidive, anderzijds op de onderzoeken naar de
persoonskenmerken van delinquenten en hun sociaal-psychologische
en milieu-achtergronden. Kortom, overwegend studies op het gebied
van de speciale preventie.
Behalve voor de speciale preventie hebben onderzoekers zich
van oudsher ook altijd geïnteresseerd voor de waarheidsvinding,
zij het dat deze belangstelling meer afkomstig is van (forensische) psychologen dan van penologen in strikte zin. Penologen
zien het strafrecht meestal alleen als een sanctiestelsel en hebben de waarheidsvinding nooit als een zelfstandige doelstelling
onderkend. In geen enkel criminologisch of penologisch leerboek
of handboek is hiervoor ooit een plaats ingeruimd. Dit is eigenlijk heel merkwaardig want de empirische litteratuur over de
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waarheidsvinding doet in ieder geval wat omvang betreft niet onder voor die over de speciale preventie en zij overschrijdt verre
de empirische litteratuur over alle andere instrumentele doelstellingen tezamen (vergelding, generale preventie, redressie,
onschadelijkmaking).
In het vervolg reken ik deze studies over de waarheidsvinding
tot het penologische onderzoek. In 8.3.1. zal ik de belangrijkste
onderzoekresultaten kort samenvatten. Ik volsta hier met op te
merken, dat het meeste onderzoek zich heeft toegespitst op de betrouwbaarheid van getuigeverklaringen. Voor recente litteratuur
verwijs ik naar UNDEUTSCH (155), GRASSBERGER (80), GREER (81),
ANASTASI (7) en TRANKELL (154). In Nederland hebben onder meer
FRIJDA (74) en BENDER (19) zich met dit vraagstuk beziggehouden.

Andere doelstellingen dan speciale preventie en de waarheidsvinding, die in de praktijk waarschijnlijk toch ook een niet geringe
rol spelen, zijn tot op heden niet of nauwelijks voorwerp van onderzoek geweest.
Tot voor kort was er in Nederland nog geen enkel onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van empirische vergelding.
Inmiddels begint daar wel enige verandering in te komen. Het
NATIONAAL BUREAU VOOR RECLASSERING (127) heeft de strafbehoefte
bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking laten peilen,
NOLLEN, DUMIG en DOHMEN (130) en DUMIG en VAN DIJK (59) hebben de
vergeldingsbehoefte bij slachtoffers van delicten bepaald. Een
desbetreffende publicatie van FISELIER (71) is in voorbereiding.
Er is mij in Nederland slechts één onderzoek over de generale
preventie bekend. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door
STEENHUIS (Criminologisch Instituut, R.U. Groningen). Deze probeert vast te stellen wat de generaal-preventieve invloed is van
de kans op een sanctie en van de zwaarte van een sanctie op het
rijden onder invloed. BUIKHUISEN en VAN WERINGH (36) spreken in
hun studie over het effect van een politie-actie op het verwisselen van gladde banden wel van een "generaal-preventieve winst",
maar strikt genomen is dit onjuist. Het is eigenlijk een studie
over redressie, overigens de enige op
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dit gebied.

De generaliseringsmogelijkheden naar potentiële de-

linquenten lijken mij in ieder geval uiterst beperkt.
Naar de effectiviteit van sancties of maatregelen ter tijdelijke onschadelijkmaking (het voorkómen van recidive tijdens

de

tenuitvoerlegging van een sanctie of maatregel) is even weinig
onderzoek gedaan. Men mag bij voorbaat aannemen dat gedetineerden, behoudens geografische beperkte delicten binnen de gevangenismuren, geen strafbare feiten plegen. Maar wij weten niet in
hoeverre zij deze wel zouden hebben gepleegd als zij niet waren
gedetineerd.
De effectiviteit van een bijkomende straf als ontzegging van
de rijbevoegdheid is nog problematischer. Van mensen wie de rijbevoegdheid is ontzegd, kan men niet bij voorbaat zeggen dat zij
gedurende de ontzegging geen verkeersdelicten plegen. VAN DER
WEHFF (167) is bij mijn weten de enige criminoloog in Nederland
die heeft onderzocht wat de effectiviteit is van de ontzegging
van de rijbevoegdheid tijdens

de ontzegging. STEENHUIS (149) en

BUIKHUISEN (30) hebben alleen het speciaal-preventieve effect in
enge zin (na de ontzegging) vastgesteld.
De intrinsieke en organisationele doelstellingen zijn evenzeer
2)
door penologen verwaarloosd.

SCHUYT (144) schrijft in zijn eer-

der genoemde overzicht: "Slechts vijf onderzoeken betroffen de
analyse van de werking van justitiële organisaties of van de onderlinge communicatie tussen deze organisaties. Dit is opvallend.
Het kan zijn dat men liever de objecten of cliënten van de organisaties (instrumentele doelstellingen, F.D.) laat bestuderen in
plaats van deze organisaties zelf." (p. 25).
Dit is zeker opvallend. Even zinnig als de vraag naar de effectiviteit van sancties is toch de vraag of de rechtsbeginselen
effectief worden gerealiseerd en hoe dit eventueel kan worden bevorderd. Onderzoekteohnisah

gezien

moet het niet moeilijk zijn,

bijvoorbeeld, te onderzoeken in hoeverre de politie het zwijgrecht

1) Zie 5.2.1.
6.
2) Uitzonderingen, voor wat de intrinsieke doelstellingen betreft
zijn in Nederland zijn onder andere JONGMAN en SMALE (102,
103 en 104).
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van de verdachte respecteert. Veel moeilijker is onderzoek naar
de realisering van meer abstracte en niet gemakkelijk te operationaliseren beginselen, zoals gelijkheid en rechtvaardigheid in de
rechtspleging.

De eenzijdigheid van het penologische onderzoek maakt deze onderzoeken nog niet waardeloos. Het is verder niet juist alleen de
onderzoekers voor deze eenzijdigheid verantwoordelijk te stellen.
De criminologie en de penologie zijn nog jonge wetenschappen. Het
penologische onderzoek is in Nederland pas ongeveer tien jaar geleden goed van de grond gekomen. Onderzoekers moesten ergens beginnen.
Het is daarom begrijpelijk dat penologen zich in eerste instantie hebben toegelegd op een beperkt aantal onderwerpen, in
dit geval de speciale preventie (en de waarheidsvinding).Zij kunnen onmogelijk alle instrumentele, intrinsieke en organisationele
doelstellingen tegelijkertijd voor hun rekening nemen.
Begrijpelijk is daarom de taakverdeling die inmiddels spontaan
is gegroeid tussen penologen en rechtssociologen. In de praktijk
is het penologische onderzoek gecentreerd rond de stra/doelstellingen, terwijl rechtssociologen (mede) de realisering van

veohts—

beginselen bestuderen. Deze taakverdeling is te verdedigen, omdat
de rechtssociologie in principe alle takken van het recht bestrijkt, de criminologie en de penologie alleen het strafrecht.
Dan ligt het voor de hand dat de criminologie en de penologie
zich concentreren op datgene wat het strafrecht onderscheidt van
andere takken van het recht. Dat is het stra/karakter en niet het
reefttskarakter.
Uit pragmatische overwegingen ligt het eveneens voor de hand
voor de oplossing van organisationele problemen (bijvoorbeeld: de
communicatiestructuur binnen het Openbaar Ministerie) te rade te
gaan bij organisatie- of efficlencybureaus.
Maar men mag dan wel eisen:
a.

dat de penologen alle

strafdoeleinden in hun onderzoek be-

trekken;
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b.

ten minste kennis nemen van de bevindingen van andere
disciplines, in aasu

de rechtssociologie en de organisatie-

sociologie, en
o.

in hun beleidsadviezen er blijk van geven de meervoudigheid
van doelstellingen te onderkennen.

Een tweede omstandigheid (naast de prilheid van de criminologie
en de penologie) die de eenzijdige instrumentele oriëntatie van
penologen verklaart, is het feit dat strafrechtjuristen zichzelf
voornamelijk zien als sociale technici of social

engineer's,

wier

taak het is maatschappelijke processen te reguleren. De instrumentele opvatting van het strafrecht is de heersende geworden.
(Zie 5.2 2.). Het is dan ook vooral in dit opzicht dat juristen
een beroep doen op de sociale wetenschappen. Zij hebben veel minder behoefte aan onderzoek naar de realisering van rechtsbeginselen. Wanneer sociale wetenschappers zelf zo'n onderzoek zouden
willen initiëren, moeten zij rekenen op sterke weerstanden. Immers, in dit type onderzoek zijn de strafrechtelijke functionarissen zelf het object. De vraag is dan niet meer en niet minder
dan

handelen zij legaal7
SCHUYT (145) heeft er overigens op gewezen dat er geen reden

is om zich persoonlijk bedreigd te voelen. Dergelijk onderzoek is
namelijk niet ad homnem

gericht. Het is meer organisatiesociolo-

gie dan psychologie, "de sociologie moet het inzicht verschaffen
in die sociale processen (groepsprocessen, individuele processen
en maatschappijprocessen) die de realisering van de rule

of

lau

bepalen." (p. 148)

Dat penologen binnen de groep instrumentele strafdoelstellingen
zoveel aandacht hebben gewijd aan de speciale preventie, komt
waarschijnlijk doordat de speciale preventie in veel ruimere
kring als een legitieme doelstelling van het strafrecht is aanvaard dan, onder andere, de generale preventie en de vergelding.
Generale preventie en vergelding waren, en zijn dat voor velen
thans nog "vieze woorden" (NAGEL, 122). In de praktijk spelen zij
een grote rol, maar niet iedereen durft er openlijk voor uit te
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komen. Over dit verschil tussen stated

goals

en real

goals

gaat

Hoofdstuk 7.
Daar komt bij dat de effectiviteit waarmee potentiële delinquenten van delicten worden weerhouden en de effectiviteit waarmee wordt vergolden, veel moeilijker zijn vast te stellen dan de
speciaal-preventieve effectiviteit.
De belangstelling voor het onderzoek naar de waarheidsvinding
leeft vooral in landen die juryrechtspraak kennen. In dergelijke
rechtsstelsels heeft de waarheidsvinding ter terechtzitting een
veel zelfstandiger betekenis dan i>

aere stelsels en is het

vertrouwen dat lekerechters de onbetrouwbaarheid van getuigeverklanngen doorzien, zeer gering.

6.2.

DE

INVLOED VAN

HET PENOLOGISCHE

ONDERZOEK

Hoewel de speciale preventie en de waarheidsvinding niet de enige
doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat zijn, is het begrijpelijk dat penologen zich tot nu toe hebben gericht op dit
beperkte aantal thema's. Even begrijpelijk is het dat ook iedere
individuele onderzoeker, nu en in de naaste toekomst, zich concentreert op een enkel probleemveld. Speciale preventie, of welke
andere instrumentele doelstelling dan ook, is weliswaar niet de
enige leidraad bij de justitiële besluitvorming, maar voorzover
zij leidraad is, zijn zelfstandige onderzoeken hiernaar gerechtvaardigd. Wanneer iedere onderzoeker nu maar een ander probleemveld voor zijn rekening neemt, zou daardoor na verloop van tijd
het hele penologische veld zijn bestreken. Dus: "A

partial

solution to the multiple goals problem in evaluation is to assess
achievement of each of the different goals separately." (GLASER,
77, p. 5).
Het is daarom niet bezwaarlijk wanneer een doelstelling tijdelijk wordt overbelicht, alsof

die doelstelling de enige doelstel-

ling van het betreffende strafrechtelijke orgaan is. Dit is ook
niet te vermijden wanneer men onderzoek doet naar de empirische
vergelding of de generale preventie. Het is zeker zinvol beleids147

adviezen te geven in de geest van: "Voorzover u speciale of generale preventie nastreeft, raad ik u aan deze of die middelen aan
te wenden."
Problematisch gaat het echter worden wanneer dit alsof

niet,

of niet meer, wordt onderkend. Onderzoekers wekken nu vaak de indruk onvoldoende te beseffen dat de door hen onderzochte doelstelling niet de enige doelstelling van de betreffende beleidsinstantie is, en dat deze doelstelling niet ongelimiteerd kan
worden nagestreefd zonder dat deze in conflict met andere doelstellingen komt.
Impliciet houden de meeste onderzoekers er natuurlijk wel rekening mee dat de strafrechtelijke bemoeienis met de justitiabelen zijn grenzen heeft. Ik heb, bijvoorbeeld, nog nooit een penoloog het voorstel horen doen om ter generale preventie at

vandom

iedere tiende parkeerovertreder neer te schieten.
Vele onderzoekers staan pal voor verdere humanisering van het
strafrecht en sommigen betrekken ook financiële overwegingen bij
hun beleidsadviezen. Bijvoorbeeld- een geldboete verdient de
voorkeur boven een vrijheidsstraf, omdat zij speciaal-preventief
even effectief is, en bovendien humaner en goedkoper is. Maar
veel meer besef van de complexe problematiek waarvoor strafrechtelijke functionarissen staan, blijkt uit de meeste onderzoekverslagen toch niet.
Ik zal dit toelichten aan de hand van een tweetal voorbeelden.
(In 8.3. en 8.4. worden de studies op het gebied van de speciale
preventie en de waarheidsvinding uitvoerig behandeld).
BUIKHUISEN en DIJKSTERHUIS (31) concluderen uit buitenlandse
onderzoeken en uit gesprekken met Bankenbossers dat veel mensen
wie wegens rijden onder invloed het rijbewijs is ontzegd, toch
rijden. Een van hun beleidsadviezen is: "Onder deze omstandigheden mag men weinig van dit soort maatregelen verwachten. Ook hier
zal een intensievere politiecontrole nodig zijn. 4et

inVoeven

Van

een speciale kentekenplaat voor auto's van mensen van wie het
rijbewijs is ingetrokken zou deze controle kunnen vergemakkelijken."

(p. 29, cursief van mij, F.D.).

Dit is een extreem utilitaristisch advies, ingegeven door een
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eenzijdige opvatting van het strafrecht, namelijk als een repressief instrument. Met geen woord wordt gerept over de nadelige gevolgen voor de realisering van andere instrumentele doelstellingen dan speciale preventie. Men denke alleen maar aan wat zo iets
betekent voor Montero's doelstelling (het voorkomen van onofficiële vergelding) en aan het letterlijke en figuurlijke stigma
dat door zo'η kentekenplaat wordt opgedrukt.
Waarom overigens, als men het strafrecht als een repressief
instrument ziet, niet alle

potentieel gevaarlijke recidivisten

meteen van een of ander kenteken voorzien'
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan STEENHUIS' (149) disserta
tie over het speciaal-preventieve effect van de strafmaat bij
rijders onder invloed.
STEENHUIS opent zijn boek met een overzicht van wat zijns in
ziens de doelstellingen van het strafrecht zijn. Hij noemt ver
gelding, speciale preventie, generale preventie en conflictoplos
sing. Vervolgens kiest hij voor de speciale en generale preventie.
"Wij intussen zien als belangrijkste doel van de
ke bemoeienis geavagsbeïnvloeding

strafrechtelij

van daders en anderen dan da-

ders, zodanig dat een reduktie van het gewraakte gedrag hiervan
het gevolg is." (p. 17).
Zo'η keuze is te verdedigen. Speciale en generale preventie
zijn óók doelstellingen van het strafrecht. Maar aan het einde
van zijn boek, bij zijn beleidsadviezen, komt STEENHUIS op geen
enkele manier terug op de eerder door hem genoemde doelstellingen
vergelding en conflictoplossing. In zijn adviezen doet hij
speciale (en generale) preventie de enige doelstelling is

alsof
"In

alle gevallen van art. 26 WVW waar het first-offenders betreft,
zou de rechter geen gevangenisstraf maar geldboete moeten opleggen." (p 97).
STEENHUIS komt tot deze aanbeveling omdat een geldboete speciaal-preventief even effectief is als een vrijheidsstraf. Zij is
goedkoper en zij stigmatiseert minder

Maar hoe zit het (en nu

beperk ik mij even tot de door STEENHUIS zelf genoemde instrumentele doelstellingen) met de vergelding en de conflictoplossing''
Is daarvoor ook geen gevangenisstraf nodig' Het is hier niet de
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plaats deze vragen te beantwoorden, maar ik vind wel dat zij moeten worden gesteld.
Voor STEENHUIS is er waarschijnlijk geen probleem, omdat hij
de conflicterende relatie tussen de doelstellingen van het strafrecht ontkent. "Zo zien we dat verschillende doelstellingen aan
het strafrechtelijk optreden ten grondslag kunnen liggen. Doelstellingen die elkaar zeker niet behoeven uit te sluiten. Men kan
zich immers voorstellen, dat door het opleggen van zo goed mogelijk uitgebalanceerde strafpakketten, deze doelstellingen simultaan worden verwezenlijkt." (p. 17).
Een ander advies van STEENHUIS luidt: "Wanneer men na dit alles te hebben 'ondergaan'

opnieuw wegens rijden onder invloed

met de justitie in aanraking komt, kan men o.i. veilig aannemen
dat bij de betrokkene

van een alkoholproblematiek sprake is. Het

uitbrengen van een voorlichtingsrapport zou dan steeds moeten
plaatsvinden. In een dergelijk geval zou, evenals wanneer die alkoholproblemen reeds eerder aan het licht zijn gekomen, een pakket 'maatregelen' moeten worden samengesteld, waarin zoveel mogelijk op deze problemen wordt ingegaan. We denken hier bv. aan intensief kontakt met een bureau voor Huwelijks- en Gezinsmoeilijkheden of een Consultatiebureau voor Alkohol isme. Wanneer het

koholisten
slaafden

betreft
kunnen

zou verplichte

volgen."

In caxida venenum.

opname in een kliniek

al-

voor oer-

(p. 98, cursief van mij, F.D.).

Van een instrumentele opvatting van het

strafrecht uit is een verplichte opname in een alcoholkliniek
wellicht een goede oplossing. (Hoewel ook dat nog moet worden
aangetoond). Maar wat belangrijker is- hoe staat het met de
rechtsbescherming van de criminele alcoholicus? Als dit STEENHUIS
niet aangaat, dat doet het in elk geval wel het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur tot wie dit advies is gericht.
Misschien heeft STEENHUIS dit probleem zorgvuldig overwogen, maar
in de tekst geeft hij daar geen blijk van.
Nogmaals, onderzoekers hoeven niet naar alle doelstellingen

1) Bedoeld wordt: eerst een geldboete, voorlichting, verbeurdverklaring van de auto.
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tegelijkertijd onderzoek te doen. Maar tenminste kunnen zij er
bij de vraagstelling en bij hun beleidsadviezen mee rekening houden dat strafrechtelijke functionarissen bij hun besluitvorming
in de regel recht moeten doen aan een veelheid van conflicterende
belangen en waarden. Ik veronderstel dat wanneer strafrechtelijke
functionarissen voelen dat onderzoekers zich verplaatsen in het
"synthetische" (HOEKEMA, 94) karakter van hun besluitvorming, onderzoekers een gewilliger oor zullen vinden voor hun researchuitkomsten. Nu gaan zij overwegend te werk volgens wat JONES (101)
het maxirization

goal

•v.oàel noemt. In dit model gaat men er, ten

onrechte, van uit dat iedere doelstelling kan worden gemaximaliseerd.

Uit het bovenstaande kan niets anders volgen dan dat de beleidsadviezen van onderzoekers die uitgaan van enkelvoudige, niet conflicterende doelstellingen, geen irpait

kunnen hebben. Zij kunnen

niet integraal worden overgenomen, omdat de besluitvorming van
strafrechtelijke functionarissen door meer factoren wordt bepaald
dan de uitkomsten en beleidsadviezen van deze onderzoeken.
Beleidsfunctionarissen klagen er soms over dat de beleidsadviezen van penologische onderzoekers zo weinig "praktisch" zijn.
Ik denk dat zij gelijk hebben. Wat hebben zij uiteindelijk aan
een advies dat stoelt op de gedachte dat doelstelling X de enige
doelstelling is en dat die doelstelling ongehinderd kan worden
nagestreeíd7 Zo eenvoudig liggen hun problemen niet. Hun probleem
is niet hoe zij rijders onder invloed van recidive kunnen weerhouden, maar: hoe kunnen rijders onder invloed van recidive worden weerhouden (gesteld dat dit de hoofddoelstelling is) zonder
afbreuk te doen aan generale preventie, vergelding, enzovoort.
Niet alleen kunnen dergelijke onderzoeken geen ' T Ï S Ï hebben,
het zou ook onwenselijk zijn wanneer zij dit hadden. Want, hoezeer de meeste penologen ook pleiten voor humanisering, in wezen
zijn zij technocratische utilitansten en aanhangers van het
'»'"-_ " -."-" "'zcl,

zolang zij voorbijgaan aan allerlei rechts-

beschermende beginselen.
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6.3. STRAFRECHTELIJKE

PROBLEMEN

ALS O P T I M A L I S E R I N G S -

PROBLEMEN

In de voorafgaande paragrafen heb ik op verschillende manieren
geprobeerd de strafrechtelijke besluitvorming te typeren. Hiervoor heb ik uitdrukkingen gebruikt als: "de doelstellingen zijn
relatief", "meervoudigheid van conflicterende doelstellingen",
"niet ongehinderd kunnen streven naar", "synthetische besluitvorming", "de doelstellingen kunnen niet worden gemaximaliseerd".
De beste typering lijkt mij deze: strafrechtelijke
zijn

problemen

optimalïseringsproblemen.
Bij elke (beleids)beslissing gaat het er om een optimum te

vinden tussen tegenstrijdige belangen en waarden. Beter dan het
maximization

goal model

waarin "optimum is
distribution

the

is daarom het optimization
key word: What counts

of resources

not maximal satisfaction

among the various

goal

is a

model,

balanced

organizational

of one activity."

needs,

(JONES, 101, p. 138).

De optimale besluitvorming is die besluitvorming die een conditie
teweegbrengt "where no further
possible

adjustment

which does not make one part

in the social

worse off

than

system

is

before."

(p. 138).
Dat de strafrechtelijke besluitvorming bestaat in het oplossen
van optimaliseringsproblemen is heel duidelijk bij de zittende
magistratuur. Niet voor niets is van oudsher de weegschaal haar
symbool: haar besluitvorming is een proces van wikken en wegen.
Het probleem van een rechter in een bepaald geval is niet: met
welke sanctie voorkom ik het beste recidive? maar: a. met welke
sanctie bereik ik zoveel mogelijk speciale preventie, b.

stel ik

zoveel mogelijk het slachtoffer en/of het publiek tevreden, c.
beveilig ik zoveel mogelijk de maatschappij, d.

realiseer ik zo-

veel mogelijk rechtsgelijkheid? enzovoort.
Het lijkt mij na het voorgaande voor de lezer niet moeilijk
zelf meer van dit soort optimaliseringsproblemen te bedenken.
Het strafrecht is er vol van. Wellicht ten overvloede noem ik er
enkele. Ik doe daarbij telkens alsof het probleem steeds is een
optimum tussen twee
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doelstellingen

te vinden. In werkelijkheid is

de besluitvorming veel complexer en moet een strafrechtelijke
functionaris aanmerkelijk meer dan twee belangen tegen elkaar afwegen. Het reële decisieproces is echter net zo moeilijk voorstelbaar en representeerbaar als een meer dan driedimensionale ruimte
in de wiskunde.

Het strafrechtelijke apparaat wil:

enerzijds
uit humane overwegingen

anderzijds
- resocialiseren, maar daarvoor

korte vrijheidsstraffen

mogen de straffen niet te kort

opleggen

zijn, anders kan men niets met
de gedetineerden "doen"

uit speciaal- of generaal-

de verdachte voldoende gelegen-

preventieve overwegingen

heid geven tot verweer

een snelle bestraffing

getuigen oproepen voor de

getuigen beschermen tegen re-

bewijsvoering

presailles

individualiseren

stroomlijnen en routiniseren

over geschikt personeel

een fatsoenlijke werkgever zijn,

beschikken in de gevangenis

en (veelal) oudere, soms onge-

sen om te kunnen resociali-

schikt geworden bewaarders niet

seren

zonder meer ontslaan

vliegtuigkapers zwaar bestraffen

- gijzelaars niet laten ver

- de samenleving geen doelwit π
ken van nieuwe terreuracties

de leven van gegijzelden sparen

trekken zonder dat het recht
zijn beloop heeft gehad
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- uit een oogpunt van rechts-

- niet kwetsbaar worden door al

vorming zijn beslissingen

te grote voorspelbaarheid van

motiveren

zijn beslissingen

Ter verduidelijking van wat ik ondereen optimalisering versta, het

volgende voorbeeld
quent

(zwaar) straft,

. zeggen legen het publiek
maar de straf

niet

dat je een

delin-

uitooeren.

Dit beleidsadvies, reeds door BENTHAM (zie WALKER, 162, p. 27
en verder) en later onder andere ook door WILKINS (172) geformuleerd, is bedoeld als een oplossing voor de conflicten
- tussen speciale preventie en empirische vergelding en
- tussen speciale preventie en generale preventie.
Met betrekking tot het conflict tussen speciale preventie en
generale preventie luidt de redenering: voor de speciale preventie hebben (zware) straffen geen zin of zijn zij zelfs vaak dysfunctioneel. Voor de generale preventie (om potentiële delinquenten af te schrikken) zijn (zware) straffen misschien wel functioneel. Dus potentiële delinquenten moet wel worden

gesuggereerd

dat zij (zwaar) zullen worden gestraft, als zij een delict begaan
ABSPOEL (1) heeft onlangs een concrete variant van bovenstaande optimalisering voorgesteld ter oplossing van het conflict tussen speciale preventie en empirische vergelding: "Wij hebben dus
te maken met het feit, dat enerzijds de verontrusting binnen de
gemeenschap een roep om zwaardere straffen doet ontstaan, een
roep waarvoor naar ik meen de strafrechter zijn oren niet mag
sluiten, maar dat anderzijds het inzicht bestaat, dat lange gevangenisstraffen toch weinig zinvol zijn. Is hiervoor nu een oplossing te vinden9"
ABSPOEL vervolgt dan. "Deze kan mogelijk gevonden worden op
het terrein van de executie, door middel van vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling. Voorwaardelijke invrijheidstelling is
thans mogelijk na 2/3 van de werkelijke straftijd, (...)

zou ik

voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk willen maken na 1/3

1) Of het een juiste optimalisering is of niet, doet op dit moment niet ter zake.
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van de straftijd (...)• Een gevangenisstraf van 6 jaar met een
voorwaardelijke invrijheidstelling na 2 jaar is voor de delinquent
niet belastender dan een van drie onder de huidige regeling, maar
het effect op de gemeenschap zal groter zijn." (p. 14).
Dus: wel zwaardere straffen toemeten en het publiek laten denken dat zij ook worden uitgevoerd, maar de straf niet uitvoeren.

Wanneer het de opgave van strafrechtelijke functionarissen is oplossingen te zoeken die zoveel mogelijk recht doen aan tegenstrijdige belangen, lijkt mij de uiteindelijke taak van de penologie
hierin gelegen, dat zij helpt deze optimaliseringen te bepalen.
GALTUNG (76) omschrijft de taak van de penologie, wat de instrumentele strafdoelstellingen betreft, als volgt: "Het vinden
van een strafreaktie die zoveel mogelijk hypothesen betreffende
de manifeste functies ondersteunt en tegelijkertijd een gedeelte
van de latente functies

, hoewel dit laatste niet

openlijk

wordt geformuleerd." (p. 23).
Het is duidelijk dat dit een geheel andere vraagstelling is
dan de gangbare vraagstellingen (welke sanctie heeft het grootste
speciaal-preventieve effect').
Deze taakomschrijving klinkt pretentieus. Een mogelijk misverstand wil ik daarom uit de weg ruimen

het is niet de bedoeling

dat de penoloog op de stoel van de rechter gaat zitten. De uiteindelijke keuze van een optimalisering ligt in handen van het strafrechtelijke apparaat. Dat is een kwestie van afwegen van prioriteiten.
Men mag evenmin verwachten dat penologen, zelfs niet in de
verre toekomst, pasklare antwoorden kunnen geven voor ieder voorkomend optimaliseringsprobleem. Daarvoor zijn er teveel onbekende

1) Tot de manifeste functies van de straf, in het bijzonder de
gevangenisstraf, rekent GALTUNG fysieke en biologische onschadelijkmaking, resocialisatie, individuele afschrikking, collectieve opvoeding en collectieve afschrikking De latente
functies zijn volgens hem vergelding, goedkope arbeidskracht,
zuivering van de maatschappij van ondermijnende elementen, versterking van de symbolen van de machthebbers, kanalisering van
agressie en kanalisering van algemeen schuldgevoel.
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factoren in het spel en is de hoeveelheid en de verscheidenheid
van optimalisenngsproblemen te groot. Wat onderzoekers in ieder
geval kunnen,doen is:
a.

Bij hun beleidsadviezen laten blijken dat zij gevoel hebben
voor het optimaliserende karakter van de justitiële besluitvorming ;

b.

Indien nodig, strafrechtelijke functionarissen (meer) bewust
maken van de aard van de dilemma's waarvoor zij staan en
van de wegingsprocedure die zij - veelal impliciet - volgen;

o.

Aangeven of en hoe een gekozen optimalisering kan worden
uitgevoerd;

d.

Functies en dysfuncties van een optimalisering opsporen,

e.

Onderzoeken in hoeverre de vooronderstellingen die aan een
optimalisering ten grondslag liggen, valide zijn.

Ik zal nu aan de hand van een drietal voorbeelden illustreren
welke bijdrage penologisch onderzoek kan leveren tot de oplossing
van optimaliseringsproblemen.
Deze problemen zijn:
Л. Vergelding versus resocialisatie (6.3.1.)
B. Rechtsbeginselen versus de eisen van wetenschappelijk onder
zoek (6.3.2.)
С

Kans op een sanctie versus zwaarte van een sanctie (6.3.3 )

6.3.1. VERGELDING VERSUS

RESOCIALISATIE

In het strafrecht concurreren verschillende mensbeelden met el
kaar. Het ene is verwant aan de vergeldingsgedachte, het andere
aan het resocialisatie-ideaal.
Voor de wet is degene die een misdaad heeft begaan, tenzij het
tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, schuldig, verantwoordelijk
en toerekenbaar. Aan de andere kant heeft de gemiddelde burger,
waaronder ook de strafrechtelijke functionarissen zelf, er bij
vele delicten moeite mee deze te zien als voortkomend uit vrije
wil en uit een gezonde geest. Het idee dat een gezond mens een
ernstig delict begaat, benauwt. Het zou namelijk betekenen dat
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ieder van ons tot zo'η daad in staat is. Zo worden wij heen en
weer geslingerd tussen twee tegenstrijdige visies op delinquent
gedrag. "One must be mentally healthy in order to comnit a crime,
but the commission of a crime reflects

an unhealthy mental

state."

(DUSTER, 60, p. 531).
Dit dilemma wordt gedeeltelijk opgelost door het in de tijd te
compartimentaliseren. Zo wordt, grofweg gezegd, de delinquent als
geestelijk gezond beschouwd en voor zijn daden verantwoordelijk
gesteld gedurende zijn arrestatie, het verhoor, de vervolging en,
tot op zekere hoogte, ook nog tijdens de rechtszitting. Dit blijkt
uit de talrijke verwijten die men Officieren van Justitie nog
steeds hoort uiten ("een laffe daad") en uit de "redelijke" han
del die in de Verenigde Staten van Noord-Amerika bij het
bargaining

plea

wordt gesloten en waartoe men de verdachte mentaal

kennelijk in staat acht. Daarna, zeker tijdens de detentie, wordt
de delinquent verhoudingsgewijs meer gezien als een psychisch defectueus mens, die een of andere therapeutische ingreep nodig
heeft. (Paradoxalerwijs worden degenen die tijdens de vervolging
en de berechting ziek en ontoerekenbaar worden genoemd, tijdens
de terbeschikkingstelling in sommige inrichtingen de grootste
verantwoordelijkheden gegeven. De volgorde is daar precies omge
keerd) .
Ik geef toe dat deze onderscheiding in fasen een grove is en
misschien meer van toepassing is op de Noord-Amerikaanse situatie
waaraan DUSTER refereert. Het is verre van mij om de Nederlandse
politie-ambtenaren en Officieren van Justitie als gevoelloos af
te schilderen. Tegenwoordig hebben de meesten wel degelijk begrip
voor een eventuele achterliggende psychische problematiek. Maar
toch is er ook hier sprake van compartimentaiisering. Dit is on
langs nog eens verwoord in een interview met de Amsterdamse
hoofdcommissaris van politie SANDERS (142)

"Als de verdachte be-

1) Een andere verklaring voor deze compartimentalisering is dat
de samenleving en het strafrechtelijke apparaat niet zonder
schuldgevoelens kunnen straffen Door resocialisatie, reclas
sering en dergelijke proberen zij iets goed te maken ten aan
zien van de delinquent.
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kent, is de zaak rond, de opsporingsdrift bevredigd. De misdadiger verhuist naar de rechter, de rechter vonnist, de gevangenisdeur gaat open, de reclasseerders en menswetenschappers beginnen
hun hulpverlenende werk." (p. 13).
Hiermee is het proces overigens niet afgelopen. Want tegen de
tijd dat de datum van het ontslag of van de voorwaardelijke invrijheidstelling nadert, gaat de psychologische visie op crimineel gedrag plaats maken voor een sociologische. Men gaat zich
afvragen welk milieu de delinquent wacht. De reclassering treft
maatregelen dat hij niet in zijn oude criminele omgeving terugkomt, dat hij vast werk heeft, financieel is verzorgd, enzovoort.
In zeker opzicht wordt hij thans weer als een psychisch normaal
iemand beschouwd. Alleen de omstandigheden heeft hij eventueel
tegen zich.
Is de delinquent eenmaal weer terug in de vrije samenleving,
dan wordt de cirkel weer gesloten. Grote delen van het publiek
zien criminaliteit als het gevolg van een vrij wilsbesluit en
niet als het product van sociale omstandigheden of van psychische
defecten.

In hoeverre is bovenstaande optimalisering een juiste? Zoals gezegd, uiteindelijk regardeert het oordeel hierover het strafrechtelijke apparaat. In principe is het echter mogelijk te onderzoeken welke de positieve en negatieve effecten zijn voor de direct
betrokkenen. Bijvoorbeeld

hoe ervaren delinquenten deze compar-

timentalisenng en welke gevolgen heeft deze voor de bejegening'
Mijn indruk is dat deze verschuiving van visies door vele delinquenten als nogal problematisch wordt ervaren. Wanneer ik tijdens bezoeken aan gevangenissen tegen gedetineerden opmerk hun
delict zeer goed vanuit hun verleden te kunnen begrijpen (psychologische visie), word ik herhaaldelijk geconfronteerd met een
felle reactie

"Nee, dat is mijn eigen schuld, ik had beter moe-

ten oppassen." (ethische vergeldingsvisie). Wie gelijk heeft, zo
dit al valt uit te maken, doet er niet toe

Waarschijnlijk speelt

mij mijn psychologische .* ÛS en hun de behoefte aan zelfhandhaving en zelfrespect parten. Hoe dan ook, het moet bij zo'n com158

partimental ist ring

voor vele delinquenten erg moeilijk zijn hun

eigen verleden te interpreteren en te accepteren.
Heel sterk kwam deze problematiek tot uiting bij een gedetineerde die ik eens in een open gevangenis heb geïnterviewd (DENKERS, 51). Deze gedetineerde, die wegens poging tot doodslag was
veroordeeld, had voordat hij in de open gevangenis kwam reeds
vier jaren gevangenisstraf elders achter de rug. Gedurende die
tijd had hij zijn vergrijp redelijk in zijn leven kunnen plaatsen.
Zijn kijk hierop kwam ongeveer hier op neer

'Ik ben fout geweest,

het was stom van mij. Maar zo ben ik nu eenmaal. Ik moet met mijn
impulsen leren leven."
Tijdens zijn open detentie was hij werkzaam in de horeca. Van
zijn werkgever mocht hij zijn Identiteit niet aan zijn collega's
onthullen (iets wat helaas maar al te vaak gebeurt bij werknemers
uit open gevangenissen). Toen hij op een gegeven moment toch vertelde dat hij een gedetineerde was en wat hij had gedaan, kreeg
hij, die zichzelf eerder als een potentiële moordenaar had geaccepteerd, tot zijn verbazing van zijn collega's te horen "Wat?
Dat geloof ik niet. Dat kun jij niet gedaan hebben. Daar ben jij
helemaal geen type voor." Vanaf dat moment stond zijn hele identiteit weer op losse schroeven.

De boven beschreven optimalisering, dat wil zeggen de compartimentalisenng van concurrerende mensbeelden, is geen bewuste en
rationele keuze. Deze is historisch gegroeid en daarom niet gemakkelijk te veranderen, ook niet onder de invloed van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Wel kunnen door empirisch onderzoek
de functies en dysfuncties van deze optimalisering worden opgespoord, en eventueel beter worden benut of gecompenseerd.
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Organisaties zijn in toenemende mate bereid, of worden ertoe ver
plicht, de effectiviteit van hun handelen door middel van objec
tief-wetenschappelijk onderzoek te laten vaststellen

Zo ook het
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strafrechtelijke apparaat. Vandaar de groeiende stroom evaluatieonderzoeken.
Aan een ideaal evaluatie-onderzoek worden echter eisen gesteld
die door strafrechtelijke functionarissen strijdig met een aantal
rechtsbeginselen worden geacht.
Voor de penoloog is het veldexperiment de meest ideale methode
om de invloed van strafrechtelijke reacties op de criminaliteit
vast te stellen. Kenmerkend voor het experiment is, dat de onderzoeker de factoren waarvan hij de werking wil bepalen, varieert
en alle andere factoren die mede van invloed zouden kunnen zijn
op het onderzochte object onder controle houdt. Een voorbeeld ter
verduidelijking. Stel dat men wil weten in hoeverre door strafrechtelijk optreden de frequentie van het rijden onder invloed
kan worden

gereduceerd. Dan worden twee vergelijkbare groepen

geformeerd. De ene, zogeheten experimentele, groep wordt onderworpen aan een bepaald beleid (grotere pakkans, straffer vervolgingsbeleid, of zwaardere straffen). Een andere groep, de zogeheten controlegroep, wordt niet aan dit beleid onderworpen. Daarna
gaat men na of de frequentie van het rijden onder invloed in
beide groepen verschilt. Is er een statistisch significant verschil, dan mag dat met een grote mate van waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan het strafrechtelijke beleid.
Het bovengegeven voorbeeld is strikt genomen alleen dan een
veldexperiment wanneer:
a.

het strafrechtelijke optreden tegen rijders onder invloed om
onderzoekredenen wordt gevarieerd, en

b.

de experimentele en de controlegroep at

random door de onder-

zoeker worden samengesteld.
Dergelijke sociaal-wetenschappelijke experimenten stuiten in
de regel op bezwaren bij de overheid en zijn derhalve zeldzaam.
Het gevangeniswezen huldigt het beginsel van vrijwilligheid. Gedetineerden behoeven niet naar een open gevangenis of naar Bankenbos. Door at

random

toewijzing van een onderzoeker kunnen zij

hiertoe derhalve niet worden verplicht. Het gevangeniswezen wil
verder ook geen al te grote risico's lopen en weert daarom bepaalde typen gedetineerden uit gevangenissen met een liberaal re160

giem. Om beide redenen geeft het de selectie van gedetineerden
niet graag uit handen.
De, vanuit wetenschappelijk standpunt bezien onbevredigende,
oplossing voor dit optimaliseringsprobleem is tot nu toe het ex
post

fauto-onderzoek, waarbij de te vergelijken groepen achteraf

met behulp van statistische technieken zoveel mogelijk vergelijkbaar worden gemaakt.
Het om onderzoekredenen variëren van het strafrechtelijke beleid stuit eveneens op bezwaren. Ook TORNUDD (153) wijst daar op
in zijn studie die verder over variaties in het vervolgings- en
straftoemetingsbeleid gaat.
Het legaliteitsbeginsel wordt geschonden wanneer de sancties
zodanig zouden worden verzwaard dat zij boven de wettelijk vastgestelde maxima uitgaan. Het is geen punt van discussie dat dit
legaliteitsbeginsel altijd behoort te prevaleren. Maar ook tegen
variering binnen de grenzen van de wettelijk vastgestelde minima
en maxima heeft de overheid bezwaren. Men komt dan namelijk in
strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel heeft een
ideologisch en een pragmatisch aspect.
Het ideologische aspect verwijst naar het feit dat niemand
door het strafrecht op grond van sociale klasse, ras, religie en
soortgelijke (juridisch irrelevante) stratifleerende kenmerken
als zodanig mag worden achtergesteld of geprivilegieerd.
Het pragmatische aspect betreft het ervaringsfeit dat strafrechtelijke beslissingen in belangrijke mate voorspelbaar moeten
zijn (gelijke monniken, gelijke kappen), wil het vertrouwen in
de rechtspraak niet te loor gaan en wil het strafrechtelijke apparaat zijn vermogen conflicten te reguleren en toekomstige criminaliteit te beïnvloeden niet laten aantasten.
Het, van wetenschappelijk standpunt bezien wederom onbevredigende, compromis kan drie vormen aannemen.

a.

onderzoekers kunnen gebruik maken van bestaande variaties

in het strafrechtelijke beleid die van overheidswege om beleidstechnische redenen en niet om strikt wetenschappelijke redenen
worden geïntroduceerd. Dankzij het feit dat er in de Jaren zestig
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enorme verschillen bij de straftoemeting ten aanzien van rijders
onder invloed waren, kon STEENHUIS (149) bepalen of de recidive
geringer was naarmate de straffen zwaarder waren.
Er zijn soms mogelijkheden om variaties die in eerste instantie om beleidstechnische redenen worden geïntroduceerd, in samenwerking met de betreffende strafrechtelijke organen af te stemmen
op de eisen van een experimenteel wetenschappelijk onderzoek. Men
denke bijvoorbeeld aan de politie-acties die regelmatig in bepaalde streken of steden van het land worden gehouden om het
drankgebruik en/of de toestand van de auto te controleren. (Zie
BUIKHUISEN en VAN WERINGH, 36).

b.

Met officiële sancties kan om onderzoekredenen in zoverre

worden geëxperimenteerd, dat de sancties bij een van de twee
groepen niet zwaarder maar lichter worden. Hiermee is tegemoet
gekomen aan een van de bovenstaande bezwaren (het pragmatische
gelijkheidsbeginsel), namelijk dat afwijkingen naar boven niet
door de gemeenschap zouden worden getolereerd.
Zo'n experiment is door TÖRNUDD (153) gedaan. Deze verrichtte
in Finland een onderzoek naar het generaal-preventieve effect
van het vervolgingsbeleid op het vóórkomen van openbare dronkenschap. Dankzij de bijzonder intensieve en goede relaties tussen
de Finse criminologen en de overheid, kon hij in drie experimentele steden het percentage vervolgingen terugbrengen tot 9% à
24% van het aantal arrestaties. In de controlegroep bleef het
percentage vervolgingen als vanouds, namelijk SS0", à 61^. Door
^сгі Îjlït :'ка van het vervolgingsbeleid kon op die manier het ver
schil in effectiviteit van een streng en een soepel vervolgings
beleid worden vastgesteld.

с

Een derde mogelijkheid om het probleem van de thans nog

aanwezige weerstanden bij de overheid tegen veldexperimenten te
vermijden, is het verrichten van laboratoriumexperimenten. Daar
bij worden proefpersonen in een min of meer kunstmatige situatie
gebracht en wordt nagegaan hoe zij zich gedragen onder invloed
van experimenteel toegediende stimuli. In de leerpsychologie zijn
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veel van dergelijke experimenten gedaan. Een bezwaar blijft altijd, afgezien van het feit dat dergelijke experimenten zelden
strafrechtelijke sancties en delinquent gedrag betreffen, de
moeilijke generaliseerbaarheid van een kunstmatige laboratoriumsituatie naar de realiteit van het alledaagse leven.

Geen van bovenstaande compromismethoden (of zo men wil: optimaliseringen) is van wetenschappelijk standpunt bezien helemaal bevredigend. Een compromis dat werkelijk tot maximaal betrouwbare
en valide onderzoekresultaten leidt, is vooralsnog niet te verwezenlijken.
Het komt mij overigens voor dat een deel van de bezwaren van
de overheid tegen dergelijke experimenten berust op vooronderstellingen waarvan de geldigheid nog empirisch moet worden aangetoond .
Het legaliteitsbeginsel en het ideologische gelijkheidsbeginsel lijken mij onaantastbaar, maar de pragmatische noodzaak van
het gelijkheidsbeginsel is niet altijd en overal en in alle gevallen aanwezig. Enerzijds is er bij het publiek waarschijnlijk
een zekere tolerantie voor individuele en situationele variaties
in het strafbeleid, anderzijds kan de overheid er op vertrouwen
dat geringe variaties in de straftoemeting niet of nauwelijks
door het publiek worden waargenomen.
Ik geloof niet dat, bijvoorbeeld, de toewijzing van gedetineerden aan verschillende gevangenissen (open of gesloten) als
een ernstige schending van het gelijkheidsbeginsel wordt ervaren.
Dat zelfs aanmerkelijke beleidsverschillen niet eens worden waargenomen, blijkt uit het hierboven (p. 162) aangehaalde onderzoek
van TORNUDD. Habituele dronkaards in steden waar het vervolgingsbeleid aanmerkelijk soepeler was geworden, hadden in drie jaren
nog niets van deze versoepeling gemerkt. Weliswaar was aan dit
experiment opzettelijk geen ruchtbaarheid gegeven en zijn habituele dronkaards niet het meest representatief voor het publiek.
Desalniettemin wordt hiermee gedemonstreerd dat een beleidsombuiging niet zonder meer door het publiek wordt opgemerkt, zelfs
niet als deze in het voordeel van dat publiek werkt.
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Ik denk ook dat dergelijke onderzoektechnische ongelijkheden
in het strafrechtelijke beleid door het publiek eerder worden geaccepteerd dan de grove selecties die door het strafrechtelijke
apparaat zelf worden toegepast. (Zie hiervoor onder andere JONGMAN en SMALE (102, 103 en 104): of men wordt vervolgd of m e t
blijkt ten dele afhankelijk te zijn van de sociale klasse waartoe
men behoort).
Het is pragmatisch dus wel degelijk mogelijk en toelaatbaar
omderwille van de eisen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
variaties in het strafrechtelijke beleid aan te brengen.
Behalve deze, empirisch nader te verifiëren, argumenten zijn
er nog andere argumenten die ervoor pleiten dat meer recht kan en
moet worden gedaan aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek.
Het strafrechtelijke apparaat "experimenteert" soms zelf ook.
Bijvoorbeeld- het Openbaar Ministerie voert in het ene arrondissement een nieuw beleid inzake de vervolging van winkeldiefstallen dat duidelijk afwijkt van dat in andere arrondissementen. Er
is geen enkele reden om dergelijke "experimenten" dan niet tevens
aan onderzoekers toe te staan, dan wel deze sociaal-wetenschappelijk zo "hard" mogelijk te maken. Uiteindelijk is zo'n tijdelijk
variabel beleid gericht op een doelmatiger en rechtvaardiger
rechtsbedeling in de toekomst.

6.3.3. KANS OP Eh!, S/\;CTTF
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In de twee voorafgaande voorbeelden heb ik laten zien hoe onderzoekers alleen al door analyse van de functies en dysfuncties
(vergelding versus resocialisatie) en door analyse van de vooronderstellingen (rechtsbeginselen versus de eisen van wetenschappelijk onderzoek), kunnen bijdragen tot de oplossing van optimaliseringsproblemen. In het laatste nu te bespreken voorbeeld gaat
de inbreng van onderzoekers veel verder

Daar is het onderzoek

direct gericht op de keuze van de optimalisering zelf.
Uit de onderzoeken op het gebied van de generale preventie
(zie DENKERS, 52) blijkt, dat zowel de kans op een sanctie als,
in mindere mate, de zwaarte van een sanctie een generaal-preven164

tief effect hebben

De vraag is nu hoe deze twee subdoelstellin-

gen, vergroting van de kans op een sanctie en verzwaring van de
sanctie, moeten worden gecombineerd, om een maximaal generaalpreventief effect te sorteren.
Er zijn hier twee modellen denkbaar, het additieve en het conditionele. In het algemeen vindt het additieve model de meeste
aanhang. Volgens dit model wordt het misdaadniveau altijd enigszins gereduceerd als hetzij de kans op een sanctie (ongeacht de
zwaarte) wordt vergroot, hetzij de sanctie (ongeacht de kans)
wordt verzwaard. Het wordt maximaal gereduceerd naarmate zowel de
kans toeneemt als de sanctie zwaarder wordt.
In sommige gevallen is dit model inderdaad juist. De frequentie van, bijvoorbeeld, horñai-de

is het laagste in die staten van

de Verenigde Staten van Noord-Amerika waar de gevangenisstraffen
het zwaarste zijn en de kansen daarop het grootste zijn. Anderzijds komen echter sexuele delicten daar het minste voor waar de
kansen het grootste zijn en de straffen het lichtste. De optimale
combinatie van kans en zwaarte verschilt derhalve per delict. Dit
is een aanwijzing dat het additieve model in zijn algemeenheid
niet opgaat.
Tegen het additieve model pleiten verder de volgende argumenten
α. Boven een bepaalde drempel heeft het waarschijnlijk geen
zin meer de kans op een sanctie te vergroten. Voorbij dit punt
geldt de wet van de verminderde meeropbrengst. Terwijl men zich
steeds meer inspanningen moet getroosten om de kansen te vergro
ten, worden de opbrengsten in termen van criminaliteitsreductie
steeds minder (DENKERS, 52, p. 49 en verder).
b.

Men kan ook betwijfelen of strafverzwaring wel altijd zin

vol is. Dit lijkt niet het geval wanneer de kans op een sanctie
zo k l e m is, dat zij niet als een reële bedreiging wordt ervaren.
Met andere woorden
verzwaring niet

bereden

een bepaalde kansdrempel werkt straf-

Er zijn tevens aanwijzingen (LOGAN, 113) dat

strafverzwaring bojer*

een bepaalde kansdrempel ook niet meer

werkt. Men wordt dan al voldoende door de kans afgeschrikt.
Waar deze beneden- en bovendrempels van de kanswaarden liggen
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waartussen strafverzwaring effectief is (dit is beleidsmatig
uiteraard uiterst relevant), verschilt per type sanctie, per type
delict en per type delinquent.
Het conditionele model, volgens hetwelk zwaardere sancties al
leen criminaliteitsreducerend werken als de kansen op een sanctie
niet te klein en niet te groot zijn, kan in de onderstaande fi
guur worden uitgebeeld:

figuur 1
werkingsgebied van strafverzwaring
klein ι

1 groot
kans op een sanctie

Uit deze figuur en uit de hypothese dat boven een bepaalde drem
pel kansvergroting niet meer werkt, volgt dat het op een gegeven
moment noch zin heeft meer sancties op te leggen, noch deze te
verzwaren.

166

HOOFDSTUK 7
DISCREPANTIE TUSSEN OPGEGEVEN EN
WERKELIJKE DOELSTELLINGEN

7.1.

INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is besproken dat het penologische onder
zoek vaak minder beleidsrelevant is dan wordt voorgesteld. Er is
onder meer geconstateerd dat :
a. Het penologische onderzoek als geheel een aantal straf
rechtelijke doelstellingen die voor onderzoek in aanmerking
komen, heeft verwaarloosd, en dat
b. Individuele onderzoekers vaak ten onrechte menen dat, of
doen alsof, de doelstelling waarnaar zij onderzoek doen,
de enige doelstelling van de betreffende beleidsinstantie
is en alsof deze kan worden gemaximaliseerd.
Deze tekortkomingen zouden minder bezwaarlijk zijn als de
(weinige) doelstellingen waarnaar penologen onderzoek doen, dan
ook maar de werkelijke doelstellingen zouden zijn. Dit is echter
niet het geval. Het penologisohe
op doelstellingen
gereert

die het strafrechtelijke

na te streven,

lijkheid

onderzoek

heeft

тлеет betrekking

apparaat

dan op de doelstellingen

zegt

of

die het in

sug
werke

nastreeft.

Dit geldt niet alleen voor de penologie. Ik herinner aan de
door GOULDNER (79) beschreven typen van toegepast onderzoek: het
engineering

model en het clinical

gaan volgens het engineering

model. Onderzoekers die te werk

model zien een beleidsfunctionaris

als iemand die in staat en bereid is precies aan te geven met
welke moeilijkheden hij kampt, die in staat en bereid is hiernaar
onderzoek te laten doen, en die in principe in staat en bereid is
de moeilijkheden op te lossen. Het enige wat hem ontbreekt, is
feitenmateriaal en wetenschappelijk gefundeerde adviezen. Als hij
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die maar had (en daarvoor gaat hij te rade bij onderzoekers), dan
zouden zijn problemen zijn opgelost.
Deze veronderstelde attitude van onderzoekers vecht GOULDNEH
aan. Zijn verwijt aan toegepaste onderzoekers is, dat zij al te
vaak de door beleidsfunctionarissen geformuleerde problemen en
doelstellingen op hun face

value

aannemen. De werkelijke proble-

men zijn dikwijls geheel anders dan die welke worden opgegeven.
Bijvoorbeeld: een onderzoek naar de attitudes van werknemers
ten aanzien van het loon, de werkomstandigheden en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, wordt door de opdrachtgever-werkgever
soms gepresenteerd als een middel om het welzijn en de arbeidssatisfactie van de werknemers te vergroten. In feite dient zo'n onderzoek vaak voor niets anders dan voor verhoging van de arbeidsproductiviteit, is het een surrogaat voor opwaartse communicatie,
of wordt het gebruikt als een machtsmiddel tegenover de vakbonden
("Wij zijn beter - namelijk wetenschappelijk - geïnformeerd.").
Als onderzoekers met hun onderzoek impact

willen hebben en

werkelijk beleidsrelevant onderzoek willen doen, zijn zij op de
verkeerde weg zolang zij klakkeloos aannemen wat beleidsfunctionarissen zeggen na te streven.
Het verschijnsel dat onderzoeken voorbijgaan aan de werkelijke
problemen en doelstellingen van het beleid doet zich in versterkte mate voor in het strafrechtelijke-penologische veld. Dat komt
doordat onderzoekers, uit argeloosheid of noodgedwongen, voornamelijk afgaan op officiële teksten en uitspraken. In ons geval
kan men denken aan wetsartikelen, Memories van Toelichting en nota's (van het Ministerie van Justitie), requisitoirs en jaarverslagen (van het Openbaar Ministerie), strafmot iveringen (van de
zittende magistratuur) en aan de theorieën van strafrechtgeleerden.

Het probleem is nu dat er in het strafrecht een grote discrepantie bestaat tussen datgene wat men officieel
zegt of suggereert na te streven en datgene wat men in feite
nastreeft.
Dit verschijnsel is in de organisatiesociologie bekend als het
verschil tussen stated
(ETZIONI, 68).
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(opgegeven) en real

(werkelijke)

goals.

Het gevolg van de oriëntatie van penologische onderzoekers op

de stated

goals

de thematiek
nologische
lijke

is dat er een grote

en de beleidsadviezen
onderzoek

apparaat

en anderzijds

in feite

nastreeft.

kloof

bestaat

van een groot
datgene

tussen

enerzijds

deel van het

wat het

pe-

strafrechte-

Dit is een tweede reden (naast

de miskenning van de meervoudige hoeveelheid conflicterende doelstellingen) waarom het penologische onderzoek niet zo beleidsrelevant is en niet zoveel directe toepassingsmogelijkheden heeft
als veelal wordt gepretendeerd.

Ik zal nu eerst aangeven hoe er in het strafrecht een discrepantie bestaat tussen opgegeven en werkelijke doelstellingen en
waarom deze discrepantie er is (7.2.).
Vervolgens hoop ik aan te tonen dat grote delen van het penologische onderzoek hiervan het slachtoffer zijn geworden (Hoofdstuk 8) .
Tenslotte zal ik iets zeggen over de consequenties voor de
impact

en de thematiek van het penologische onderzoek (Hoofdstuk

9).

7.2. OORZAKEN

VAN

WERKELIJKE

DISCREPANTIE

TUSSEN OPGEGEVEN

EN

DOELSTELLINGEN

Discrepantie tussen wat officieel en wat feitelijk wordt nagestreefd, treft men in iedere organisatie aan. Overal staan, naast
officiële, collectieve doelstellingen (zoals aan de universiteit,
bijvoorbeeld vorming van studenten door onderwijs, en wetenschapsbeoefening door research), ook onuitgesproken individuele
doelstellingen (zoals het streven naar meer inkomen en status).
ledere organisatie heeft daarenboven ook onuitgesproken collectieve doelstellingen. Wat de Verenigde Staten van Noord-Amerika in Zuid-Oost Azië hebben beoogd, is iets geheel anders dan het
vestigen van een "duurzame vrede".
Het strafrecht heeft echter een aantal kenmerken die maken dat
de discrepantie tussen stated

goals

en real

goals

in het straf169

rechtelijke apparaat veel groter Is dan In welke andere organisa
tie ook. Deze kenmerken zijn:
Л. Het "kwalijke" karakter van het strafrecht (7.2.1.)·
B. Strafrechtelijke functionarissen kunnen en mogen de werke
lijke doelstellingen niet noemen (7.2.2.).
С

Strafrechtelijke functionarissen willen de werkelijke doel
stellingen niet noemen (7.2.3.).

D. Het strafrecht werkt met Juridische ficties (7.2.4.).
E. Het strafrecht staat bloot aan een intensieve en pluriforme
"surveillance" van de buitenwacht (7.2.5.).
7.2.1. HET "KWALIJKE"
Opzettelijk

leed

KARAKTER VAN HET STRAFRECHT

toevoegen

Door velen, ook door degenen die participeren in het strafrechte
lijke apparaat, wordt het strafrecht steeds minder als een van
zelfsprekende zaak ervaren. Indicatief hiervoor is de titel die
JONKERS (106) aan zijn openbare les Het OnvermijdeЫjke
het

Strafrecht

Kuaad van

meegaf. Hoe komt het, zo vraagt hij zich af, dat

van oudsher zo krampachtig naar de zin van het strafrecht wordt
gezocht? De reden is, volgens JONKERS, dat wij het gevoel hebben
eigenlijk met een "kwalijke" zaak bezig te zijn waarvoor wij ons
behoren te schamen.
In naam van de bescherming van vrijheid, bezit en goede naam
voegt het strafrecht bepaalde Justitiabelen opzettelijk en op
georganiseerde wijze leed toe door hen te beroven van juist deze
zelfde kostbare goederen. Het strafrecht snijdt in eigen vlees,
terwijl daar geen directe en duidelijk aantoonbare voordelen te
genover staan. De voorlopige onderzoekresultaten wijzen nog niet
op indrukwekkende speciaal- of generaal-preventieve effecten.
Namens de samenleving reageert het strafrecht met leedtoevoe
gingen tegen misvormingen die voor een belangrijk deel in en door
de samenleving zijn ontstaan. Zelfs de strafrechtspleging en de
strafuitvoering zijn niet te verwaarlozen bronnen van criminali
teit. Zij stigmatiseren en scheppen criminele infectie-oorden in
170

de vorm van gevangenissen.
Vervolgens duikt telkens de vraag op of de criminaliteit die
door het strafrecht wordt bestreden wel de meest verontrustende
is.
Men begint, ten slotte, ook steeds meer te beseffen dat slechts
een fractie van degenen die zich aan strafbare feiten schuldig
maken, door het strafrecht wordt bereikt. Bovendien is dit waarschijnlijk een uiterst geselecteerde groep, inzoverre het veelal
de brekebenen zijn die voor de strafrechtelijke bijl gaan, terwijl hun intellectueel en sociaal wat beter uitgeruste medeburgers buiten schot blijven. Tot zover deze paraphrase van JONKERS.
Op een dergelijk schaamtegevoel zijn, psychologische gezien,
drie soorten reacties mogelijk.
a. Men kan met het strafrecht blijven werken, maar het "kwalijke" karakter ontkennen of bagatelliseren. Typerend hiervoor
is de uitspraak die ik een hooggeplaatste functionaris van
het Ministerie van Justitie herhaaldelijk ten beste heb horen geven: "Wat is er nou eigenlijk voor verschil tussen de
vrije maatschappij en een gevangenis? Ik moet toch ook om
half acht opstaan. Ik mag toch ook pas om zes uur naar huis.
Ik moet toch ook...," enzovoort.
b. Men kan proberen het strafrecht uit te bannen en dit te
vervangen door een maatregelenrecht. Hiertegen zijn allerlei rechtstheoretische bedenkingen in te brengen; dezelfde
bezwaren die ons doen twijfelen aan het bestaansrecht van
het strafrecht gelden onverminderd voor het maatregelenrecht; en de pogingen die zijn gedaan om blijvend een maatregelenrecht te introduceren, zijn tot dusverre weinig succesvol gebleken (JONKERS, 106). Kennelijk voorziet het
"kwalijke" karakter van het strafrecht in een behoefte.
e. De meest voorkomende reactie is met het strafrecht te blijven werken, maar dit allerlei schoonschijnende doelstellingen mee te geven. Deze moeten onze schaamte en de verlegenheid waarin wij zijn geraakt, terugdringen.
Het strafrecht nodigt derhalve, meer dan andere organisaties, uit
171

tot rationalisaties. De bestaande strafrechttheorieen zou men
dieptepsychologisch kunnen interpreteren als rationalisaties
voor de eigenlijke bestaansredenen en functies van het strafrecht.
Het is in dit verband opvallend dat in het strafrecht zo vaak
wordt gesproken over de rechtvaardiging van de straf in plaats
van over de doelstelling van de straf. Men vraagt niet zo gauw
naar de rechtvaardiging van het vergoeden van schade (het civiele
recht) of naar de rechtvaardiging van het geven van onderwijs.
Een representant van deze interpretatie van de strafrechttheorieen is REIWALT (138). Hij stelt dat de gemeenschap altijd met
straf zal blijven reageren op mensen die de heersende normen
schenden. De straffen mogen zwaarder of lichter worden, het vonnis mag door een raad van ouderen zoals in primitieve gemeenschappen, door een jury of door een rechter worden geveld, deze
of gene doelstelling mag worden beoogd (herstel van de schade,
speciale of generale preventie), "aber
Sache nicht
Leiden

ins Aussicht

müssen,
soll.

berührt,

wenn die
Die Strafe

nämlich,
gestellt

bestehende

wird

und dem wirklichen
Ordnung aufrecht

wäre demnach nichts

bewegung auf einen Angriff,

dadurch

das dem möglichen

anderes

der Kern

Täter
zugefugt

erhalten
als

eine

der

schwere
werden
bleiben
Art

Reflex-

die Strafrechtstheoneen hatten

nichts weiteres getan als etwas Selbstverständliches zu rechtfertigen." (p. 217, rom. van míj, F.D.).
In dezelfde geest laat HOEFNAGELS (92) zich uit "Emoties hebben het strafrecht steeds begeleid. Het zijn steeds de impulsen,
gevoelens en emoties die het denken over straf en misdaad stimuleren, het zijn ook steeds de emoties die dat denken weer verwarren. Impulsieve reacties projecteerden zich in onmenselijke
straffen, impulsieve reacties gaven de stoot aan de reclasseringshulp. Men kan de straffer noch de dader zijn emoties ontzeggen.
Het gaat er maar om of het denken er een goed gebruik van maakt.
Straffen is altijd oo'k een emotionele bezigheid. Op dit
is

het duidelijk

dat er behoefte

was en is

grondslag.

Maar het is dan ook begrijpelijk

uitvoering

en werking

weer de overhand
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van de straf

krijgen."

andere

aan een te
dat in de
dan beoogde

(p. 8, curs. van mij, F.D.).

drijfzand
beredeneren
feitelijke
werkingen

Van deze feitelijke uitvoering, werking en doelstellingen van
de straf is nog niet veel bekend, wel van de beredeneerde grondslag. Wat wij kennen zijn de officiële teksten en uitspraken van
strafrechtelijke functionarissen en de opvattingen van een achttal hoogleraren in het strafrecht, neergelegd in hun inleidingen
tot het strafrecht en in hun oraties. Deze officiële visies en
theorieën moeten meer als een Sollen

dan als Sein

worden be-

schouwd .
Men behoeft het niet eens te zijn met de psychologische verklaring van strafrechttheorieen en van andere officiële visies
op de doelstellingen van de straf, om toch een discrepantie tussen theorie en praktijk te onderkennen. Rationalisaties of niet,
in ieder geval zijn de beoogde doeleinden en de feitelijke doelHetevogonie

einden niet altijd identiek. VRIJ (159) stelt in zijn
der

Zwecke

dat de strafrechttheorieen nooit zuiver zijn toegepast.

In de negentiende eeuw was het zo "dass

das denkende (rom. van

mij, F.D.) Deuiaahland

etwa dreiviertel

Jahrhundert

wieger cl mit der Strafe

eine edle

der Erörterung
ob sie

einzelner

Strafe

die zu bestrafenden

Delikte

sie wohl genügend von weiteren
erwogen."

Vergeltung
stosst

gewollt

man niaht
abhalten

hat.

auf

gerade aufwiegen

Delikte

lang

uberAber

in

Abwägungen,
würden; nur ob

konnten,

wurde

En "Man hatte die Absicht, eine Vergeltung zu wollen;

tatsachlich aber hat man eine - wenn auch beherrschte - Abschreckung gewollt." (p. 312, rom. van mij, F.D.).
In het begin van de twintigste eeuw zijn de rollen omgedraaid:
haben

"Die Stimmen, die sich horen liessen (rom. van mij, F.D.)

weit

überwiegend

d%e moderne Richtung

im Strafrecht

Nach den Lehren sowohl von Hamels wie van Liszts
tracht

kommende Vergeltung

richtigen
allemal

Spezialprävention,

von selbst

und damit,

(...)

eintretende

Folge

dass man dies

eins

abgetan

f...)

Die Unzufriedenheit

und mit dem ganzen Geist

Jahrzehnten

äusserte,

zur Prävention
mehr dem Gefühl,

entsprang

gewählten

Mzttel

der Strafens,

aber mit

in

dass

keine

oder

dass dem Mindestmass

boten,

an Vergeltung

der
die

auferlegten

die sich

sie gar der Einsicht,
Aussicht

Befür

in der Theorie feststellte (rom. vam mij, F D . ) war

Vergeltung
Strafen

eine

bejaht.
war die in

nicht

diesen
die
vielGenüge
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geleistet

wurde?

Wir meinten den neuen Zweck der Vorbeugung zu

wollen, konnten es aber nicht aufbringen, den alten der Vergeltung preiszugeben und sind im letzteren stecken geblieben." (p.
312 en verder, rom. van mij, F.D.)
Hoe Is de situatie In Nederland anno 1975? Tegenwoordig worden
in ruime kring aan het strafrecht als doelstellingen toegekend:
gedragsbeïnvloeding (speciale en generale preventie) en conflictoplossing. Naar mijn overtuiging zijn deze doelstellingen tot op
zekere hoogte rationalisaties voor, althans niet identiek aan,
datgene waarom het in werkelijkheid gaat (onder andere vergelding) .
Ik ben niet zo freudiaans geïndoctrineerd dat ik alleen de
schaduwzijden van defensiemechanismen zoals rationalisaties zie.
Integendeel, net zoals in het persoonlijke bestaan een goed gedoseerd gebruik van verdedigingsmechanismen een bescherming biedt
tegen een dodelijke overvloed aan informaties en emoties, kan dit
ook in het strafrecht zeer functioneel zijn. Onder meer kan hiermee naar buiten toe het onvermijdelijke kwaad van het strafrecht
aanvaardbaar worden gemaakt en worden gelegitimeerd. Bovendien:
omdat men ten gevolge van de "surveillance" van de buitenwacht
toch iets van zijn legitimeringen

zal moeten waarmaken (op

straffe geheel ongeloofwaardig te worden), hebben zij waarschijnlijk bijgedragen tot de humanisering van het strafrecht.
Criminologen hebben overigens het minste recht laatdunkend te
doen over eventuele rationalisaties van het strafrechtelijke apparaat. Het is voor een groot deel de criminologie zelf, die,
onder andere door de ondermijning van het geloof in de speciale
preventie, het strafrechtelijke apparaat in verlegenheid heeft
gebracht (hetgeen op zichzelf als een vorm van inpaat

van crimi-

nologisch onderzoek is te beschouwen). Bijgevolg is zij indirect
medeverantwoordelijk voor de daaruit resulterende rationalisaties.

Law in

aation

Behalve doordat het straft, doet het strafrechtelijke apparaat
talloze andere dingen waardoor het in verlegenheid raakt. Het
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strafrechtelijke apparaat verricht allerlei organisationele activiteiten die indruisen tegen zijn specifieke doelstellingen en
tegen de verwachtingen van de samenleving. Het routiniseert,
stroomlijnt, is gebureaucratiseerd, doet aan tariefrechtspraak,
enzovoort. De samenleving daarentegen verwacht van het strafrechtelijke apparaat dat het intrinsieke en instrumentele doelstellingen realiseert: dat het individualiseert, dat het rechtvaardig is, dat het de rechtsgelijkheid bevordert, dat het vergeldt of resocialiseert.
Omdat deze doelstellingen en beginselen tot de diepstgewortelde maatschappelijke waarden behoren, kan het strafrechtelijke
apparaat veel moeilijker dan andere organisaties toegeven dat

law in action

anders is dan law in the books.

Daarom zegt het

niet dat het routiniseert, stroomlijnt, enzovoort. Zo houdt het
de suggestie in stand dat het niets anders doet dan de door de
samenleving verlangde doelstellingen realiseren. Verschillende
omstandigheden dragen er toe bij deze suggestie levend te houden:
symbolen zoals Vrouwe Justitia en de weegschaal, de rituelen ter
terechtzitting, het justitiële taalgebruik en de onafhankelijkheid van de rechter. (Zie verder 8.3. over de waarheidsvinding).

Legitimering

voor wie?

Voor wie worden de straf en law in action

gelegitimeerd? Ik

noemde reeds de strafrechtelijke functionarissen zelf en de samenleving. Gr is échter nog een derde kategorie. Deze bestaat uit
de verdachten en de gedetineerden, mensen die tegen hun zin worden verplicht het onvermijdelijke kwaad van het strafrecht over
zich heen te laten gaan.
Ook al zouden de maatschappij en de strafrechtelijke functionarissen buiten rationalisaties en suggesties kunnen, de directe
slachtoffers van dit kwaad kan en mag in vele gevallen een geloofwaardige en aanspreekbare motivering niet worden onthouden.
Tegen een delinquent kan men vaak moeilijk zeggen dat hij voor
drie jaren wordt opgesloten omdat het een татр voor de maat
schappij zou zijn wanneer hij in vrijheid bleef rondlopen, of om175

dat hij een геет ongunstige
domweg wraak

prognose

heeft, of omdat het publiek

wil. Om een geestelijke klap of opstandigheid bij

de delinquent te voorkomen en om hem te motiveren zijn straftijd
zinvol uit te zitten, moet dan een aanvaardbare reden worden be
dacht .
Ook allerlei organisationele activiteiten worden voor delin
quenten gerationaliseerd. Huishoudelijke reglementen worden aan
gedetineerden "verkocht" onder het mom van resocialisatie of
beveiliging. (.Zie
"What all
they

many cases
daily
with

of these

are merely
is

activity
a small

5.2.3.3.).
rationales

share

rationalizations,

unwittingly

generated

for

is

the extent

the underlying

by efforts

to

of resources."

in

to manage the

of a large number of •persons in a small
expenditure

which

force

space

(GOFFMAN, 78, p. 318).

Willekeur van de Noord-Amerikaanse parole

boards

wordt gelegi

timeerd door een beroep te doen op resocialiserende leerpro
cessen: "In de vrije maatschappij heb je later ook met willekeur
te maken."
Dit soort rationalisaties is dikwijls onontkoombaar. Maar men
dient er uiterst voorzichtig mee te zijn. Delinquenten doorzien
vaak zeer scherp de irrationaliteit van de motiveringen van re
gels en beslissingen. Niet zelden is een beslissing veel aan
nemelijker, wanneer men precies zegt waar het op staat.

7.2.2. STRAFRECHTFLIJKE rU\C?IOP,ARIFSEN KÜHNEN EN MOGEN DE ЬТЧKELIJKE DOELSTELLINGEN NIET NCEHEN
Niet alleen het kwalijke karakter van het strafrecht (het straf
fen en law in action)

is oorzaak van de discrepantie tussen op

gegeven en werkelijke doelstellingen. Ook het rechtskarakter
geeft hiertoe aanleiding.

1) Iets dergelijks ziet men ook in, bijvoorbeeld, ziekenhuizen
gebeuren. Roken en het gebruik van alcoholische dranken is
verboden om overwerk en wanorde te voorkomen. Voor de patiënten wordt dit verbod aannemelijk gemaakt met een beroep op de
gezondheid van allen en op het eigen herstel.
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Het handelen van strafrechtelijke functionarissen is formeel
gebonden aan een groot aantal wetten en regels. Deze schrijven
voor onder welke voorwaarden een bepaalde beslissing mag of moet
worden genomen. Daarnaast is men in vele gevallen wettelijk verplicht zijn beslissing te motiveren. Hierbij is men dikwijls aan
dezelfde regels gebonden als die welke het handelen hebben bepaald. Met andere woorden, de redenen die mogen worden opgegeven,
zijn wettelijk omschreven en beperkt.
Nu wordt in de praktijk met deze motiveringseis dikwijls de
hand gelicht en volstaat men met een vaste formule. Dit is één
reden waarom juridische motiveringen vaak van weinig empirische
waarde zijn.
Een andere reden is gelegen in de aard van het beslissingsproces. Het is niet realistisch dit zo voor te stellen alsof na
kennisname van de feiten, met een wetboek in de hand, wordt gekeken welk artikel moet worden toegepast om daarna een beslissing te nemen. De wet is dikwijls te eng of te onduidelijk, soms
ontbreken zelfs voorschriften waarmee men tot een oplossing kan
komen.
Ook zonder deze complicaties is het echter zo, dat meestal
eerst een beslissing wordt genomen, op grond van welke gegevens
of motieven dan ook, om deze vervolgens juridisch te legitimeren.

Ook al geeft men een meer of minder uitgebreide motive-

ring, het blijft een constructie achteraf. Het gevolg is dat deze
juridische rechtvaardigingen zeer vaak niet identiek zijn aan de
werkelijke redenen tot een beslissing. Men doet vaak dingen om
andere redenen dan die welke men mag opgeven. De werkelijke motieven worden vaak niet genoemd.
Dit kan nader worden toegelicht aan de hand van A de bewijsvoering en B. de straftoemeting door de rechter.

1) Zie hierover CROMBAG, DE WIJKERSLOOTH en COHEN (49) en
ENSCHEDE (65 en 66).
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A. De bewijsvoering
In Nederland kennen wij formeel een negatief-wettelijk bewijsstelsel. Dit houdt in dat een rechter bij aanwezigheid van een
minimum hoeveelheid wettige bewijsmiddelen een feit bewezen kan
verklaren. Anders dan bij positief-wettelijke bewijsstelsels is
hij hiertoe echter niet verplicht. Voorwaarde is namelijk, dat
hij uit de bewijsmiddelen ook de overtuiging heeft gekregen dat
de verdachte het delict heeft gepleegd. Vervolgens dient hij aan
te geven welke bewijsmiddelen tot deze overtuiging hebben meegewerkt .
Moeten wij dit nu zo verstaan dat de rechter een aantal bewijsmiddelen voor zich heeft liggen (getuigeverklaringen, schriftelijke bescheiden, en dergelijke) om daarna bij zichzelf te rade
te gaan of hij hieruit voldoende overtuiging kan putten?
Meestal heeft hij eerst de overtuiging gekregen dat de verdachte het

tenlastegeleRde feit heeft begaan. Daarna gaat hij

kijken hoe hij deze overtuiging Juridisch kan waarmaken. Deze
overtuiging heeft hij niet altijd alleen op grond van wettelijke
bewijsmiddelen gekregen. Ter zitting krijgt hij van de verdachte,
getuigen en deskundigen allerlei informaties die wettelijk niet
mogen meewerken tot het bewijs, in aasu

zijn overtuiging, maar

die toch van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. "De rechterlijke overtuiging is een resultaat van een afweging van

altes

(curs, van mij, F.D.) wat de rechter op die zitting heeft meegemaakt," schrijft ENSCHEDE (65), die zelf jarenlang rechter is
geweest. Toch mag hij zijn oordeel slechts motiveren op grond van
wettelijke bewijsmiddelen."Dat leidt tot rationalisering van die
overtuiging", gaat ENSCHEDE verder. De aonviation
een aonviation

raisonnêe.

intine

wordt

De prijs die daarvoor moet worden be-

taald, is een vervreemding van de werkelijke, levende overtuiging.
Anders gezegd: ons formeel negatief-wettelijk bewijsstelsel
is, volgens ENSCHEDE,in de praktijk een vrij bewijsstelsel geworden. Als dit zo is, betekent dit dat wettelijke regels eerder
invloed hebben op de motivering dan op de beslissing. In dit ge178

val hebben criminologische onderzoeken die de validiteit van deze
wettelijke bewijsregels attaqueren, zoals wij straks zullen zien
(8.1.)> ook niet zo gauw invloed op de feitelijke besluitvorming.

B. De

straftoemeting

Teneinde het vertrouwen in de rechtspraak te bevorderen en een
schijn van willekeur te vermijden, dient de rechter zich volgens
de wet ook bij de straftoemeting openlijk rekenschap te geven
van de motieven die hem tot zijn beslissing hebben gebracht. Deze
motieven dienen waarheidsgetrouw in de motivering van het vonnis
te worden neergelegd. Meermalen geven echter de motiveringen niet
de ware gronden aan waarop het oordeel in feite heeft gesteund.
De reden hiervan is volgens ENSCHEDE (66) , aan wiens oratie Motivering

en Motief

ik het onderstaande ontleen, dat het geldende

recht zelf belemmeringen in de weg legt aan de oprechtheid van
de vonnissen en wel in twee opzichten.

De rechter

heeft

noeite

met de motiveringseis.

Zijn opleiding

is gericht op de kennis en beheersing van het recht als een samenhangend stelsel van rechtsregels. Hij is geoefend in het zien
van logische verbanden en in het trekken van logische conclusies
onder gebruik van allerlei regels van wets- en rechtsuitlegging.
Hiermee kan hij redelijk uit de weg bij de drie voorvragen van
ons strafproces (is het tenlastegelegde bewezen, is het een strafbaar feit, is de dader strafbaar'')

Een logische motivering van

deze beslissing kan hij wel geven. Maar bij de motivering van de
straftoemeting laat de wet hem in de steek. Bij gebrek aan een
straftoemetingsrecht en bij afwezigheid van een systeem van gefixeerde straffen, zijn er geen stelsels van voorschriften en
juridische systematiek die hem kunnen helpen. Daarom kan de rechter zijn straftoemeting niet bevredigend motiveren en ontstaat er
een discrepantie tussen motief en motivering.
Daar komt bij dat iedere beslissing over de straf het resultaat is van de afweging van tegenstrijdige belangen (vergelding,
preventie, belangen van verdachte, en dergelijke). Dergelijke
beslissingen kunnen altijd slechts bij benadering worden gemoti179

veerd. Het is een onmogelijke eis dat men moet kunnen begrijpen
dat de rechter juist zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegde en geen vier maanden.

De strekking

van de motiveringseis

is onduidelijk.

Volgens de

wet en de Hoge Raad mag de rechter in de motivering alleen feiten
aanvoeren die bij het onderzoek ter zitting zijn gebleken, feiten
van algemene bekendheid en feiten die hij uit eigen wetenschap
kent voor zover deze niet ter discussie staan. Hiervoor bestaan
geen duidelijke kriteria. De rechter verkeert daarom in onzekerheid over de legitimiteit van allerlei overwegingen die in feite
bij zijn straftoemeting een rol hebben gespeeld, maar die hij in
zijn vonnis wellicht beter niet kan noemen. Deze onzekerheid remt
de rechter bij zijn motivering. Hij motiveert zodanig, dat hij
niet het risico loopt dat zijn vonnis in hogere instantie wordt
vernietigd.
ENSCHEDE geeft als voorbeeld de rechter die een straf moet
uitspreken over een recidivist die hij reeds vele malen heeft berecht. Hij kan niet anders dan de continuïteit van dat menselijk
leven en de prognose in zijn besluitvorming betrekken, niet alleen op grond van wat hem bij de behandeling van de laatste
strafzaak is gebleken, maar ook aan de hand van wat hij van vroegere zaken in zijn geest heeft bewaard. Maar in feite biedt dit
laatste geen rechtsgronden.

Wat hierboven over de discrepantie tussen motief en motivering
bij de zittende magistratuur is opgemerkt, is ook van toepassing
op alle andere strafrechtelijke organen wier handelen aan wettelijke regels is gebonden.

Omdat het strafrechtelijke apparaat

meer dan andere organisaties aan juridische regels is onderworpen,
is de discrepantie tussen motief en motivering daar ook veel
groter dan in andere organisaties.

1) Het ene orgaan (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie op grond
van het opportuniteitsbeginsel) is minder aan wettelijke regels gebonden dan het andere (de zittende magistratuur).
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7.2.3. STRAFRECHTELIJKE FUNCTIONARISSEN WILLEN DE WERKELIJKE
DOELSTELLINGEN NIET NOEMEN

Al zouden strafrechtelijke functionarissen hun beslissingen waarheidsgetrouw kunnen en mogen motiveren, in vele gevallen willen
zij dat niet. AUBERT (15) heeft beschreven waarom rechters en andere wethandhavers voorzichtig zijn met het prijsgeven van hun
ware motieven.
In de eerste plaats: iedere beslissing en iedere motivering
hebben,met name in het recht, een normatief karakter. Zij doen
de verwachting ontstaan dat beginselen die in een bepaald geval
worden toegepast, in soortgelijke gevallen eveneens zullen worden
toegepast. Vaak strookt deze verwachte voorspelbaarheid met de
doelstellingen van het strafrecht. Voorzover, bijvoorbeeld, generale preventie wordt beoogd, is het juist de bedoeling van een
straf dat potentiële delinquenten worden afgeschrikt door de
vrees dezelfde straf te krijgen als zij een soortgelijk delict
plegen.
Volkomen heldere en waarheidsgetrouwe motiveringen hebben
echter als nadeel dat de beslissingen zozeer voorspelbaar worden,
dat de rechtvaardigheid en de flexibiliteit van de besluitvorming
in het geding komen. Op zich Juiste beslissingen wekken verwachtingen ten aanzien van toekomstige gevallen die niet kunnen worden gehonoreerd, want daarbij kunnen zich allerlei relevante omstandigheden voordoen die niet te voorzien zijn, maar waarmee,
bijvoorbeeld uit het oogpunt van rechtvaardigheid, wel moet worden rekening gehouden. Om voor zichzelf en voor collega's het
nemen van juiste beslissingen niet extra te bemoeilijken, is het
daarom de veiligste strategie zich niet helemaal bloot te geven.
In de tweede plaats: volledig open kaart spelen maakt de besluitvormer persoonlijk erg kwetsbaar. Hij zou daarmee zijn beslissingen en zijn motiveringen ter discussie stellen, met als
risico de constatering dat hij verkeerde of zelfs onwettige beslissingen heeft genomen. Voor een wetenschapsbeoefenaar is de
falsificatie van een uitspraak geen bewijs dat hij geen verdienstelijke onderzoeker is. De verdienste van een strafrechtelijke
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functionaris daarentegen wordt er wel minder door.
In de derde plaats: behalve voor de flexibiliteit en rechtvaardigheid in toekomstige individuele gevallen en behalve voor
de eigen positie van de wetshandhavers, zijn onvolledige motiveringen ook functioneel voor de rechtshandhaving in het algemeen.
Deze kan worden bedreigd door allerlei door de buitenwacht veronderstelde onregelmatigheden in de rechtspleging, bijvoorbeeld,
dat degenen die worden beschuldigd van een strafbaar feit een
toevallige en/of geselecteerde fractie vormen van al degenen die
zich aan strafbare feiten schuldig maken. Onvolledige motiveringen onttrekken deze eventuele onregelmatigheden aan het oog of
maken het moeilijk deze te verifiëren.

7.2.4. HET STRAFRECHT WERKT MET JURIDISCHE

FICTIES

Het strafrecht werkt met begrippen die ook in het dagelijkse
spraakgebruik en in empirische wetenschappen worden gebruikt:
schuld, bewijs, waarheid, opzet, toerekenbaarheid, enzovoort. De
betekenis is echter niet dezelfde. In het strafrecht spreekt men
van juridische ficties.
Het betekenisverschil is het duidelijkste bij de begrippen
"schuldig" en "onschuldig". Wanneer iemand door een jury onschuldig wordt verklaard, wil dit geenszins zeggen dat hij in werkelijkheid (dat wil zeggen: naar common sense

of naar wetenschap-

pelijke maatstaven) niet heeft gedaan wat hem is tenlaste gelegd.
Het kan zijn dat er juridisch relevant bewijsmateriaal ontbreekt.
Het strafrecht doet er ten opzichte van het publiek weinig aan
om deze discrepantie tussen juridische en alledaagse, of wetenschappelijke, betekenissen duidelijk te maken. Integendeel, er is
het strafrechtelijke apparaat alles aan gelegen het fictieve ka-

li Zoals eerder (p.180 hierboven) gezegd, het is ook niet duidelijk te maken en men kan een ander ook niet overtuigen, waarom
in geval X geen gevangenisstraf van vier maanden, maar een van
zes maanden wordt opgelegd. ledere beslissing is discutabel.
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rakter van de begrippen die het gebruikt aan het oog te onttrekken. De justitiabelen zouden anders vervreemd raken van de
rechtspleging en de justitiële besluitvorming zou aan gezag inboeten.
Het gevolg is dat de justitiabelen wordt

gesuggereerd, of dat

zij in de waan worden gelaten, dat het in het strafrecht om de
dooT hen gepercipieerde

doelstellingen gaat. Grote delen van het

publiek denken, bijvoorbeeld, dat de waarheid die het strafrechtelijke apparaat zoekt wanneer een crimineel gebeuren heeft
plaatsgevonden,

een sociaal- of natuurwetenschappelijke waarheid

is. Wij zullen straks zien (8.3.) dat ook penologen het slachtoffer van deze suggesties zijn geworden.

7.2.5. HET STRAFRECHT STAAT BLOOT AAN EEN INTENSIEVE EN PLURIFORME "SUR'/EILLANCE"

VAN DE BUITENWACHT

Na hetgeen in 5.2.5.4. (de buitenwacht) en in 7.2.1. (lau
action)

in

is geschreven, kan ik hierover kort zijn.

Geen organisatie staat zo bloot aan "surveillance" en bemoeienis van "cliënten" en pressiegroepen als het strafrechtelijke apparaat. Al deze "cliënten" en pressiegroepen moeten op de een of
andere manier worden tevreden gesteld. Dit kan met daden gebeuren,
maar soms is de enige mogelijkheid te suggereren

of te

beloven

dat aan hun verlangens wordt tegemoet gekomen. Ook hierdoor ontstaat een discrepantie tussen opgegeven en werkelijke doelstellingen. In 8.2. zal ik dit illustreren aan de hand van een studie
van AUBERT (16) over de effectiviteit van de wetgeving.
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HOOFDSTUK 8
HET PENOLOGISCHE ONDERZOEK EN DE OPGEGEVEN
DOELSTELLINGEN VAN HET STRAFRECHT

In dit Hoofdstuk zal ik aantonen dat grote delen van het penologische onderzoek het slachtoffer zijn geworden van de discrepantie tussen stated

goals

en real·

goats

en voorbijgaan aan de wer-

kelijke problemen en doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat.
De te bespreken onderzoeken hebben betrekking op alle vier de
subsystemen die in dit boek centraal staan en nagenoeg alle typen
discrepanties komen aan bod. Schematisch:

Schema 2

type discrepantie

wetgever openbaar zittende gevanministe- magigenisrie
stratuur wezen

A. "kwalijke" karakter

speciale en

B. rechtskarakter

generale

preventie

HEMMEL

C. onwil tot motiveren
D. Juridische ficties
E. surveillance buitenwacht

waarheidsvinding
AUBERT

Ik begin met twee concrete onderzoeken waaruit blijkt dat de onderzoeker ten onrechte is afgegaan op de opgegeven reden van een
beslissing (8.1. en 8.2.). De eerste studie is van HEMMEL (subsysteem: Openbaar Ministerie; type discrepantie: B; de tweede is
de beroemde "keukenmeidenstudie" van AUBERT (subsysteem: wetgever;
type discrepantie: E ) .
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8.1.

DE STUDIE VAN HEMMEL

In 1972 publiceerde HEMMEL (90) een artikel over De Officier

Justitie

als Voorspeller

van Crimineel

van

Gedrag.

Een Officier van Justitie mag alleen preventieve hechtenis
vorderen indien onder meer aan één van de volgende voorwaarden is
voldaan: a. gevaar voor vlucht, Ъ. gevaar voor herhaling en o.
gevaar voor collusie (uitwissen van sporen). Een van deze redenen
moet worden opgegeven, vergezeld van een motivering.
HEMMEL's uitgangspunt is dat als reden praktisch

altijd

gevaar

voor herhaling wordt gegeven en als motivering meestal dat ver
dachte reeds eerder is veroordeeld. Door vergelijking van de dos
siers van een groep preventief gehechte met die van een groep
niet-preventief gehechte gedetineerden, ging hij na in hoeverre
Officieren van Justitie recidive juist hadden voorspeld en in
hoeverre vroegere veroordelingen een valide predictor zijn voor
de latere recidive.
Van de groep preventief gehechten (Ν = 165) recidiveerde 60%
binnen vijf jaren na het vonnis, van de groep niet-preventief gehechten (N = 215) 40%. Dit verschil is statistisch significant.
Het aantal vroegere veroordelingen correleerde bij de preven
tief gehechten +.33 met de laatste recidive, bij de niet-preven
tief gehechten +.35. Ook deze correlaties zijn statistisch signi
ficant .
HEMMEL laat zich nogal somber uit over de voorspelling van
recidive. Deze noemt hij iets beter dan op grond van het toeval
mocht worden verwacht. Ook de correlaties van de recidive met het
aantal vroegere veroordelingen acht hij "te laag om in de prak
tijk de recidive op grond van het crimineel verleden betrouwbaar
te kunnen voorspellen." (p. 66).
HEMMEL's beleidsadvies luidt "dat de Rechter-Cormissaris
vordering

tot

voorlopige

hechtenis

mag accepteren,

wanneer

geen
het

1) Deze regel is met ingang van 1 Januari 1974 in zoverre gewij
zigd, dat gevaar voor herhaling alleen als reden mag worden
opgegeven bij bepaalde misdrijven waarop een gevangenisstraf
van vijf Jaren of meer staat.
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gevaar voor hevhaling
verleden

uitsluitend

van de verdachte!'"

gebaseerd

is op het

crimineel

(p. 67).

Dit onderzoek geeft aanleiding tot de volgende kritiek.
In de eerste plaats: er blijkt een grote mate van vooringenomenheid uit. Menig testpsycholoog zou, afhankelijk van het belang
van het te voorspellen gedrag en van de moeilijkheden die zich
bij de voorspelling voordoen, tevreden zijn met 60% juiste voorspellingen. Ook correlaties van .33 en .35 worden doorgaans beslist niet als laag beschouwd.
Daar komt bij dat HEMMEL het praktisch

altijd

opgeven van ge-

vaar voor herhaling gemakshalve gelijkstelt aan altijd,
in 100% van de gevallen. Als praktisch

altijd

in

casv

echter is : in 95%

of zelfs in 90% van de gevallen, en als de Officieren van Justitie in 5%, respectievelijk 10% van de gevallen op andere gronden
dan die van gevaar voor herhaling preventieve hechtenis vorderen
(hierover geeft de auteur geen uitsluitsel), kan het percentage
juiste voorspellingen nog groter zijn dan 60%.
In de tweede plaats: als

een Officier van Justitie vreest voor

herhaling, koestert hij die vrees niet, zoals HEMMEL doet voorkomen, voor de tijd ná het vonnis, maar voor de tijd tòt het vonnis. Om het plegen van een delict gedurende die

tijd te voorkomen,

vordert hij preventieve hechtenis.
In welke mate preventief gedetineerden zouden recidiveren als
zij niet preventief waren gehecht, is op grond van deze studie
niet te zeggen. Hiervoor zouden twee groepen die beide in aanmerking komen voor preventieve hechtenis met elkaar moeten worden
vergeleken. De ene groep zou wel, de andere geen preventieve
hechtenis moeten krijgen.
In de derde plaats (en daar gaat het hier vooral om): een
Officier van Justitie vreest vaak helemaal niet voor herhaling,
maar wil met preventieve hechtenis iets heel anders bereiken wat
hij van de wet niet als reden mag opgeven. Hij wil, bijvoorbeeld,
de verdachte beschermen tegen de wraak van het slachtoffer of van
anderen, ongeacht de eventuele criminele reactie hierop van de
verdachte. Soms wil hij uit humane overwegingen en voor de best186

wil van de verdachte een voorschot geven op een zekere gevangenisstraf, of probeert hij een dubbele breuk met de maatschappij
te voorkomen (namelijk de situatie waarin een delinquent na zijn
delict door zijn werkgever wordt ontslagen, elders aan de slag
komt en

na het vonnis opnieuw door zijn werkgever wordt ontsla-

gen) . Niet zelden wordt een preventieve hechtenis verlengd om een
uitgebreid voorlichtingsrapport van de reclassering of van een
psychiater mogelijk te maken.
Hoewel men kan twisten over de legitimiteit van deze doelstellingen, valt niet te ontkennen dat preventieve hechtenis
hiervoor veelvuldig wordt aangewend.
De consequentie voor de impact

van criminologische research is

deze. Afgezien van het feit dat het predictievermogen van de Officier van Justitie niet zo slecht is dat noch hij noch de Rechter-Commissans hun beleid behoeven te wijzigen, in de door
HEMHEL voorgestelde zin, zullen zij dit ook niet gauw doen omdat
het voorkómen van herhaling lang niet altijd de werkelijke, maar
een opgegeven doelstelling is. Ten hoogste kan een onderzoek zoals dat van HEMMEL in die zin impact

hebben dat in het vervolg

een andere wettelijk toegestane reden (bijvoorbeeld gevaar voor
vlucht) wordt opgegeven, totdat een criminoloog ook daarvan de
ongeldigheid aantoont, enzovoort. Op deze manier kan het Openbaar
Ministerie aardig in het nauw worden gedreven, maar in zijn beleid
verandert niets. Een dergelijk onderzoek heeft met andere woorden
eerder impact

op de motivering van beslissingen dan op beslissin-

gen zelf.
De misvatting van HEMMEL over het werkelijke doel van de preventieve hechtenis staat niet op zichzelf. Zijn artikel is pevolgd door een publicatie van SCHOLTEN (143). Deze vroeg een aantal Officieren van Justitie bij 241 verdachten recidive te voorspellen. Ook hij kwam tot de conclusie dat zij in dit opzicht
allesbehalve experts waren. Evenmin was het recidiveverleden een
valide predictor.
Het artikel van SCHOLTEN is eveneens geschreven vanuit het
idee, als zou met preventieve hechtenis worden getracht herhaling
te voorkomen. Bij zijn kritische kanttekeningen op HEMMEL's on187

derzoek geeft SCHOLTEN er tenminste geen blijk van te onderkennen
dat de opgegeven reden voor de preventieve hechtenis niet de werkelijke reden behoeft te zijn.
Ten slotte: beide artikelen waren voor de redactie van het
tijdschrift waarin zij waren geplaatst, aanleiding tot een redactioneel naschrift (137). Daarin werd gesteld dat HEMMEL en SCHOLTEN duidelijk hadden gemaakt dat bij het opgeven van gevaar voor
herhaling als reden voor het toepassen van preventieve hechtenis,
het criminele verleden niet als argument mag worden gebruikt. Ook
de redactie meent blijkbaar dat het altijd om het gevaar voor herhaling gaat.

8.2.

DE STUDIE

VAN

AUBERT

In 1948 werd door het Noorse parlement een nieuwe Wet op het
Huishoudelijk Personeel aangenomen (in het vervolg "wet HP" te
noemen). Deze wet bevatte allerlei regelingen die ogenschijnlijk
de rechtspositie en de arbeidsomstandigheden van dienstboden
moesten verbeteren. Zo werd de arbeidstijd beperkt tot tien uren
per dag, werd overwerk duidelijk gedefinieerd, en werden een minimumloon en een minimum aantal vrije dagen vastgesteld.
Twee Jaren na de invoering van deze wet begon AUBERT (16) een
onderzoek naar het generaal-preventieve effect van deze wetgeving. Bij een paarsgewijze getrokken steekproef van 218 huisvrouwen en 221 dienstboden, werd door middel van interviews vastgesteld in hoeverre hun gedrag zich conformeerde aan de gestelde
rechtsregels. Het resultaat was teleurstellend. Niet meer dan een
tiende van de geïnterviewde paren gedroeg zich volledig volgens
de eisen van de wet. Er waren veel onbelangrijke afwijkingen,
maar de hoofdregel van de wet, namelijk de tien-urige werkdag,
werd in bijna de helft van de gevallen niet opgevolgd. Op korte
termijn had de wet derhalve geen of nauwelijks enig effect.
Vervolgens ging de auteur na, wat de redenen van deze ineffectiviteit konden zijn geweest. Hij wijst onder meer op de hypothese dat nieuwe wetten nooit gedragsveranderingen teweegbrengen,
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шааг dat zij alleen worden gehoorzaamd als zij overeenkomen met,
of hun oorsprong vinden In, reeds bestaande gewoonten. Gebrekkige
geïnformeerdheid, de ongeorganiseerdheid van bedienend personeel,
voert hij als andere verklaringen aan.
Het gehele onderzoek stond tot dusverre in het teken van de
generale preventie. Aan de hele vraagstelling en aan de verklaringen voor de afwezigheid van generaal-preventieve effecten lag
de veronderstelling ten grondslag dat met de nieuwe "wet HP" een
serieuze poging werd gedaan een einde te maken aan de uitbuiting
van dienstboden.
Zo werd de "wet HP" door de wetgever ook voorgesteld. Zij verving duidelijk een uit de vorige eeuw daterende paternalistische
wet die geheel overeenkomstig de belangen van de werkgevers was
geformuleerd. De nieuwe wet was op een totaal andere leest geschoeid. Zij had het voornamelijk over de rechten van het personeel en er werden sancties op overtredingen van werkgevers gesteld.
Na verloop van tijd komt AUBERT echter tot de ontdekking dat
met de "wet HP" in feite helemaal geen generale preventie werd
beoogd, maar conflictoplossing tussen strijdende politieke partijen en strijdende groeperingen in de samenleving. Aan de ene
kant stonden de conservatieve parlementsleden, die de werkgevers
vertegenwoordigdai, aan de andere kant de progressieve parlementsleden, die opkwamen voor de werknemers. Het compromis bestond
hieruit dat enerzijds wel een wet werd uitgevaardigd ten gunste
van de werknemers, voorzien van strafbepalingen (lau
books),

in

the

maar dat anderzijds de handhaving van de wetten met opzet

ineffectief werd gehouden (lau

in action).

De procesrechtelijke

regels weken namelijk beduidend af van wat gebruikelijk was in
het arbeidsrecht. Er was, bijvoorbeeld, geen inspectie, belast
met het toezicht op de naleving van de wet. Het initiatief tot
vervolging lag bij de dienstboden, een initiatief dat alleen kon
worden gehonoreerd indien de overtredingen zich, ondanks protesten, herhaalden. Welke dienstbode gaat, na eerst te hebben geprotesteerd, respectievelijk te hebben ruzie gemaakt, nog een lange
juridische weg bewandelen?
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AUBERT formuleert deze conflictoplosaende functie als volgt:
"Dit bijzondere en unieke compromis, zoals geformuleerd in de
strafbepaling, kan slechts begrepen worden als een resultaat van
twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant wilde de wetgever
zijn serieuze bedoelingen demonstreren door de wet uit te vaardigen. Traditioneel wordt dit gedaan door met sancties te dreigen,
door de wet 'tanden te geven', dit moest vooral dienen ter geruststelling van degenen, die de hervormingsfunctie van de wet benadrukten en die het op zich genomen hadden het standpunt van de
dienstboden te vertegenwoordigen. De andere kant echter kreeg
zijn deel met de overduidelijke inefficiëntie van de strafbepaling, en de grote onwaarschijnlijkheid dat deze ooit toegepast
zou worden. Zo zouden het privédoraein (het huis) en de belangen
van de huisvrouwen in praktijk beschermd worden, hoewel deze op
papier in principe aan een lichte bedreiging waren blootgesteld.
De inhoud van de wet is geheel ten gunste van de huishoudelijke
hulpen, terwijl de procesregels de huisvrouwen beschermen. Het
idee van wetshandhaving is m

ere gehouden, terwijl zij in prak-

tijk zonder effect blijft." (p. 66).
Voor de thematiek en de beleidsrelevantie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek betekent dit dat, als niet generale preventie maar conflictoplossing de werkelijke doelstelling van deze
wet is geweest, idealiter daarnaar onderzoek had moeten worden
gedaan. Zo'η onderzoek heeft AUBERT niet gedaan.Integendeel, zes
jaren later doet hij een vervolgonderzoek naar... de generaalpreventieve effectiviteit van dezelfde wet, vanuit de gedachte
dat de "wet HP" op langere termijn mogelijk wel effecten zou heb
ben .
De moraal voor het criminologische onderzoek strekt zich uit
tot vele andere wetten, die ook vaak wat SCHUYT (145) noemt, een
symboolfunctie hebben. Wetten fungeren niet zelden als fopspeen
voor de partij die veranderingen wil aanbrengen. Aan de wens tot
verandering wordt voldaan door een nieuwe wet te maken of een be
staande wet te wijzigen. De behoudende partij weet de wet echter
zo te redigeren, of te amenderen, dat aan de beoogde veranderin
gen hun mogelijkheid tot realisatie wordt ontnomen. Beide partij190

en zijn uiteindelijk tevreden, de ene omdat het nu in de wet
staat, de andere omdat er m

de praktijk toch weinig van terecht

komt. SCHUYT noemt als voorbeelden in ons land de "Wet op de Ondernemingsraden 1950" (wel de verplichting tot instelling, geen
sancties op met-nakoming ervan) en op strafrechtelijk gebied
art. 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen
Vanwege deze symboolfunctie van vele wetten dient men sceptisch te staan tegenover de beleidsrelevantie en de -impact

van

het gangbare onderzoek naar de effectiviteit van wetten. SCHUYT
(145) verwijt onderzoekers een te sterke

oriëntatie op de macht-

hebbers, omdat zij meer onderzoek doen naar de effectiviteit van
wetten die verplichtingen opleggen dan naar de effectiviteit van
wetten die rechten garanderen

Ik ben het daarmee eens. Maar van-

uit een ander perspectief kan men onderzoekers ook een te

geringe

oriëntatie op de machthebbers verwijten, omdat zij voorbijgaan
aan hun werkelijke doelstellingen.
Vragen die zich met betrekking tot de symbool- en conflictoplossende functie van wetten voor onderzoek lenen, zijn

Is het

conflict op deze manier wel bevredigend opgelost' Is het compromis op den duur niet te doorzichtig' Wordt, ten gevolge van de
groter wordende mondigheid en inspraak van de belanghebbende partijen, in de toekomst niet ieder compromis als een zoethoudertje
ontmaskerd? Worden op een gegeven moment geen nieuwe conflicten
in het leven geroepen als een werkelijke realisering van de op
papier toegezegde beloften uitblijft'
Niet alleen verschilt dergelijk onderzoek wat vraagstelling
betreft van het gangbare onderzoek, ook de te gebruiken methodiek
en de "proefpersonen" verschillen
stated

goals

Staan bij

onderzoek naar de

de justitiabelen centraal en wordt bij hen (hun at-

titudes, geïnformeerdheid, en dergelijke) de oorzaak van het slagen of falen van een wet gezocht, bij onderzoek naar de conflictoplossende werking van wetten zijn de wetgevende organen zelf ook
voorwerp van studie

Het verschijnsel dat penologisch onderzoek meer onderzoek naar
opgegeven dan naar werkelijke doelstellingen is, is niet beperkt
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tot geïsoleerde onderzoeken zoals die van HEMMEL en AUBERT. Mijns
Inziens doet dit verschijnsel zich In de hele penologie voor. Ik
zal dit aantonen aan de hand van twee onderwerpen waarnaar de
meeste penologlsche research Is gedaan (zie p. 141 hierboven) te
weten de waarheidsvinding (8.3.) en de speciale (en generale)
preventie (8.4. en 8.5,).
Ik zal telkens eerst een overzicht van deze studies geven.
Vervolgens zal Ik aangeven welke impact

onderzoekers wensen of

mogelijk achten en welke problemen en doelstellingen zij bij het
strafrechtelijke apparaat veronderstellen. Dan volgt een beschrijving van de werkelijke problemen en doelstellingen. Ik eindig met de vraag: wat is de potentiële impact

8.3.

DE ONDERZOEKEN

NAAR

DE

van deze studies?

WAARHEIDSVINDING

De onderzoeken op het gebied van de waarheidsvinding gaan voornamelijk over de betrouwbaarheid van (oog) getuigeverklarIngen. Getulgeverklaringen kunnen in twee opzichten onbetrouwbaar zijn:
α. getuigen zijn opzettelijk oneerlijk, zoals bij meineed en
b. getuigen zijn wel gemotiveerd tot eerlijkheid, maar hun
verklaringen zijn desondanks incorrect.
Op dit laatste aspect hebben de onderzoeken van forensische psy
chologen betrekking.

1) De onderzoeken naar de waarheidsvinding, in oasu de betrouw
baarheid van (oog) getuigeverklaringen, zijn voor het meren
deel in het buitenland verricht, en genieten in Nederland
waarschijnlijk minder bekendheid dan die op het gebied van de
speciale preventie. Dit is een reden waarom ik aan de studies
over de waarheidsvinding meer aandacht wijd. Een andere reden
is dat de waarheidsvinding veel meer dan de speciale preventie
aan wettelijke regels is gebonden (ons strafprocesrecht is voor
een groot deel bewijsrecht).Daardoor leent het zich bij uitstek
om de complexiteit van conflicterende doelstellingen te illu
streren.
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8.3.1. BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKEN

Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van getuigeverklaringen is
rond de eeuwwisseling een van de eerste toepassingsgebieden van de
empirische psychologie geweest (ANASTASI , 7 ) . Het eerste tijdschrift voor toegepaste psychologie, uitgegeven door STERN, droeg

zelfs de titel: Beiträge

гиг Psychologie

der Aussage.

Na 1930 is

het onderwerp een tijdlang in de vergetelheid geraakt, maar de
laatste jaren heeft het weer sterk aan belangstelling gewonnen.
GREER (81) en TRANKELL (154) hebben onlangs uitstekende overzich
ten geschreven, terwijl ten onzent FRIJDA (74) en BENDER (19)
experimenteel onderzoek hebben gedaan naar de betrouwbaarheid van
getuigeverklaringen over het politie-optreden bij provorelletjes.
In de jaren twintig heeft in ons land de Groningse hoogleraar in
het strafrecht, S. VAN DER AA, reeds onder te noemen realiteits
experimenten gedaan.(Zie WIERSMA, 170).
De eerste onderzoeken, uitgevoerd door Fransen (BINET), Duit
sers (STERN) en Noord-Amerikaanse immigranten (MÜNSTERBERG) gingen niet verder dan de constatering dat

een gemiddeld ooggetuige-

verslag veel fouten en omissies bevat. De procedure, die later
ook door FRIJDA en BENDER is gevolgd, was de volgende: Aan een
aantal proefpersonen, meestal studenten, wordt een serie plaatjes
of een film vertoond.

De opdracht is na afloop aan te geven wat

zij hebben gezien, hetzij door middel van een vrij verslag, hetzij door vragen te beantwoorden. (Bijvoorbeeld: "Hoeveel agenten
vielen deze jongen tegelijkertijd aan? Eén,twee, drie of vier?").
Later zijn deze Aussage-

of Remembranceteats

vervangen door

de zogenaamde realiteitsexperimenten. Zoals de naam al zegt, hebben deze onderzoeken een realistischer karakter. Hierbij wordt
proefpersonen gevraagd verslag te doen van real

life

gebeurtenis-

sen waarvan zij rechtstreeks getuige zijn geweest. Een docent
laat, bijvoorbeeld, tijdens een college twee studenten een gefingeerde ruzie met elkaar maken. Op een gegeven moment trekt een
van hen zelfs een revolver. De overige studenten, die van te voren niet weten dat het hele voorval is geënsceneerd, brengen na
afloop verslag uit.
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Dergelijke studies hebben uitgewezen dat een foutloze weergave
van een gebeurtenis een zeldzaamheid is, zelfs wanneer de proefpersonen van te voren weten dat zij over het voorval zullen worden ondervraagd en zelfs wanneer wordt opgedragen alleen die details te vermelden waarvan zij zeker zijn. Zo waren in FRIJDA's
onderzoek slechts 60% van de antwoorden (N=70) goed en dat terwijl
de film (over een botsing tussen de politie en provo's) tot driemaal toe, waarvan één keer vertraagd, was afgedraaid.
Deze resultaten stemmen overeen met klassieke bevindingen uit
de experimentele functieleer volgens welke de waarneming en het
geheugen geen exacte reproducties zijn van de objectieve werkelijkheid.
De "realiteitsexperimenten" kunnen ook worden gebruikt voor de
bepaling van de betrouwbaarheid van individuele getuigeverklanngen. TRANKELL maakt melding van dergelijke expertises in Zweden.
In een bepaalde strafzaak was het voor de bewijsvoering belangrijk
te weten of de verdachte naast zich in de auto een vrouw had zitten. Teneinde de betrouwbaarheid van een getuige, die beweerde
een vrouw als medepassagier te hebben gezien, te toetsen, nam
TRANKELL elf proeven af, waarin hij telkens dezelfde auto voor de
getuige liet voorbij rijden. In sommige proeven was er geen medepassagier, in andere een man, in weer andere een vrouw. Bij alle
proeven was de getuige in staat het juiste antwoord te geven· of
er een medepassagier was, en zo ja, of dit een man was of een
vrouw. Men kan berekenen in hoeverre dit succes aan toeval, respectievelijk gissen kan worden toegeschreven. In iedere proef is
de kans op een juist antwoord door te gissen 1 3. Maar in een serie van elf proeven is de kans op 11 correcte antwoorden (1/3)
namelijk 1 177.000. Met andere woorden

,

er was alle reden de oor-

spronkelijke getuigeverklanng voor juist aan te nemen.

Latere onderzoekers zijn verder gegaan dan de loutere vaststelling
dat getuigeverklanngen over het algemeen niet zo betrouwbaar
zijn. Zij hebben getracht hiervoor verklaringen te vinden en te
achterhalen welke factoren op de betrouwbaarheid van invloed zijn
Tot de voornaamste bevindingen behoren de volgende
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- Een vrij verslag waarin de getuige het gebeuren in zijn eigen woorden weergeeft, is nauwkeuriger dan de antwoorden op een
rechtstreekse ondervraging. Bij een rechtstreekse ondervraging
geven getuigen wel meer details, maar een groter deel van het
verslag is fout

Bij een kruisverhoor, dat tot doel heeft de ge-

tuige in verwarring te brengen, is de betrouwbaarheid het kleinste.
- Ook de vraagvorm in engere zin is van invloed. Suggestieve
vragen die een veronderstelling inhouden ("Had verdachte het pistool in zijn linker- of zijn rechterhand''", terwijl nog helemaal
niet over een pistool gesproken is) lokken onjuiste antwoorden
uit. Daarom zijn in vele landen leading

questions

in de rechts-

zaal verboden. (In Groot-Britannie zijn zij alleen tijdens het
kruisverhoor toegestaan).
- Zelfs van de grammaticale vorm van een vraag kan een suggestie uitgaan. Subject-gerichte vragen zoals: "Heeft u een pistool
op tafel gezien?", leveren betrouwbaarder antwoorden op dan object-gerichte vragen ("Lag er een pistool op de tafel?").
- Het afleggen van de eed heeft ten aanzien van de getuige
twee functies. Hij is in de eerste plaats bedoeld om te voorkomen
dat opzettelijk onware informatie wordt verstrekt. In de tweede
plaats, om een oprechte getuige aan te moedigen zo nauwgezet mogelijk te antwoorden. Naar de effectiviteit van de eed in dit
tweede opzicht, zijn enkele onderzoeken gedaan. Het blijkt dat
het afleggen van de eed het aantal foute antwoorden slechts in
zeer geringe mate reduceert.
- Publiciteit in de massamedia, voorafgaande aan het proces,
kan de betrouwbaarheid nadelig beïnvloeden. Met onjuiste of aangedikte details in kranteverslagen vult de getuige de leemten in
zijn geheugen op.
- Heftige emoties bij shockerende gebeurtenissen maken de
waarnemingen van en de uitlatingen over deze gebeurtenissen minder betrouwbaar dan veelal wordt gedacht. In sommige rechtsstelsels wordt de ari

de ooeur

van een slachtoffer van een ernstig

misdrijf voor waar aangenomen, omdat cerebrale remmingen afwezig
zouden zijn. GREER maakt evenwel melding van onderzoeken volgens
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welke het tijdsverschil tussen een spontane en een cerebrale
(vaak defensieve) reactie op een shockerende gebeurtenis uiterst
klein en nauwelijks meetbaar is.
- Overeenstemming van verschillende getuigen is evenmin een
garantie voor de juistheid van hun verklaring. Er kan betrekkelijke unanimiteit bestaan bij een onjuiste mening zonder dat er
van samenzwering sprake behoeft te zijn. Zij kan ook het gevolg
zijn van een gemeenschappelijk

verwachtingspatroon. FRIJDA vond

dat 80% van zijn respondenten (N=70) ten onrechte verklaarden dat
een agent rechtshändig sloeg.

Ten minste zo belangrijk als de bovengenoemde externe variabelen
(vraagvorm, en dergelijke) die een getuigeverklaring meer of minder betrouwbaar maken, is de psychische gesteldheid van de getuige.
De meeste gebeurtenissen bevatten teveel informatie dan dat
een waarnemer deze alle in zich kan opnemen. Wat hij waarneemt,
is noodzakelijk een selectie. Afgezien van de beperkte opnamecapaciteit, wordt de objectieve werkelijkheid geselecteerd, georganiseerd en getransformeerd door emoties, attitudes, verwachtingen
en de behoefte aan consistentie binnen het eigen ervaringsveld.
Een beroemd voorbeeld is de Canadese strafzaak tegen een aantal
Jagers die een collega voor een hert aanzagen en hem doodschoten.
(Zie GREER, 81). Bij de reconstructie van het misdrijf zag de politie een mens. Het verschil is dat de jagers, verwachtend of hopend een hert te zien, ook een hert zagen;

de politie, verwach-

tend een mens te zien, zag een mens.
Hetzelfde geldt, mutatis

mutandis,

voor het geheugen. Ook al

is de oorspronkelijke waarneming correct, het geheugen is geen
feilloos opslag- en reproductiesysteem. Het geheugen is aan dezelfde selectie- en transformatiewetten onderhevig als de waarneming. Leemten worden na verloop van tijd bewust of onbewust opgevuld

met details die consistent zijn met het algehele beeld dat

men van de situatie heeft. Zo kan een getuige met absolute zekerheid verklaren vroeger iets te hebben gezien, hoewel dat in werkelijkheid meer een interpretatie of conclusie is dan een feit.
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Ten slotte iets over de effecten van getuigeverklaringen.
De bekendste experimenten in dit verband gaan over de volgorde
van de getuigeverklaringen ter terechtzitting (MILLER and CAMPBELL, 120, WALKER and WALKER, 163 en WELD and ROFF, 166). De
overtuigingskracht van een getuigeverklaring is niet constant,
maar is afhankelijk van het tijdstip van presentatie tijdens de
rechtzitting. Het maakt verschil ten aanzien van het uiteindelijke oordeel van een jury of eerst alle getuigen à ohavge
volgens alle getuigen à décharge
à charge

optreden, vervolgens getuigen à décharge,

weer getuigen à charge.

en ver-

optreden, of dat eerst getuigen

Hoewel de inhoud

en ten slotte

van de verklaringen in

beide gevallen dezelfde is, is een jury in het eerste geval minder gauw geneigd het oordeel schuldig uit te spreken dan in het
laatste geval.
In een ander experiment (WIGMORE, 171) is nagegaan welke invloed getuigeverklaringen hebben op de voorstelling van een jury
over een gebeuren. Het ging hier weer om een geënsceneerde ruzie
tijdens een college, waarvan de details waren ingestudeerd en van
te voren genoteerd. Dertien getuigen werden at

rondom

uitgekozen

om voor een gesimuleerde jury, bestaande uit studenten, negen
vragen te beantwoorden

Naderhand werd de versie die de jury van

de ruzie gaf, vergeleken met de gearrangeerde versie. De voorstelling van de jury klopte bij lange na niet met het werkelijke gebeuren. Zij wees onder meer de verkeerde persoon aan als degene
die met de ruzie begon.

8.3.2. Da W'R

GÎDEP/OLKZRS VEPOHDEPSTELDE POTENTIËLE IMPACT

Welke ътпрааЬ zouden deze onderzoeken kunnen hebben?
Ik beperk

mij tot de potentiële impact

op de wettelijke re-

gels met betrekking tot de bewijsvoering en het verhoor van getuigen

Daaraan refereren forensische psychologen in hun beleids-

adviezen het meeste en niet of nauwelijks aan strafuitsluitingsgronden (noodweer, noodweerexces). Uit interviews met leden van
de zittende magistratuur is mij bovendien gebleken dat in de
praktijk bij het al of niet aannemelijk maken van strafuitslui197

tingsgronden getuigen-deskundigen een grotere rol spelen dan getulgen.
Het Is evenwel niet juist om, zoals forensische psychologen
vaak doen, de term "bewijsvoering" exclusief te reserveren voor
datgene wat ter terechtzitting gebeurt. Weliswaar levert de rechter het definitieve bewijs dat het tenlastegelegde feit is begaan,
maar tijdene het voorbereidende onderzoek worden, met het oog op
het gebruik van bijzondere bevoegdheden, ook bewijsoordelen geleverd: vermoeden, verdenking, ernstige bezwaren. ENSCHEDE (65)
noemt dit voorlopige bewijsoordelen omdat hun zekerheidsgehalte
geringer is en omdat zij minder aan wettelijke regels zijn gebonden dan het definitieve bewijsoordeel van de rechter. Zij zijn
echter niet minder belangrijk, en wel om de volgende redenen:
a. Op grond van deze oordelen worden ingrijpende voorlopige
sancties (bijvoorbeeld preventieve hechtenis) toegepast.
b. Op grond van deze oordelen wordt de eerste grove selectie
tussen verdachten aangebracht en wordt het materiaal geprepareerd dat de rechter uiteindelijk voor zich krijgt.
o. Voor ons thema mogen zij beslist niet worden vergeten omdat
in het voorbereidende onderzoek getuigen een veel grotere
rol spelen dan ter terechtzitting. Getuigeverklaringen kunnen verdachten tot een bekentenis bewegen ; voorlopige bewijsoordelen (mogen) worden geleverd op grond van slechts
één getuigeverklaring; tijdens het voorbereidende onderzoek
worden de getuigen met andere versies geconfronteerd en worden diegenen geselecteerd die later zullen worden gedagvaard
ter zitting te verschijnen.
d. Daar waar het testimoniim

de auditu

is toegelaten, beïn-

vloeden de in deze fase afgelegde getuigeverklaringen in
niet geringe mate indirect de besluitvorming van de rechter.
Welke invloed zouden de besproken onderzoeken nu kunnen hebben en
dienen te hebben op de bewijsvoering?
Onderzoekers zelf aarzelen niet de toepassing van hun bevindin1) Zie voor de betekenis hiervan p. 213 en verder hieronder.
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gen te beschouwen als een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de Integriteit van het strafrechtelijke apparaat. Hun
gedachtengang kan als volgt worden samengevat :
Het strafrechtelijke apparaat (politie, Openbaar Ministerie,
Rechter-Commissaris, zittende magistratuur) tracht koste wat
kost de waarheid op te sporen. Een van de belangrijkste middelen
die hiertoe ter beschikking staan, zijn de verklaringen van getuigen. In de meeste rechtssystemen bestaat een meer of minder
uitgebreid pakket van regels met betrekking tot het getuigeverhoor, zoals de verplichting de eed af te leggen. Naar de mening
van forensisch-psychologische onderzoekers veronderstellen Juristen dat naleving van deze regels maximale betrouwbaarheid garandeert. Hierdoor zouden foute getuigeverklaringen dermate worden
geëlimineerd dat

bewezenverklaring , schuldigverklaring en ver-

oordeling gerechtvaardigd zijn.
De onderzoeken wijzen juist het tegendeel uit. Getuigeverklaringen zijn zeer onbetrouwbaar en de psychologische principes
die aan de juridische regels met betrekking tot het getuigeverhoor ten grondslag liggen, zijn naar de huidige stand van de psychologische wetenschap obsoleet. Om tot juiste juridische beslissingen te komen, dienen daarom - nog steeds volgene de onderzoekers - de strafprocessuele regels te worden aangepast aan deze
wetenschappelijke inzichten. In deze visie is, bijvoorbeeld, de
eed een achterhaalde zaak omdat zij niet de effecten heeft die
de wetgever daarvan verwachtte.
Daarnaast zouden forensische psychologen veel meer dan tot
dusverre expertises moeten kunnen uitbrengen over de betrouwbaarheid van individuele getuigeverklaringen.
Ter argumentatie verwijst men naar het vertrouwen dat deskundigen van andere disciplines inmiddels in de strafrechtspleging
genieten (handschriftdeskundigen, pathologen-anatomen).
MÜNSTERBERG (geciteerd bij OREER, 81, p. 136) betoogde al in 1908

dat "while

the court

makes the fullest

soientifio

methods when, for

be examined in a murder case,
satisfied

with

instance,

use of all

modem

a drop of dry blood is

the same court

the most unscientific

the

is

to

completely

and haphazard methods

of
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common prejudice
the memory report

and ignorance

when a mental product,

of a witness,

is to be examined. "

especially

ANASTASI (7) gaat nog verder. Al hebben forensische psychologen, zo schrijft zij,

geen absolute zekerheden te bieden en al

zijn hun onderzoekmethoden zelf niet altijd even betrouwbaar, het
verstand vereist dat bij ieder type beslissing de best mogelijke
informatie, die voorhanden is,

wordt aangewend. Zo is het ook in

de geneeskunde. Geen enkele therapie garandeert 100% succes noch
bestaat volledige overeenstemming over wat de beste therapie is.
"Toch gebruikt men deze stand van zaken niet als argument om de
geneesmethoden van de Middeleeuwen te blijven gebruiken." (p.321).

Mijns inziens overschatten deze forensische psychologen de implicaties voor het strafrecht en de potentiële impact

van hun stu-

dies schromelijk. Om dit duidelijk te maken is het nodig hun
vooronderstellingen omtrent de qualiteit en de doeleinden van het
strafproces en van strafprocessuele regels te analyseren. Deze
vooronderstellingen zijn:
A . Ten gevolge van de onbetrouwbaarheid van getuigeverklaringen bevatten strafrechtelijke uitspraken dwalingen (8.3.3.).
B.

Het strafrechtelijke apparaat tracht koste wat kost de materiële waarheid oVer een gebeuren te achterhalen (8.3.4.).

C. Strafrechtelijke beslissingen moeten als een uitdrukking
van de materiële waarheid worden gezien (8.3.5.).
Ik zal deze vooronderstellingen achtereenvolgens op hun houdbaarheid toetsen.

8.3.3.

STRAFRECHTELIJKE DWALINGEN EN DE ONBETROUWBAARHEID VAN
GEWIGEVERKLARINGEN

In de beleidsadviezen van forensische psychologen ligt de suggestie besloten dat rechterlijke vonnissen ten gevolge van onbetrouwbare getuigeverklaringen talloze dwalingen bevatten. Dit is
evenwel niet aangetoond.
In de eerste plaats: alle onderzoeken van forensische psychologen dragen een laboratoriumkarakter waarbij van gefingeerde ge200

vallen en van gesimuleerde rechters of jury's Is gebruik gemaakt.
Real

life

onderzoeken zijn mij niet bekend. Zijn extrapolaties

van kunstmatige onderzoeksituaties naar levensechte omstandighe
den in het algemeen al moeilijk te maken, dit geldt α

fortiori

voor extrapolaties naar emotioneel beladen en dramatische situa
ties zoals een rechtszitting. Bovendien mag men aannemen dat pro
fessionele rechters veel geoefender ondervragers zijn dan de stu
denten die in de laboratoriumexperimenten als proefpersonen zijn
gebruikt. Zij moeten eerder in staat worden geacht uit een aantal,
ten dele tegenstrijdige, verklaringen een gebeuren te reconstru
eren.
In de tweede plaats: zelfs bij deze laboratoriumonderzoeken is
nooit nagegaan welke invloed getuigeverklaringen hebben op de ge
simuleerde beslissingen van strafrechtelijke functionarissen, zo
als de bewezenverklaring van de rechter. In de meeste onderzoeken
is alleen geconstateerd dat

getuigeverklaringen onbetrouwbaar

zijn. In slechts enkele onderzoeken zijn de effecten van getuige
verklaringen bepaald. Maar deze, in twee typen onder te verdelen,
studies geven geen uitsluitsel over de vraag in hoeverre onbe
trouwbare getuigeverklaringen tot rechterlijke dwalingen leiden.
Het ene type onderzoek (WELD and ROFF, 166, MILLER and
CAMPBELL, 120 en WALKER and WALKER. 163) gaat over het effect van
de volgorde

van getuigeverklaringen op de schuldigverklaring door

een jury, niet over het effect van de onbetrouwbaarheid

van ge

tuigeverklaringen.
Het tweede type onderzoek (WIGMORE, 171) gaat over het effect
van getuigeverklaringen op de weergave van een gebeuren door een
jury, maar: a.

het is niet duidelijk of de getuigeverklaringen

dan wel de reconstructie door de jury-leden onbetrouwbaar waren
en

b.

de invloed

op de voorstelling

van de jury is wel vastge

steld, maar niet de invloed op de beslissingen

van de jury.

In de derde plaats: in alle onderzoeken fungeren alleen getui
geverklaringen als onafhankelijke variabelen, alsof getuigeverkla
ringen de enige informatie zijn waarover de rechter en andere
strafrechtelijke functionarissen zouden beschikken en waarop zij
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hun beslissingen zouden baseren.
In feite gaat een rechter niet uitsluitend af op getuigeverklaringen. Hoewel zij, vergeleken met vroegere tijden waarin primitieve godsoordelen, respectievelijk de bekentenis van de verdachte de doorslag gaven, aan betekenis hebben gewonnen, kunnen
getuigeverklaringen niet zonder meer de regina

probationis

(VAN

BEMMELEN, 18) worden genoemd. Want:
a. Verklaringen van getuigen zijn niet de enige toegestane bewijsmiddelen. In Nederland zijn de andere bewijsmiddelen: de eigen waarneming van de rechter ter terechtzitting, de verklaring
van de verdachte, de verklaring van een deskundige en schriftelijke bescheiden (art. 339 W.v.Sv.).
Het bewijs mag worden gegrond op elk van deze bewijsmiddelen
(maar niet op alleen de verklaring van de verdachte noch op de
verklaring van slechts één getuige) (zie a. ) .
Bijgevolg is de rechter niet alleen afhankelijk van getuigeverklaringen en heeft hij de mogelijkheid en zelfs de plicht
voorhanden getuigeverklaringen af te wegen tegen andere bewijsmiddelen.
In de praktijk hebben getuigeverklaringen trouwens zelden een
doorslaggevende betekenis, omdat in de meeste zaken de verdachte
bekent. In die gevallen hebben zij meer een ondersteunende of
aanvullende functie.
b. Wij hebben in Nederland formeel een negatief-wettelijk bewijsstelsel. Hoewel dit, volgens ENSCHEDE (65) in werkelijkheid tot
een vrij bewijsstelsel is geëvolueerd, is het verschil van beide
stelsels met een positief-wettelijk bewijsstelsel dat een rechter
bij aanwezigheid van wettelijke bewijsmiddelen, waaronder getuigeverklaringen, niet verplicht is het tenlastegelegde bewezen te
verklaren. Voorwaarde is namelijk dat hij uit de bewijsmiddelen
ook de overtuiging heeft gekregen (art. 338 W.v.Sv.). Hij mag en
moet alle informatie onderzoeken en betwijfelen, dus ook de betrouwbaarheid van de getuigeverklaringen. Een van de voornaamste
functies van de terechtzitting is juist het ter discussie stellen
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van het in het voorbereidende onderzoek en van het ter plekke
verzamelde materiaal.
Over het algemeen worden al weinig getuigen ter zitting opgeroepen. De keren dat dit wel gebeurt, mag men dan ook een extra
grote behoedzaamheid van de rechter verwachten.

a.

Voor de weinige gevallen waarin alleen getuigeverklaringen

voorhanden zouden zijn, voorziet de wet in de unus testis
testis-Tegel:

nullus

het bewijs mag niet worden gegrond op de verklaring

van slechts één getuige (art. 342 W.v.Sv.).
Weliswaar is overeenstemming tussen verschillende getuigen
geen garantie voor de juistheid van hun verklaring en heeft deze
regel aan kracht ingeboet doordat niet de gehele tenlastelegging
maar wel onderdelen daarvan op grond van één getuigeverklaring
bewezen mogen worden geacht. Maar niettemin wordt de rechter door
dit artikel blijvend geattendeerd op de mogelijke tekortkomingen
van getuigeverklaringen.

8.3.4. HET STRAFRECHT EN HET ZOEKEN NAAR DE WARE TOEDRACHT

Nog fundamenteler dan het idee dat onbetrouwbare getuigeverklaringen talloze dwalingen zouden veroorzaken, is de veronderstelling als zou het strafrechtelijke apparaat koste wat kost de ware
toedracht over een gebeuren trachten te achterhalen en als zouden
strafrechtelijke beslissingen moeten worden gezien als een uitdrukking hiervan.
Toegegeven moet worden dat dit wel wordt gesuggereerd. Het
strafproces heeft verschillende kenmerken die de suggestie levend houden dat de objectieve waarheid wordt onthuld (discrepantie type D ) :
- de geritualiseerde wijze van besluitvorming;
- de taal van het straf(proces)recht. In de rechtszaal hoort
men frasen zoals "de gehele waarheid en niets dan de waarheid", "wettig en overtuigend bewezen". De standaardtekst
waarmee een getuige wordt gedagvaard te verschijnen, luidt:
"teneinde getuigenis van de waarheid af te leggen in de
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zaak tegen...."
- het dichotome denken. Een feit is bewezen of niet. Het
strafrecht kent geen gradaties.
- het definitieve en onherroepelijke van de beslissingen. Een
partij kan in hoger beroep gaan, maar uiteindelijk valt er
een bindend besluit.
- de consequenties van een beslissing. De consequenties van
een bewezenverklaring (en schuldigverklaring) en van vrijspraak zijn voor een verdachte zo groot, dat vele mensen
denken dat het tenlastegelegde wel waar moet

zijn. Een rech-

ter gaat iemand toch niet opzettelijk leed toevoegen als
het niet zeker is dat hij dit of dat heeft gedaan! En hij
laat een gevaarlijk man toch alleen dan vrij rond lopen, als
hij absoluut zeker weet dat hij niet de schuldige is!
Ook het verweer van juristen tegen aanvallen van forensische psychologen op de psychologische validiteit van strafprocessuele regels (bijvoorbeeld, de regel dat een ori

de coeur

van een slacht-

offer als waar mag worden aangenomen) draagt bij tot deze suggestie. De handhaving van deze regels verdedigen juristen vaak
met een beroep op hun intuïtie en op hun ervaring. "Hun intuïtie
zegt" of "hun ervaring leert" dat dergelijke regels wel valide
zijn en een juiste vaststelling van de feiten garanderen.
Een dergelijk pleidooi is overbodig. De psychologische validiteit van strafprocessuele regels is ten dele irrelevant. Want het
zoeken naar de ware toedracht van een crimineel gebeuren is tot
op zekere hoogte slechts een opgegeven, gesuggereerde functie
van strafprocessuele regels. Bovendien daagt het forensische psychologen onnodig uit tot een nog feller pleidooi voor hun inzich-

ten die, naar sooiaal-wetensohappelijke

maatstaven,

inderdaad

dikwijls juister zijn.

Het strafrechtelijke apparaat zoekt niet koste wat kost de materiële waarheid. Want het zoeken naar de waarheid is A) quantitatief en B) qualitatief begrensd.
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A. Quantitatieve

begrenzingen

Het strafrechtelijke apparaat stelt slechts een onderzoek in naar
een deel van alle (vermoedelijk) gepleegde delicten. En van ieder
(vermoedelijk) crimineel gebeuren zijn slechts een aantal aspecten strafrechtelijk relevant. Ik noem dit de quantitatieve begrenzingen van de waarheidsvinding.

a.

De politie heeft informeel de discretionaire bevoegdheid

strafbare feiten niet op te sporen en van opgespoorde strafbare
feiten geen aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Hoewel
dit wettelijk niet is toegestaan, oefent zij in de praktijk op
grote schaal een sepotbeleid uit.
Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft op zijn beurt eveneens de bevoegdheid te seponeren. Deze bevoegdheid heeft een wettelijke basis (art. 167 W.v.Sv.). Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie van vervolging afzien
op gronden aan het algemeen belang ontleend. De gedachte hierachter is, dat de belangen van de verdachte en van de samenleving
zozeer kunnen worden geschaad door vervolging, dat vervolging,
waaronder waarheidsvinding, beter achterwege kan blijven. In de
praktijk heeft dit opportuniteitsbeginsel zelfs steeds meer een
positieve strekking gekregen, in die zin dat tegenwoordig alleen
wordt vervolgd als het algemeen belang zulks vordert (de zogenaamde beleidssepots).
Daarnaast kan het Openbaar Ministerie van vervolging afzien
wanneer het onvoldoende bewijs aanwezig acht of wanneer het meent
dat de zaak civielrechtelijk moet worden afgedaan.
Bij al deze door de politie en het Openbaar Ministerie geseponeerde gevallen wordt de waarheid omtrent het eventuele criminele gebeuren in het ongewisse gelaten. Ook al zou met behulp van
onder meer een sociaal-wetenschappelijk gefundeerd getuigeverhoor
een sluitende bewijsvoering mogelijk zijn, het strafrechtelijke
apparaat is daar in deze gevallen niet in geïnteresseerd, omdat
andere belangen prevaleren.
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b.

Wanneer het Openbaar Ministerie wel tot vervolging besluit, is

vervolgens op drieërlei wijze in de tenlastelegging een quantitatieve beperking van de waarheidsvinding gelegen.
Ten eerste: een verdachte die zich heeft schuldig gemaakt aan
een groot aantal strafbare feiten, wordt niet altijd alles tenlastegelegd.Vaak selecteert het Openbaar Ministerie die delicten,
waarvan het zeker is en wel zodanig, dat met de gezamenlijke tenlastelegging en met het daaraan gekoppelde requisitoir de doeleinden die het zich stelt, worden gerealiseerd (bijvoorbeeld,
speciale preventie).
Soms wijkt de tenlastelegging opzettelijk af van de tenlastelegging die het feitelijke gebeuren nog het meeste zou benaderen.
Om een onnodig zware straf te voorkomen, legt een Officier van
Justitie, bijvoorbeeld, in plaats van moord doodslag, of in
plaats van inbraak diefstal ten laste.
In het Noord-Amerikaanse systeem van plea

bargaining

is het

heel duidelijk dat de materiële waarheid niet voorop staat. In
ruil voor een bekentenis die het proces minder ingewikkeld en
tijdrovend maakt, wordt de verdachte door het Openbaar Ministerie
een minder ernstig feit tenlastegelegd.Andere feiten laat men lopen.
Ten tweede: de uiteindelijke tenlastelegging is geen beschrijving van het totale betreffende criminele gebeuren, maar een Juridische abstractie. Slechts over die aspecten van het criminele
gebeuren wordt geoordeeld die aan een wettelijke delictsomschrijving voldoen. De beslissingen van de Officier van Justitie en van
de rechter hebben derhalve slechts betrekking op een deel van de
waarheid.
Om bovengenoemde redenen is een groot deel van de waarnemingen
en verklaringen van getuigen meestal irrelevant voor de bewijsvoering en doet het er niet toe of zij betrouwbaar zijn of niet.
De bevinding van forensische psychologen dat getuigeverklaringen
zo onbetrouwbaar zijn, wordt hiermee minder zwaarwegend.
Ten derde: nog in een ander opzicht kan men zeggen dat het in
het strafproces bij het onderzoek naar de feiten niet om de volle
maar slechts om een deel van de waarheid gaat. Van begin tot eind
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wordt namelijk alleen een onderzoek ingesteld naar de schuld van
de verdachte, niet naar zijn onschuld.
Vóór de vervolging mag alleen dan iemand als verdachte (art.27
W.v.Sv.) worden aangemerkt, wanneer een redelijk vermoeden van
schuld bestaat (niet: een redelijk vermoeden van onschuld moet
worden aangetoond om iemand niet als verdachte aan te merken).
Een Rechter-Commissaris kan alleen bij ernstige bezwaren (art.64
W.v.Sv.) tegen de verdachte een bevel tot bewaring geven (niet:
alleen bij aantoonbare afwezigheid van ernstige bezwaren behoeft
of mag geen bevel tot bewaring gegeven worden). Dit geldt bij
uitstek voor de rechter. Alleen als hij overtuigd is
reasonable

doubt)

(without

dat een verdachte het tenlastegelegde feit

heeft gepleegd, mag hij hem veroordelen. Om tot vrijspraak te
komen en hem niet te veroordelen is het niet nodig ervan overtuigd te zijn dat de dader het tenlastegelegde niét heeft gepleegd. Twijfel is voldoende. ENSCHEDE (64) drukt dit als volgt
uit: "De waarheid die men in het strafproces zoekt, 'hangt
scheef', is alleen gericht op schuld. Is die waarheid niet vast
te stellen, dan treedt het strafrecht terug." (p. 58).
Dat slechts een deel van de waarheid wordt onderzocht, betekent dat van een vrijgesproken verdachte niet zonder meer kan
worden gezegd dat hij het tenlastegelegde feit niet

heeft ge-

pleegd. Het is mogelijk dat een verdachte zich hieraan wel degelijk heeft schuldig gemaakt, maar dat de rechter hetzij onvoldoende wettelijke bewijsmiddelen heeft, hetzij, hoewel voldoende
bewijsmiddelen voorhanden waren, onvoldoende overtuigd was.
De waarheid wordt ook hier in het ongewisse gelaten. In geval
van vrijspraak is het strafrechtelijke apparaat daarom zelfs zo
weinig bekommerd, dat het (wanneer het ervan overtuigd Is dat er
wel een strafbaar feit is gepleegd) zelden verder gaat zoeken wie
het tenlastegelegde eventueel dan wel heeft gepleegd. (Dat doet
men vermoedelijk ook daarom al niet omdat men er in feite van

1) Voor het bewijs van strafuitsluitingsgronden kan worden volstaan met "balance of probabilities".
Zij behoeven alleen maar
aannemelijk te worden gemaakt.
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overtuigd is dat de vrijgesproken verdachte het strafbare feit
wel heeft gepleegd).
B. Qualvtatieve

begrenzingen

Behalve bovengenoemde quantitatieve begrenzingen zijn er ook,
wat ik ter onderscheiding hiervan zou willen noemen, qualitatieve
begrenzingen aan de waarheidsvinding. Ook als men de waarheid om
trent alle criminele gedragingen en alle aspecten daarvan zou
willen achterhalen, dan nog bemoeilijken strafprocessuele regels
en andere doelstellingen dan de waarheidsvinding de vaststelling
van de juiste toedracht.

a. Het maken van fouten

-is

ingeboicjd

Ziet men de vrijspraak van een schuldige als een fout, dan is met
het beginsel гп dubio

pro reo

in bijna ieder rechtsstelsel het

maken van fouten ingecalculeerd.
Jury's wordt het mogelijk gemaakt een blanke die volgens hun
analyse schuldig is, vrij te spreken en een neger schuldig te
verklaren waar zij in feite twijfelen. Een van de rechtvaardigin
gen van de juryrechtspraak is, volgens WEINSTEIN (165), juist dat
jury's voor de gemeenschap acceptabele beslissingen kunnen nemen.
b. De belangen

van de drmatis

versonae

Controversiële regelingen zoals juryrechtspraak, tengevolge waarvan de foutenmarge onaanvaardbaar dreigt te worden overschreden,
zijn echter zeldzaam. Wel kent ieder strafprocesrecht allerlei
regels die een ongehinderd zoeken naar de waarheid min of meer
bemoeilijken. De wet offert bewust een aantal hulpmiddelen voor
een betrouwbare vaststelling van de feiten op, teneinde de belangen van de dramatis

personae

te beschermen

Ons strafprocesrecht draagt een gematigd accusatoir karakter.
De verdachte heeft tijdens het hoofdonderzoek ter zitting, maar
ook reeds tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijke
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vooronderzoek, een groot aantal processuele rechten. Hij kan
zich, bijvoorbeeld, al tijdens het opsporingsonderzoek door een
raadsman laten bijstaan (art. 28 W.v.Sv.) en tijdens het gerech
telijke vooronderzoek heeft hij in beginsel recht op Inzage van
alle stukken (art. 30 W.v.Sv.). Niet voor niets klagen politie
functionarissen erover dat het onderzoek zo wordt bemoeilijkt nu
tegenwoordig meer van deze rechten wordt gebruik gemaakt.
Een bij uitstek beschermend beginsel is dat een verhorende
rechter of ambtenaar geen verklaringen mag uitlokken en geen ge
bruik mag maken van verklaringen die niet in vrijheid zijn afge
legd (art. 29 W.v.Sv.). De verdachte is niet tot antwoorden ver
plicht. Het gebruik van een Ъъе detector

of van narco-analyse

tegen de wens van de verdachte in, wordt van vele kanten afgewe
zen, ook al zou daarmee de waarheid kunnen worden onthuld (het
geen overigens geenszins zeker is).
Een groot aantal middelen om de ware toedracht vast te stel
len is derhalve niet toegestaan.
Ook andere participanten in het strafproces dan de verdachte
genieten een speciale bescherming die een ongehinderd zoeken naar
de waarheid belemmert. De wetgever hecht zeer veel belang aan de
verklaringen van getuigen in verband met de waarheidsvinding. Zo
veel dat zij op straffe van inverzekeringstelling, respectieve
lijk gijzeling kunnen worden verplicht om te verschijnen, res
pectievelijk te antwoorden (art. 214 en 221 W.v.Sv.). Maar hierop
zijn uitzonderingen gemaakt. Sommige getuigen (en dat zijn juist
vaak degenen die de beslissende informatie zouden kunnen ver
strekken) hebben namelijk een verschoningsrecht. Familieleden
zijn niet verplicht de waarheid te spreken als dit de positie van
de verdachte kan schaden (art. 217 W.v.Sv.). En getuigen die vre
zen zichzelf of familieleden aan een strafrechtelijke vervolging
bloot te stellen, hebben eveneens een verschoningsrecht (art.
219 W.v.Sv.). Ten slotte kunnen zich verschonen, degenen die,
ingevolge hun ambt, beroep of stand, tot geheimhouding verplicht
zijn (artsen, advocaten, priesters) (art. 218 W.v.Sv.).
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о. Andere intrinsieke,
den

instrumentele

en organieationele

doelein

Behalve met de belangen van de direct betrokken dramatis

personae

heeft men In het strafproces nog met andere beginselen en doel
stellingen rekening te houden die ook conflicteren met het zoe
ken naar de waarheid.
- Strafprocessuele regels, ook de bewijsregels, zijn er niet
alleen om een juiste vaststelling van de feiten te waarborgen,
maar dienen onder meer ook om willekeur tegen te gaan en om de
procesvoering zo efficient en economisch mogelijk te doen verlo
pen. Dat er, bijvoorbeeld, in vele rechtstelsels een of andere
regel met betrekking tot de toelaatbaarheid van de

auditu

verklaringen (zie p. 213 en verder hieronder) bestaat en dat dit
niet ter discretie van de rechter wordt gelaten, heeft onder an
dere tot doel het voorkómen van willekeur. Zulke verklaringen
worden toegelaten of verboden, ook al beïnvloedt de regel een
betrouwbare vaststelling van de feiten nadelig.
- Het beginsel dat processen in principe openbaar zijn (art.
20 R.O.), bemoeilijkt eveneens de waarheidsvinding. Aan de ene
kant maakt het controle van en kritiek op de bewijsvoering mogelijk. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat de verdachte, getuigen of andere dramatis

personae

informatie achterhouden of

verdraaien, uit schaamtegevoel omdat zij bij het delict zijn betrokken, of uit vrees voor represailles.
- Zowel in het belang van de verdachten als met het oog op de
effecten van rechtsbeslissingen zijn rechtsbeslissingen aan tijd
gebonden. Rechtsbeslissingen moeten ten behoeve van onder meer
de volgende doelstellingen binnen een bepaalde termijn worden geli
nomen :

Speciale en generale

preventie

Op grond van praktische ervaringen in opvoedingssituaties

1) Ook in verschillende artikelen van het Wetboek van Strafvordering wordt gemaand onnodige vertraging te voorkomen (onder
andere art. 53, 57, 180).
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en van psychologische leertheorieën wordt verondersteld dat
de preventieve effecten groter zijn naarmate de strafrechtelijke reactie sneller op het delict volgt. Met name exemplarische straffen verliezen aan zin als niet snel wordt
gehandeld.

Rechtvaardigheid
Al te veel tijd besteden aan zaken om tot een maximaal betrouwbare vaststelling van de feiten te komen, zou ten koste gaan van de afhandeling van andere zaken. Talloze delicten zouden onbestraft blijven.
De kans op een sanctie zou zo gering worden dat het strafrecht bovendien aan generaal-preventieve effectiviteit zou
inboeten.

Citizen

participation

Dit is een Engelse uitdrukking voor betrokkenheid van de
burgers bij de strafrechtspleging. Traag verlopende processen kunnen de aangiftebereidheid van slachtoffers van
delicten doen verminderen.

Conflictoplossing

en apaisering van onlust-

en wraakgevoelens

Een belangrijke functie van een proces (afgezien van de eventuele sanctie) waarop in de litteratuur veelvuldig wordt
gewezen, is de oplossing van conflicten tussen strijdende
partijen (AUBERT, 15, WEINSTEIN, 165, HART and McNAUGHTON,
86). Bij deze conflicten kunnen de verdachte, het slachtoffer, de verdachte en anderen uit de samenleving zijn betrokken. Om te verhinderen dat spanningen tussen deze partijen onnodig blijven voortbestaan of worden aangescherpt,
is het nodig dat er binnen een bepaalde tijd een gezaghebbende beslissing wordt genomen, welke dat ook moge zijn.

Ontwikkeling van

jurisprudentie

In de gevallen waarin een strafrechtelijke beslissing als
test

case

moet dienen voor de berechting van soortgelijke

gevallen, is het in het algemeen zaak dat zij relatief snel
wordt genome*!.
Omdat telkens binnen een bepaalde tijd een ja of een neen moet
worden uitgesproken (politie: aangifte doen aan het Openbaar Mi211

nisterie of niet; Openbaar Ministerie, vervolgen of niet, zittende magistratuur: veroordelen of niet), heeft het strafrechtelijke
apparaat vaak niet de mogelijkheden die nodig zijn om de objectieve toedracht van een gebeuren te bepalen.
Zo is het voor het strafrechtelijke apparaat ondoenlijk om
consistent, wetenschappenjk-methodisch te werk te gaan, wil het
een definitief oordeel kunnen vellen op het moment waarop dit
wordt vereist. Een rechter heeft niet onbeperkt de tijd om een
aantal rivaliserende hypothesen te toetsen totdat hij maximale
zekerheid heeft bereikt. Hij gaat deze weg wel een eind. Hij
wordt voortdurend aan het twijfelen gebracht en gedwongen (onder
andere door de procespartijen die ieder hun eigen, gekleurde versie van het gebeurde geven) de waarschijnlijkheid van de ene versie tegen de andere af te wegen. Een rechter (en ook de politie
en het Openbaar Ministerie) bewandelt dus een heel eind dezelfde
weg als een historicus. Met deze laatste heeft een rechter gemeen
dat hij oordelen moet vellen over gebeurtenissen in het verleden.
Maar het verschil is, dat een historicus zich kan onthouden van
een oordeel, terwijl een rechter op een gegeven moment moet beslissen ten gunste van één versie van het gebeurde, als de waarheid (AUBERT, 15).
Om tot zo'n beslissing te komen, is het ongehinderd zoeken
naar de waarheid, zoals wij dat kennen in de wetenschappen, in
het recht vervangen door de spelregels van het bewijs. Hiermee
stoten wij op een zeer belangrijke functie van bewijsregels
(naast de reductie van willekeur). Zij lenigen de nood van de
rechter in zijn meest fundamentele taak: te komen tot een beslissing (AUBERT, 15). Bewijsregels zijn er om de doorslag te geven
in onduidelijke situaties.
Vooral de positief-wettelijke bewijsstelsels, waarbij een feit
bij aanwezigheid van een aantal bewijsmiddelen moet worden bewezen verklaard, zijn de rechter in dit opzicht zeer behulpzaam.
Men denke aan de primitieve godsoordelen.
Bij mijn weten bestaan er, althans in de zogenaamde ontwikkelde landen, geen positief-wettelijke bewijsstelsels meer. Dit wil
niet zeggen dat sommige rechters niet hun eigen positieve, maar
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onwettelijke bewijsstelsels hanteren, in de geest van: "In het
verhaal van een ontkennende verdachte accepteer ik twee tegenstrijdigheden, maar een derde is voor mij niet meer geloofwaardig.
Dan heeft hij het volgens mij gedaan." Of. "In het algemeen acht
ik bewezen dat iemand de moordenaar is, als hij én toegeeft kort
tevoren bij het slachtoffer te zijn geweest én bloedsporen op
zijn kleding had."

d.

Bet

ι св+гпоулутп de

audttu

Zelfs bewijsregels die op het eerste gezicht uitsluitend de waar
heidsvinding lijken te dienen, hebben bij nader inzien andere
functies.
Een oud probleem in vele rechtsstelsels is de vraag of getuigen
verklaringen "van horen zeggen" mogen afleggen en of deze mogen
meetellen bij de bewijsvoering. In sommige landen (de Verenigde
Staten van Noord-Amenka, Groot-Brittanie) is een testirtaniwn
auditu,

de

behoudens talrijke uitzonderingen, in principe niet toe

gestaan. Dit verbod staat daar bekend als de hearsay

rule.

Het

Nederlandse Wetboek van Strafvord. spreekt er zich niet expliciet
over uit. Weliswaar bevat het enige artikelen (art. 295 en 322
W.v.Sv.) die er op zouden kunnen wijzen dat de wetgever het
іътопълп

ae audztu

tes—

niet wenselijk achtte, maar de Hoge Raad heeft

zich sedert 1926 zeer soepel opgesteld. Tegenwoordig is het in
ons land een ingeburgerde praktijk dat aan getuigenissen "van
horen zeggen" bewijskracht wordt toegekend.
Aan de beleidsadviezen van onderzoekers naar de betrouwbaar
heid van getuigeverklanngen ligt de assumptie ten grondslag dat
het enige kriterium voor het al of niet toestaan van een

testimo—

1) Het is een interessante vraag in hoeverre rechters eigen posi
tieve bewijsstelsels hebben ontwikkeld en hoe deze er uit zien.
Zou dit verschijnsel op grote schaal voorkomen, dan zou dat
kunnen betekenen, dat wij in Nederland niet, zoals ENSCHEDE
(65) schrijft, van een negatief-wettelijk naar een vrij be
wijsstelsel zijn geëvolueerd, maar van een negatief-wettelijk
naar een positief-onwettelijk bewijsstelsel
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пъит de auditu

het effect op een juiste vaststelling van de fei

ten is. Strafrechtjuristen werken deze veronderstelling in de hand
omdat zowel de vóór- als de tegenstanders van deze regel zich
veelvuldig beroepen op de waarheidsvinding.
Voorstanders zijn van mening dat met het verwerpen van de auditu

verklaringen teveel relevant bewijsmateriaal verloren kan

gaan. Zij voeren daarbij als argument aan dat de verklaring van
een getuige over wat hij visueel heeft waargenomen (een verklaring die wel bewijskracht heeft) principieel toch niet verschilt
van een verklaring over wat hij akoustisch heeft waargenomen.
Tegenstanders wijzen op de mogelijke dubbele onbetrouwbaarheid,
zowel die van de verklaring van de getuige als die van de aan hem
gedane mededeling, mededelingen uit de tweede hand zijn niet beëdigd en volgens hen daarom onbetrouwbaarder dan beëdigde; als,
zoals in Nederland, onbeedigde getuigeverklaringen in het procesverbaal van de politie bewijskracht hebben (dit zijn ook de

audi-

tu verklaringen), ligt het zwaartepunt van het proces bij organen die minder competent en bevoegd zijn over de waarheid te oordelen dan de rechter.
Het is echter de vraag of deze strafprocessuele regels hun bestaansrecht wel primair ontlenen aan het streven naar de waarheid.
Een belangrijk motief (dat evenwel niet altijd expliciet wordt
genoemd) om hearsay

evidence

niet toe te laten, is namelijk dat

het strijdig is met het "onmiddellijkheidsbeginsel". Dit houdt
in dat tot het bewijs slechts die gegevens mogen meewerken die
ter terechtzitting zijn gebleken en die derhalve in de aanwezigheid van de verdachte en van de rechter zijn behandeld. Schending
van dit beginsel ontneemt de verdachte zijn wettelijk gewaarborgde mogelijkheden tot verweer. WEINSTEIN (165) drukt dit iets
voorzichtiger uit: "Although

the hearsay

rute

tification

some of its

vitality

in truth

psychic

value

against

them should

finding,

to litigants,
do it

who feel
риЫгсІу

that

has its

those

and face

main

is due to
giving

to face."

jusits

evidence
(p. 245).

Anderen (zie WEINSTEIN, 165), hoewel in principe niet tegen
de auditu

verklaringen, schrikken terug voor de gevolgen die het

toelaten hiervan kan hebben op de efficiëntie van de procesgang.
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Men vreest eindeloze discussies over de betrouwbaarheid van de
aangevoerde hearsay

evidence

en een vloed van nieuwe processen

wanneer een partij meent dat hij m e t tijdig is gewaarschuwd dat
hearsay

évidence

zou worden ingebracht (deze waarschuwing is soms

verplicht).
HART and McNAUGHTON (86) menen eveneens dat het gevaar voor
dwalingen niet de belangrijkste reden is om verklaringen uit de
tweede hand te weigeren. "Ostensively (rom. van mij, F.D.)

is because second-hand evidence,
cross-examination

is

unreliable."

unsuorn to and untested
Maar: "The

by

real (rom. van mij,

F.D.) reasons for the Hearsay Rule seem to be: a. it
parties to produce better (first-hand)evidence;
b. it
court a handy tool for excising time-consuming, but
relatively
useless, testimony; с it prevents errant
basing an essential finding upon the slender reed of
evidence."

this

forces the
gives the
usually
juries from
hearsay-

En voegen de auteurs er ironisch aan toe, "d.

it

is,

with its sixteen exceptzons (more or less), a technicality
in
which the trial lauyer has an intellectual
investment and a
valuable exclusive expertise."
(p. 48).
Een motief om hearsay

evidevce

ondanks mogelijke onbetrouw

baarheid wel toe te laten, is de onwaarachtigheid en onsamenhan
gendheid die het proces voor de verdachte en het publiek zou
krijgen als alle de auditu

verklaringen kunstmatig zouden worden

weggelaten. Praktisch gezien is het trouwens moeilijk te vermij
den, en zij spelen m

ons informeel vrije bewijsstelsel de

facto,

of het nu mag of niet, een rol bij de bewijsvoering.
Ziet men het strafproces niet primair als een middel om de
waarheid te ontdekken, maar als een middel tot conflictoplossing
tussen strijdende partijen, dan kan hearsay

evidence

tot deze

laatste doelstelling bijdragen. De mogelijkheid vrijelijk aller
lei mededelingen te kunnen doen zonder te worden onderbroken en
zonder dat het woord wordt ontnomen, geeft leder het onlustapaiserende gevoel dat hij zijn zegje heeft kunnen zeggen

1) Maar afgezien van deze doelstellingen, met het oog op de
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8.3.5. STRAFRECHTELIJKE OORDELEN FN DE MATERIELE WAARHEID

In het voorafgaande hebben wij gezien dat het strafproces er niet
alleen is om de objectieve waarheid omtrent een gebeuren vast te
stellen. Om tijdig tot een definitieve beslissing te kunnen komen en om andere doelstellingen dan de waarheidsvinding te kunnen
realiseren, worden bewust een aantal middelen om de waarheid vast
te stellen, opgeofferd.
Dit is één reden waarom juridische uitspraken zoals de bewezenverklaring door de rechter niet mogen worden opgevat als een
weergave van de materiele waarheid. Maar ook wanneer het strafrechtelijke apparaat wel geheel en al zou zijn gericht op de
waarheidsvinding, blijft de zekerheidswaarde van zijn oordelen
in verschillende opzichten relatief.
Ten eerste: in het strafrecht worden oordelen geveld over in
het verleden liggende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen
nooit rechtstreeks worden vastgesteld en natuurgetrouw worden gereproduceerd. Alleen aan de hand van thans voorhanden onvolledige
gegevens (sporen), kan onder toepassing van een aantal ervaringsregels over deze gebeurtenissen worden geoordeeld. Hoe overtuigend deze gegevens ook naar het verleden mogen verwijzen, het
blijft altijd denkbaar dat het verleden toch anders is geweest.
Bewijs, aldus ENSCHEDE (65), is nooit meer dan een ernstige verdenking.
Hierbij behoeft men niet eens te denken aan de bewuste pervertering van de waarheid in linkse en fascistische dictaturen.
Ieder bewijs staat bloot aan het gevaar achteraf te worden ontmaskerd als bedrieglijk. De voorhanden gegevens kunnen onjuist
of te onvolledig blijken te zijn en/of de gebruikte ervaringsregels kunnen ongeldig zijn geweest. Allerlei waarde-opvattingen
en vooronderstellingen van de kant van de rechter spelen daarbij

waarheidsvinding is hearsay evidence
misschien vaak wel bpst
evidence.
Wat in het proces verbaal van de politie onmiddellijk na
het delict aan getuigeverklanngen is vastgelegd, is wellicht
betrouwbaarder dan de verklaringen van dezelfde getuigen - veel
later- ter zitting.
216

een rol

OPP (132) geeft als voorbeeld het geval van een rechter

die bewezen achtte dat een vrouw de bedoetvnq

had zich een gesto-

len portemonnaie wederrechtelijk toe te eigenen, "omdat" zij récidiviste was, "omdat" zij geen motief kon opgeven, "omdat" haar
inkomen gering was
Ten tweede

terwijl in de empirische wetenschappen kritena

bestaan voor de mate van waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld kansdrempels) , ontbreken deze in het strafrecht. Een rechter mag iets
bewezen verklaren wanneer hij (uit de wettelijke bewijsmiddelen) de
overtuiging heeft gekregen. De wet geeft nergens aan welke graad
van zekerheid is vereist, wil van overtuiging sprake zijn. Het
beginsel dat de geringste twijfel in het voordeel van de verdachte dient te werken, helpt ook niet verder

Het probleem wordt

er alleen door verschoven. Want wat is twijfel? Overtuiging is
dus een subjectieve zekerheid.
De relativiteit van strafrechtelijke uitspraken is heel duidelijk

in het geval van de voorlopige bewijsoordelen. Daarbij is

niet eens subjectieve overtuiging vereist, maar vermoeden, verdenking, ernstige bezwaren, en dergelijke. Hoe minder definitief
de ingreep in het leven van de justitiabele is, des te minder
zware eisen worden gesteld aan het bewijsoordeel.
Een interessante vraag die in principe empirisch te beantwoorden moet zijn, is in hoeverre dit in de praktijk ook voor de definitieve

bewijsoordelen opgaat. Is het zo dat een rechter genoe-

gen neemt met geringere zekerheid naarmate de vermoedelijke sanctie lichter is'
Ten derde

tot dusverre heb ik gedaan alsof het bewezenver-

klaarde feit alleen uit feitelijkheden bestaat die tot op zekere
hoogte objectief verifieerbaar zijn (bijvoorbeeld
van een gebeuren)

plaats en tijd

Behalve deze feitelijkheden bevat een tenlas-

telegging echter ook allerlei normatieve begrippen die op geen
enkele manier objectief verifieerbaar zijn (bedoeling, wederrechtelijk, roekeloos, veiligheid in gevaar brengen).
Dat een verdachte roekeloos heeft gehandeld, is niet in dezelfde zin waar als, bijvoorbeeld, het feit dat hij op 8 juli
1975 te Amsterdam in een groene auto reed. De eerste waarheid is
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een interpretatie en evaluatie vanuit een normatief-juridisch
perspectief, de tweede waarheid is een ervaringsgegeven en ligt
meer in de sfeer van fact

finding.

Om al deze redenen mag een rechtsbeslissing niet worden gezien
als een weergave van de materiele waarheid. AUBERT (15) drukt
dit als volgt uit. de rechter "velt een oordeel, dat van een bepaald feit gezegd

moet worden

(curs. van mij, F.D.) dat het is

gebeurd of niet is gebeurd." (p. 109).
Dit betekent dat de woorden "het tenlastegelegde is bewezen"
geen objectieve waarheid weergeeft, maar een aansporing is aan
de partijen in het rechtsgeding en aan de gemeenschap dit rechterlijke oordeel als doorslaggevend en als de waarheid te beschouwen. Deze waarheid is echter een juridische constructie.
In wezen hebben wij in het strafrecht derhalve slechts met
waarschijnlijkheden te doen. Dat heeft het recht gemeen met de
empirische wetenschappen. Maar het grote verschil is dat in het
strafrecht de onzekerheid en het normatieve karakter aan het oog
worden onttrokken. De verdachte en andere justitiabelen zouden
het vertrouwen in de rechtspraak verliezen wanneer de waarheidsvinding al te zeer zou worden gerelativeerd. Met het oog op het
gezag van de rechter en een effectieve conflictoplossing moeten
de beslissingen duidelijk en eensluidend zijn. De eerder (8.3.4.)
genoemde kenmerken van het strafproces (het ritueel, de taal,
het dichotome denken, enzovoort) hebben als functie het relatieve
en normatieve karakter van rechtsbeslissingen te maskeren.
Hiermee is niet gezegd dat rechterlijke oordelen naar objectieve maatstaven gemeten helemaal een fictie zijn of dat rechters
vaak bezijden de objectieve waarheid zitten. In feite is er meestal een grote overlap

tussen de objectieve en de juridische waar-

heid. Dat zal ook wel moeten, want de inhoudelijke discrepantie
tussen juridische noties en gelijknamige noties uit, bijvoorbeeld,
de psychologische ervaring of de realiteit van alledag, mag niet
te groot worden, wil het strafrecht geloofwaardig blijven en niet
vervreemden van de justitiabelen.
Waar het om gaat, is dat in ieder geval de functie
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van deze

oordelen een andere is dan het aantonen van de objectieve werkelijkheid. De betekenis van het oordeel van een rechter is niet
dezelfde als die van het oordeel van een historicus die stelt dat
iemand iets deed of niet deed.
Het verschil tussen de historicus en de rechter, tussen de materiele en de juridische waarheid, komt overeen met het verschil
tussen een descriptief en een prescriptief taalgebruik. Met
descripties worden feitelijke omstandigheden verwoord, prescripties zijn bedoeld om tot actie aan te zetten of om iets of iemand
te beïnvloeden. Zo zegt PACKER (134) over het begrip onschuld

tijdens het strafproces. "The presumption

of гппоаепсе

direction (romeins van mij, F.D.) to officials

about

is а
hou they

are

to proceed. " (p. 138).
Van de voorlopige bewijsoordelen (verdenking, ernstige bezwa
ren) is het prescriptieve karakter zo mogelijk nog duidelijker.
Deze oordelen worden niet primair uitgesproken om een (voorlopige)
waarheid te veruoorden

(descriptief), maar om, met gebruik van

dwangmiddelen, de definitieve waarheid beter te kunnen
len

achterha

(prescriptief).
Dit action

performing

aspect van de taal van het recht wordt

door forensische psychologen en penologen niet altijd goed onder
kend. Wat in feite action

performing

language

is, wordt dikwijls,

ten onrechte, als een empirische descriptie opgevat. Zoals gezegd,
strafrechtjuristen en het strafproces (taal, ritueel, enzovoort)
werken dit misverstand in de hand. (Zie p. 182 en 203 hierboven).

Overigens treft men dit soort action

performing

language

m e t al

leen in het recht aan. Ook in de sociale wetenschappen zijn hier
van talloze voorbeelden te geven. SZASZ (151) heeft, bijvoorbeeld,
het prescriptieve karakter van het begrip "psychisch ziek" in de
psychiatrie aangetoond. Het begrip "psychisch ziek" is naar zijn
mening een mythe. Het drukt geen feit uit. Het begrip is een mid
del om op een bepaalde manier op deviante figuren te kunnen rea
geren. Het werd in de tweede helft van de negentiende eeuw geïntroduceerd om het lot van zich hysterisch gedragende mensen te
verbeteren. Daarvóór werden zij als Simulanten met de nek aange219

keken. Tegenwoordig wordt het begrip "psychische ziekte" in Sowjet-Rusland en in de Verenigde Staten van Noord-Amerika gebruikt
om dissidente intellectuelen en kunstenaars uit de samenleving te
verwijderen.
Het interessante is, dat juristen van hun kant ook geneigd zijn
begrippen uit andere wetenschappen, die in wezen prescripties zijn
(psychische ziekte), als descripties op te vatten. Zoals juristen
forensische psychologen en penologen stijven in hún opvatting dat
strafrechtelijke beslissingen op een objectief geconstateerde
waarheid zijn gebaseerd, zo overkomt hen hetzelfde van de zijde
van de sociale wetenschappen.
Tot voor kort geloofden psychopathologen overigens zelf ook in
het descriptieve karakter van hun begrippen (voor uitzonderingen
zie SZASZ, 151 en FOUDRAINE, 72), of deden niet veel moeite het
descriptieve karakter te ontkennen, omdat dat het image van hun
wetenschap zou schaden.

8.3.6. DE POTENTIËLE INVLOED VAN ONDERZOEKtN NAAR DE BETROUWBAARHEID VAN GETUIGElrERKLARINGE')¡

Over de mogelijke impact

van de forensisch-psychologische onder-

zoeken naar de betrouwbaarheid van getuigeverklaringen kan ik nu
kort zijn
De invloed op strafprocessuele regels (waaronder die met betrekking tot de bewijsvoering en het verhoor van getuigen) moet
bij voorbaat gering worden geacht. De waarheidsvinding is immers,
althans tot op zekere hoogte, meer een gesuggereerde dan een werkelijke doelstelling. Het strafrechtelijke apparaat zoekt niet
koste wat kost de waarheid, en het strafproces en strafprocessuele regels hebben meer of andere functies dan de waarheidsvinding.
Op p. 213 hierboven heb ik de wettelijke regelingen omtrent de
toelaatbaarheid van het testimonium

de auditu

als voorbeeld gege-

ven. Andere regels waarvan de assumpties, respectievelijk de effecten strijdig zijn met de bevindingen van forensische psychologen, maar die niettemin niet gemakkelijk zullen worden afgeschaft
of gewijzigd, zijn de eed (onder andere art. 284 W.v.Sv.) en de
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openbaarheid van getuigeverklarmgen (art. 20 R.O.).
De eed blijkt de accuratesse van getuigen niet te vergroten.
Toch blijft hij gehandhaafd, onder meer omdat hij bijdraagt tot
de suggestie dat ter terechtzitting de waarheid aan het licht
komt.
Getuigeverklaringen die in besloten kring worden gegeven, zijn
vaak betrouwbaarder. De kans dat getuigen in die omstandigheid
informaties achterhouden of verdraaien is geringer, omdat zij niet
hoeven te vrezen voor misbruik door anderen of voor represailles.
Dit voordeel weegt voor vele strafrechtjuristen echter minder
zwaar dan het beginsel van onmiddellijkheid en van openbaarheid.
Het is derhalve onvermijdelijk dat strafprocessuele regels
achterblijven bij sociaal-wetenschappelijke bevindingen daarom
trent. Het sociaal-wetenschappelijke ιφ to date-zijn

is geen of

slechts één kriterium voor hun bestaansrecht.De claim van ANASTASl (7) dat het verstand vereist "dat alle informatie (waaronder
sociaal-wetenschappelijke, F.D.) waarover men op dit moment beschikt wordt aangewend om de best mogelijke gedragslijn te kunnen
kiezen", kan daarom in het strafrecht niet worden gehonoreerd.
Behalve de polyfunctionaliteit van strafprocessuele regels
zijn er nog andere redenen om deze claim af te wijzen.
a.

De zekerheidsgraad van vele sociaal-wetenschappelijke be-

vindingen is gering. De conclusies

en beleidsadviezen verschil-

len van onderzoeker tot onderzoeker, van school tot school, en
wat vandaag een vaststaand feit schijnt, is morgen vaak weer achterhaald (in termen van ANASTASI
op dat

het is informatie waarover men

moment beschikt).

Voortdurende afstemming van het straf- en strafprocesrecht op
deze voorlopige en wisselende bevindingen zou de rechtszekerheid,
de rechtvaardigheid en de voorspelbaarheid m
b.

het gedrang brengen.

Sociaal-wetenschappelijke bevindingen zijn vaak zo geavan-

ceerd enzij staan vaak zo ver af van de justitiabelen, dat toepassing daarvan het strafrecht onherkenbaar zou maken voor de
justitiabelen en hen zou doen vervreemden van het strafrecht.
Wanneer men het begrip "relatieve deprivatie" doordenkt

op

zijn strafrechtelijke consequenties, zou men tot de conclusie
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kunnen komen· hoe opener gevangenissen zijn en hoe meer contacten
gedetineerden met de vrije maatschappij hebben, des te zwaarder
is de straf. Zo'η conclusie staat nog te ver af van de spontane
mensenkennis en de aorrrrunis

opinio

om in het strafrecht te kunnen

worden toegepast.
Om deze redenen gaat ook ANASTASI's vergelijking met de genees
kunde mank. Zij zegt dat, evenals de forensische psychologie

,

ook de moderne geneeskunde vol onzekerheden zit. Voor de meeste
ziekten bestaat geen therapie die voor 100% succes garandeert en
er bestaat ook geen volledige overeenstemming over wat de meest
geschikte therapie is. "Toch gebruikt men deze stand van zaken
niet als argument om de geneesmethoden van de middeleeuwen te
blijven gebruiken." (ANASTASI, 7, p. 321).
Beoefening van de geneeskunde is echter iets anders dan recht
spreken. Een arts heeft tot taak een patient koste wat kost te
genezen. Daartoe dient hij op een gegeven moment van alle denkba
re middelen, hoe provisorisch ook, gebruik te maken. Bij zijn
therapeutische ingrijpen behoeft de arts niet of nauwelijks reke
ning te houden met niet-patienten, collega's of patiënten van
collega's. Het is geen probleem dat hij iets anders voorschrijft
dan zijn collega of dat hij een bepaalde ziekte nu anders behandelt dan vorig jaar.
Een rechter daarentegen zoekt niet koste wat kost de waarheid
en verricht niet uitsluitend handelingen ten behoeve van een individuele verdachte. Hij doet uitspraken. Met deze uitspraken
richt hij zich niet slechts tot de voor hem staande verdachte,
maar ook tot potentiële delinquenten en tot de samenleving. Deze
uitspraken stemt hij af op de vroegere (jurisprudentie) en huidige besluitvorming van hemzelf en van zijn collega's. Noties als
rechtsgeldigheid, geloofwaardigheid en voorspelbaarheid spelen

1) Overigens ben ik het geheel eens met ANASTASI, dat ook sociaalwetenschappelijke bevindine-en en expertises van forensische
psychiaters en psychologen, onder andere vanwege het prescriptieve taalgebruik, onbetrouwbaar kunnen zijn. (Zie voor de
psychiatrie R00YMANS, 141). Om die reden is het minstens zo
interessant onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van
getuigen-deskundigen als naar die van getuigen
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bij iedere beslissing een grote rol. Daarom kan hij niet ieder
denkbaar middel gebruiken.

De potentiële impact

van onderzoeken naar de betrouwbaarheid van

getuigeverklaringen op de formulering van strafprocessuele regels
is in Nederland waarschijnlijk nog geringer dan in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten van Noord-Amerika (dit zijn de landen
waar forensische psychologen de meeste onderzoeken hebben gedaan
en aan welker wettelijke regelingen zijn refereren).
Dat komt doordat in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en
in Groot-Brittannie de bewijsvoering en het verhoor van getuigen
aan veel meer en aan veel stringentere regels zijn gebonden dan
in Nederland. Ook de discussie over de waarde van deze regels is
daar veel levendiger. Dit hangt ondermeer samen met de juryrechtspraak en met het accusatoire strafproces in beide landen.
Jury's bestaan uit leken zonder juridische opleiding en ervaring. Om de zuiverheid van hun oordeelsvorming zo goed mogelijk
te waarborgen, wordt hen een leidraad verschaft in de vorm van
regels die omschrijven welke gegevens wel en welke gegevens geen

bewijskracht mogen hebben. "Many rules
stood

only in terms of the judge's

group of ignorant

illiterates

of evidence

need to rigidly

- the jury."

can be

under-

control

a

(WEINSTEIN, 165,

p. 225).
Bij accusatoire procesvormen bestaat er eveneens een grote behoefte aan bewijsregels. Want daar zoekt de rechter niet actief
de waarheid, maar zijn het de strijdende partijen die het bewijs
moeten leveren. Om te voorkomen dat factoren zoals welsprekendheid de doorslag geven, is een groot aantal bewijsregels in het
leven geroepen, op de naleving waarvan de overigens lijdelijke
rechter moet toezien. Aan het gehele pakket regels ligt het be-

1) Ik sluit niet uit dat de onderzoeken naar de betrouwbaarheid
van getuigeverklanngen grote invloed kunnen hebben op de
praktbserende
strafrechtjurist De onderzoeken van STERN en
anderen, waarin werd aangetoond dat getuigeverklaringen in
hoge mate onbetrouwbaar zijn, hebben in de jaren dertig in
Duitsland geleid tot de aanstelling van psychologen aan
rechtbanken als deskundigen op dit gebied (TRANKELL, 154).
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ginsel van the

best

evidenoe

ten grondslag. Dit beginsel houdt in

dat alleen het beste, meest directe bewijsmateriaal mag worden
gebruikt. Bijvoorbeeld: geen copie van een stuk wanneer het origineel voorhanden is en in principe geen getuigenissen "van horen
zeggen".
In Nederland is dit beginsel nergens in de wet vastgelegd en
bestaan er veel minder en veel minder stringente regels met betrekking tot de bewijsvoering en het verhoor van getuigen.
Wat betreft het verhoor van getuigen, de regels die wij hebben, gaan overwegend over zaken zoals de plicht te verschijnen
(art. 282 W.v.Sv.) en te antwoorden (art. 289 W.v.Sv.), over het
verschoningsrecht van bepaalde getuigen (art. 217, 218 en 219
W.v.Sv.) en over de volgorde waarin getuigen worden verhoord
(art. 283 en 285 W.v.Sv.).
Ons strafprocesrecht bevat weinig regels die beperkingen opleggen aan het verhoor van getuigen en aan de bewijskracht van
hun verklaringen, omdat deze mogelijk onbetrouwbaar zijn. Zo
sluit ons Wetboek van Strafvordering, in tegenstelling tot dat
van andere landen, geen personen uit die onbekwaam zouden zijn om
te getuigen. Ten aanzien van getuigen met een gebrekkige of ziekelijke ontwikkeling der geestvermogens en ten aanzien van getuigen jonger dan 16 jaren schrijft de wet alleen voor dat zij geen
eed mogen afleggen, doch slechts worden aangemaand (art. 216
W.v.Sv.) de waarheid te zeggen. (Maar ook hier geldt weer dat penologisch onderzoek met betrekking tot de waarheidsvinding wel
invloed kan hebben op praktiserende

strafrechtelijke functiona-

rissen zoals de politie en de Rechter-Commissans) . De weinige regels die zijn opgesteld met het oog op een juiste vaststelling van de
feiten zijn door de Hoge Raad ontkracht of worden dat in de praktijk
Voorbeelden van door de Hoge Raad afgezwakte regels zijn.

- De unus testis

nullus

testis-regel

(art. 342 W.v.Sv.). Deze

regel, die inhoudt dat het bewijs niet mag worden geleverd
op de verklaring van slechts één getuige, is in zoverre afgezwakt, dat zij alleen geldt voor het bewijs van de

gehele

tenlastelegging. Onderdelen van de tenlastelegging mogen wel
op grond van één getuigeverklaring bewezen worden geacht.
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Ook een eensluidende verklaring van twee getuigen aan wie
het slachtoffer hetzelfde heeft medegedeeld, geldt als bewijs .
Beschouwt men een opsporingsambtenaar als een getuige
(juridisch behoren zijn verklaringen tot de schriftelijke
bescheiden), dan gaat ten aanzien van hem de unus
nullus

testzs-regel

testis

evenmin op. Het bewijs mag berusten op

alleen het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.
- Tot het bewijs mogen alleen die getuigeverklanngen meewerken die feiten en omstandigheden betreffen die de getuige
zelf heeft waargenomen of ondervonden (art. 342 W.v.Sv.).
Er bestaat een uitgebreide jurisprudentie over wat een
getuige wel of niet kan waarnemen en ondervinden. De Hoge
Raad is echter geneigd deze begrippen zeer ruim te interpreteren. Meningen en gissingen over wat een ander dacht, waarnam of meningen over diens betrouwbaarheid zijn weliswaar
niet toelaatbaar, maar, bijvoorbeeld, "opzet" wordt wel voor
waarneming vatbaar geacht en, zoals gezegd, het
de audita

testimomium

is ook toelaatbaar

- De toelaatbaarheid van het testimonium

de auditu

zwakt tege-

lijkertijd een aantal andere regels af, onder andere die met
betrekking tot de eed.
De wetgever hecht veel belang aan de eed. Iedere getuige
is verplicht ter terechtzitting de eed af te leggen (art.
284 W.v.Sv.), maar niet tijdens het gerechtelijke vooronderzoek (hij wordt slechts aangemaand de gehele waarheid en
niets dan de waarheid te zeggen (art. 215 W.v.Sv.)) De wetgever is er van uitgegaan dat de m

het vooronderzoek ge-

hoorde getuigen opnieuw ter zitting zullen worden gehoord en
dan pas worden beëdigd. Alleen als de Rechter-Commissaris
vermoedt dat de getuige niet op de zitting kan verschijnen,
moet de eed wel worden afgelegd (art. 216 W.v.Sv.). Dit
laatste is in de praktijk niet meer verplicht nu het
monium dp auditu

testi-

is toegelaten. Het proces-verbaal van de

Rechter-Commissaris, houdende een getuigeverklaring, heeft
bewijskracht
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Deze voorbeelden illustreren dat de Hoge Raad in de loop der
tijd steeds minder formalistisch is geworden
De meeste regels verliezen bovendien in de dagelijkse rechtspraak nog aan bindende kracht, sinds ons bewijsstelsel, naar de
mening van sommige strafrechtjuristen, in de praktijk is geëvolueerd van een negatief-wettelijk naar een vrij bewijsstelsel. (Zie
p. 178, 202 en 212 hierboven). Wettelijke voorschriften dienen
ten hoogste om de bewezenverklaring te motiveren en te rationaliseren. Op de besluitvorming zelf hebben zij niet de invloed die
de wetgever daarvan oorspronkelijk verwachtte.
Men kan deze ontwikkelingen (naar een geringer formalisme van
de zijde van de Hoge Raad en naar een vrij bewijsstelsel) betreuren zoals VAN BEMMELEN (18), die hoopt op een kentering bij de
eerste duidelijke mal-jugês

(die er desondanks kennelijk niet veel

zijn geweest). Procesrechtelijke regels zijn er, volgens hem, niet
alleen om de belangen van de verdachte te behartigen, maar ook
omdat de wetgever voor de rechter, het Openbaar Ministerie en de
politie bakens wil plaatsen, waarbuiten het gevaarlijk wordt. De
Hoge Raad moet er daarom naar zijn mening op letten, dat opsporingsambtenaren alleen feiten vermelden die zij zelf hebben waargenomen of ondervonden en geen meningen of gissingen of te verregaande de audi tu verklaringen.
Naar de mening van ENSCHEDE (65) is deze ontwikkeling echter
niet te stuiten. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de wetgever
en de Hoge Raad strafrechtelijke organen (zoals de politie, het
Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur) op korte termijn
zullen binden aan nieuwe regels voor het verhoor

van getuigen.

Men mag derhalve ook geen al te grote ггчраоъ verwachten van penologische onderzoeken naar de betrouwbaarheid van getuigeverklaringen, althans niet op procesregels. (Op de praktijk van de ver
hoorders hebben zij mogelijk een grotere

^npaci).

1) Niettemin schijnt de Hoge Raad de laatste jaren steeds meer
controle uit te oefenen op de bewijs>\ Jcw^r^i пег
is er vol
doende bewijs, zijn de bewijsmiddelen onderling consistent,
hebben de bewijsmiddelen een voor het bewijs bruikbare in
houd'' enzovoort
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8.4.

DE ONDERZOEKEN

NAAR

DE SPECIALE

PREVENTIE

De studies over de speciale preventie zijn het tweede onderzoekgebied aan de hand waarvan ik zal aantonen dat penologen onvoldoende rekening houden met de werkelijke doelstellingen van het
strafrechtelijke apparaat en meer onderzoek doen naar
goals

dan naar real

stated

goals.

8.4.1. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE NEDERLANDSE STUDIES

De meeste onderzoeken op het gebied van de speciale preventie
zijn evaluatieonderzoeken en hebben voornamelijk betrekking op
het gevangeniswezen.
Omdat de buitenlandse studies qua methodiek, uitkomsten en beleidsadviezen over het algemeen genomen identiek zijn aan de Nederlandse (zie HOOD, 96, HOOD and SPARKS, 97 en WILKINS, 172),
beperk ik mij tot de belangrijkste Nederlandse studies.
FISELIER (70) ging na, of een verblijf in een open gevangenis
in een geringere recidive resulteerde dan een verblijf in gesloten gevangenis.
STEENHUIS (149) bepaalde bij

wegenverkeersdelinquenten het

effect van de zwaarte van de straf op de recidive.
CAMINADA (37) vergeleek de invloed van het Penitentiaire Trainings Kamp "De Corridor" en die van Huizen van Bewaring op de attitudes van gedetineerden
DIJKSTERHUIS (63) onderzocht in hoeverre wegenverkeersdelinquenten die in een speciale gevangenis (Bankenbos) hadden gezeten,
minder recidiveerden dan degenen die hun straf in een traditionele gevangenis (Norgerhaven) hadden uitgezeten.
VAN DER WERFF (167) maakte gebruik van de collectieve gratieverlening in 1966 ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H.
Prinses Beatrix en kon onderzoeken of het al dan niet geheel uitzitten van een korte gevangenisstraf verschil maakt voor de recidive.
Behalve in deze swmative

(zie p. 18

hierboven) evaluatie-

studies heeft de speciale preventie (in het bijzonder de resocia227

lisatie) nog in onder meer de volgende onderzoeken de aandacht
gekregen.
DENKERS (51) vroeg alle gedetineerden in open gevangenissen
naar de beleving van hun detentie.
ZWEZERIJNEN (178) verrichtte een sociaal-psychologisch onderzoek naar de verhouding tussen gevangenen en bewaarders in een
traditionele en een meer op resocialisatie gerichte gevangenis.
BLOKLAND (23) maakte een sociologische studie van de positie en de positiebeleving van gevangenisbewaarders.
BUIKHUISEN EN DIJKSTERHUIS (31) beschreven de persoonlijke
achtergronden van rijders onder invloed.
Uit deze studies zal ik in het vervolg putten.

8.4.2. VOOEONDERSTELLINGEN VAK DE OUDERZOVKERS

In al deze onderzoeken wordt verondersteld dat speciale preventie
een doelstelling is die door het strafrechtelijke apparaat ernstig wordt nagestreefd. Dit blijkt al impliciet uit de keuze van
het onderwerp of uit de aanvaarding van een onderzoekopdracht
daartoe.
Sommige auteurs formuleren deze veronderstelling zeer expliciet. VAN DER WERFF (167) opent haar studie met. "Speciale preventie is één van de doeleinden van de strafrechtspleging, vrijheidsstraf één van de middelen waarmee men dit doel tracht te bereiken." (p.l).
STEENHUIS (149) schrijft na een korte bespreking van de verschillende strafrechtsdoeleinden

"Wij intussen zien als belang-

rijkste doel van de strafrechtelijke bemoeienis ieiragnop"r
ding

)ïüc-

van daders en anderen dan daders, zodanig dat een reductie

van het gewraakte gedrag hiervan het gevolg is." (p 17).
De beleidsadviezen wijzen in dezelfde richting. Aan het einde
van zijn studie voelt DIJKSTERHUIS (63) zich geroepen op grond
van artikel 26 van de Beginselenwet fyevangeniswezen, volgens welke de gevangenisstraf mede dienstbaar moet worden gemaakt aan de
resocialisatie, "tot het doen van voorstellen die de gevanpemsstraf een grotere effectiviteit, een grotere preventieve werking,
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zouden kunnen geven." (p. 81) Zijn voorstellen zijn dan

obser-

vatie en/of behandeling van de alcoholisten onder de rijders onder invloed; begeleiding van de echtgenote wanneer aan een excessief drankgebruik een huwelijksproblematiek ten grondslag ligt;
voorlichting over de invloed van alcohol, bij first

offenders

in

principe een geldboete, maar zwaarder dan de huidige; invoering
van een zogenaamd blauw rijbewijs, waarmee alleen voor het beroep
mag worden gereden; verbeurdverklaring van de auto bij recidive.
Een gemeenschappelijk advies van alle onderzoekers is de traditionele gevangenisstraf te vervangen door met-vrijheidsbenemende sancties (geldboete) of tenminste door een meer humane
vrijheidsstraf (open gevangenissen). Dit advies steunt op de bevinding dat de voorgestelde alternatieven speciaal-preventief
minstens zo effectief zijn als de traditionele vrijheidsstraf.
Aan dit advies ligt de veronderstelling

ten grondslag dat de

enige, of belangrijkste, reden voor handhaving van de (traditionele) vrijheidsstraf het voorkomen van recidive zou zijn. Ten
hoogste houden sommige onderzoekers nog rekening met de mogelijkheid dat deze sanctie voor de generale preventie van betekenis
is. Maar zelfs daarvan is men niet erg overtuigd. De pakkans
wordt belangrijker geacht.
Zo vindt STEENHUIS een studie over de generaal-preventieve
werking van de straf wel een dringende noodzaak, maar "daarnaast
willen wij opmerken dat we, ook zonder een dergelijke studie,
niet erg geloven in het generaal preventieve effect van het huidige strafbeleid ten aanzien van rijders onder invloed." (p.94).
Aan alle andere doelstellingen dan speciale en generale preventie (vergelding in haar verschillende vormen, onschadelijkmaking) wordt helemaal voorbijgegaan, ofwel zij worden in een paar
regels afgedaan, alsof het strafrechtelijke apparaat hiermee
niets van doen heeft. Illustratief voor deze opstelling is VAN
DER WERFF (167) die in het eerste hoofdstuk wel zeer verhelderend
de diverse strafdoeleinden (naar WALKER, 162) samenvat, maar
hierop bij haar beleidsadviezen zeer summier terugkomt

"Uit een

oogpunt van speciale preventie is het dus niet bezwaarlijk op
grote schaal vrijheidsstraffen kwijt te schelden bij verkeersde229

linquenten." (p. 37). En: "De vraag naar de generaal preventieve
werking van strafrechtelijke sancties ten aanzien van het rijden
onder invloed is momenteel in onderzoek op het Criminologisch
Instituut in Groningen. Mocht daarin worden aangetoond, dat (korte) vrijheidsstraffen ook uit een oogpunt van generale preventie
geen noodzaak zijn, dan komt men bij de bezinning op het straftoemetingsbeleid voor de vraag te staan of vrijheidsstraf het
meest adequate middel is ter bereiking van de andere doeleinden
van het strafrecht (p.41).

8.4.3. SPECIALE PREVENTIE ALS STATED GOAL

De meeste onderzoekers

lijken dus te veronderstellen dat spe-

ciale preventie de enige of althans veruit de belangrijkste
stated

goal

van het strafrechtelijke apparaat zou zijn. Hierin

worden zij gesteund door het strafrechtelijke apparaat dat het
dikwijls zelf ook doet vóórkomen alsof speciale preventie de
enige of althans de zwaarstwegende werkelijke doelstelling is.
Ik neem als voorbeeld het gevangeniswezen, voor hetwelk bovengenoemde studies de meeste relevantie hebben. Streeft dit alleen
speciale preventie of resocialisatie na? Als men de officiële
uitlatingen van zijn functionarissen mag geloven wel.
Artikel 26 van de Beginselenwet geeft het gevangeniswezen een
dubbele opdracht mee. Met de aanhef wordt bedoeld het opzettelijke toevoegen van leed, omwille van de (metafysische) vergelding. "Uitdrukkelijk", schrijft JONKERS (106) "stelde de Memorie
van Toelichting dat de gedetineerde moet voelen, dat hij door de
vrijheidsbeneming een straf voor zijn gepleegd delict ondergaat."
(p. 15).
In het tweede deel van dit artikel wordt de opdracht tot resocialisatie gegeven. Daaronder wordt zoiets verstaan als een zodanige beïnvloeding van de gedetineerde dat hij na zijn terugkeer
in de vrije maatschappij beter in staat is zich maatschappelijk

1) Ook auteur dezes veronderstelde dit impliciet in zijn bovengenoemde studie.
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te handhaven, in aasu

zonder met de strafrechter in aanraking te

komen.
In de officiële uitlatingen van de Directie Gevangeniswezen
(VAN DER GRIENT, 82 en 83, ALLEWIJN, 3 en 4 en NOTA GEVANGENISWEZEN, 131) blijven het strafkarakter en de vergelding evenwel op
de achtergrond ten gunste van een overaccentuering van de resocialisatie. Ten hoogste wordt van "de dubbele opdracht" gewag gemaakt als een belemmering voor de resocialisatie. Vergelding
wordt zelden als een zelfstandige doelstelling genoemd. Meestal
heeft men het alleen over resocialisatie.
ZWEZERIJNEN (177) vat de indruk die de officiële publicaties
op hem maken zo samen "dat de Nederlandse gevangenissen wel aangename verblijfplaatsen moeten zijn voor gedetineerden, waar
functionarissen en gedetineerden eendrachtig bezig zijn met het
uitbuiten van de mogelijkheden tot resocialisatie." (p. 4 ) .

6.A.A.DE

REAL GOALS VAN HET GEVANGENISWEZEN

Het valt te betwijfelen of het gewicht dat penologen en beleidsfunctionarissen toekennen aan de speciale preventie en resocialisatie gerechtvaardigd is. In de praktijk spelen andere doelstellingen waarschijnlijk een even grote of nog grotere rol.

a.

Gelet op de verhitte debatten in het parlement, met name

van protestants-christelijke zijde, is het a priori
lijk dat de aanhef van artikel 26

al aanneme-

Beginselenwet Gevangeniswezen

geen loze frase is gebleven. Weliswaar draagt het artikel kenmerken van een conflictoplossende compromisbenadering (zie p. 191
hierboven), maar het gaat te ver om, zoals OVERBEEK (133) doet,
de aanhef een "zinloos zoethoudertje" te noemen. Naar JONKERS'
(106) mening zou deze aanhef wel eens het karakter van een "keihard vasthoudertje" kunnen hebben. Want de aanhef (deze impliceert onverkorte en ongestoorde intramurale vrijheidsbeneming)
frustreert wel degelijk een effectieve resocialisatie (contacten
in en met de vrije samenleving) .
Nu wil ik niet beweren dat de zinsnede "met handhaving van het
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karakter van de straf" niet de nodige ruimte tot een gematigde
interpretatie toelaat. Hiervan wordt ook zeker gebruik gemaakt.
Meer en meer raakt men er van overtuigd dat vrijheidsberoving als
zodanig de eigenlijke straf uitmaakt en dat allerlei andere leedtoevoegende elementen binnen de gevangenis zoveel mogelijk moeten
worden vermeden. Men denke verder ook aan de pogingen tot verzachting van het Strafelement door weekeindverloven vanuit open
gestichten, door weekeindexecuties en door het toenemende gebruik
van de mogelijkheid tot strafonderbreking.
Het lijkt mij evenwel niet te betwijfelen dat de ongestoorde
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf als een zelfstandige
doelstelling moet worden gezien waar het gevangeniswezen, of het
wil of niet, niet langs heen kan.

b.

Er zijn ook empirische argumenten voor de bewering dat het

gevangeniswezen niet zo ernstig

resocialisatie nastreeft als

het beweert of suggereert.
Een indicatie hiervoor leveren de in binnen- en buitenland
verrichte evaluatiestudies

Uit deze studies komt duidelijk naar

voren dat het er niet veel toe doet welke strafsoort, strafmaat
of strafmodus wordt opgelegd. Of men nu een gevangenisstraf of
een geldboete, een korte of een lange gevangenisstraf, een hoge
of een lage geldboete oplegt, voor de latere recidive maakt dit
niets uit. Alternatieve wijzen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf die als een serieuze poging tot resocialisatie worden
voorgesteld (open gevangenissen, Bankenbos, detentie met psychotherapeutische behandeling) hebben evenmin de verwachte effecten
(Zie, onder andere, HOOD and SPARKS, 97).
Deze teleurstellende uitkomsten kunnen op verschillende manieren worden verklaard. De gebrekkige non-experiméntele researchdesigns kunnen één reden zijn. Wanneer de overheid experimenten

1) Met de uitdrukking "niet ernstig" bedoel ik niet, dat strafrechtelijke functionarissen niet hun uiterste best zouden doen.
Ik bedoel er mee dat zij met meer belangen en doelstellingen
rekening moeten houden en ook rekening houden dan zij beweren
of suggereren.
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zou toestaan, zou de relatieve effectiviteit van verschillende
sancties zuiverder kunnen worden bepaald.
Een andere reden kan zijn dat de alternatieven niet radicaal
genoeg zijn. Dat wil zeggen: dat de resocialisatie niet zo ernstig wordt nagestreefd als wordt beweerd.
Deze verklaring wordt aannemelijk wanneer men ziet dat strafmodaliteiten die wel radicale alternatieven vormen van de traditionele gevangenisstraf, bemoedigender resultaten opleveren.
Een voorbeeld van dit serieuze streven naar resocialisatie is
het California

Treatment

Projeat

(WARREN, 164). Dit is een pro-

ject voor jeugdige delinquenten met wie, gezien hun straflijst,
niets meer te beginnen leek. Niet alleen wordt in dit project de
strafrechtelijke reactie consequent afgestemd op de persoonlijkheid en de problematiek van iedere delinquent, de reacties wijken
ook duidelijk af van de gangbare (onder meer behandeling in de
vrije maatschappij met een brede scala van therapieën, grote diversiteit van inrichtingen). In Nederland gaat de differentiatie
van gevangenissen nauwelijks verder dan open/gesloten en gemeenschapsges chikt/gemeenschapsongeschikt .
De eerste resultaten van dit project zijn zeer hoopgevend, en
beloven een uitweg te bieden uit de impasse waarin de speciale
preventie inmiddels, gezien het resultaat van de meeste evaluatiestudies, is geraakt.

o. NAGEL (122) vindt dat er van de resocialisatie zo weinig is
terechtgekomen, dat hij zit te wachten op de aanspanning van een
geding door een ex-gedetineerde wegens onrechtmatige overheidsdaad. "U hebt mij een tijdlang gevangen gezet. De wet had U opgedragen om die tijd te gebruiken om mij voor te bereiden op mijn
terugkeer in het maatschappelijk leven (art. 26 Beginselenwet).
U hebt dit niet gedaan, of niet voldoende gedaan of het tegendeel
gedaan." (p. 382)
HULSMAN (98) steekt ook niet onder stoelen of banken dat met
het uitspreken van het woord resocialisatie meer lippendienst
wordt bewezen dan dat het ernstig wordt nagestreefd: "Het gevangeniswezen weet ook niet waarom de rechter die vrijheidsstraf
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heeft opgelegd; wat nu precies het doel is waarnaar men bij de
tenuitvoerlegging van die straf zou moeten streven. De werkelijkheid is dan ook, dat onder het mom van het vriendelijke woord re
socialisatie, in de praktijk van de strafrechtspleging in niet
onbelangrijke mate het oude patroon gevolgd wordt. In feite
wordt nog steeds ondanks een veel groter sanctiepatroon de ernst
van de feiten uitgedrukt in de grootte van de straf." (p. 16).
Op wettelijke, wetshistorische en empirische gronden mogen wij
dus concluderen dat resocialisatie niet in die mate wordt nagestreefd (en niet kan worden nagestreefd) als onderzoekers veronderstellen en beleidsfunctionarissen ons willen doen geloven.
Andere doelstellingen, onder meer vergelding, blijven een aanzienlijke rol spelen.

d.

Bovenstaande conclusie wordt gesteund door een analyse van de

inhoudelijke kenmerken van gevangenissen die bij uitstek voor de
resocialisatie zijn bedoeld.
Ik neem als voorbeelden Bankenbos en de open gestichten. BIJ
nadere analyse zal blijken dat htm kenmerken niet overtuigend
wijzen op een serieus streven naar resocialisatie, maar eerder
op iets anders. Dit "anders" ligt trouwens niet uitsluitend, zoals wij zullen zien, in de sfeer van de vergelding.

Bankenbos
Bankenbos is opgezet om wegenverkeersdelinquenten aan wie een
niet-criminele instelling werd toegeschreven

, gescheiden te

houden van gevangenen met een criminele mentaliteit en om speciale aandacht te kunnen wijden aan verkeersonderricht en aan de

1) Dit is een misvatting. Zie hiervoor BUIKHUISEN en VAN WERINCH
(33), BUIKHUISEN en DIJKSTERHUIS (31) en BUIKHUISEN en VAN
WERINGH (36). De rijder onder invloed wordt nog steeds, ten
onrechte, gezien als een "doorsnee-burger" die pech heeft gehad. De feiten wijzen op het tegendeel. Onder de (veroordeelde) rijders onder invloed bevindt zich een groot aantal alcoholrecidivisten. Een niet gering aantal (20 à 50%) is al eens
eerder voor andere dan verkeersmisdrijven veroordeeld.
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bestrijding van alcoholisme.
Het officiële doel is resocialisatie, uitmondend in een geringere recidive.
In 1966 begon het Criminologisch Instituut te Groningen op
verzoek van het Ministerie van Justitie met een evaluatie van
Bankenbos. Deze heeft onder meer geresulteerd in de dissertatie
van DIJKSTERHUIS (63). Daarin is aangetoond dat Bankenbos voor
rijders onder invloed speciaal-preventief niet effectiever is dan
een meer traditionele strafgevangenis, in dit geval die te Norgerhaven.
Dat deze officiële doelstelling resocialisatie, niet wordt bereikt, wordt begrijpelijk wanneer men nagaat in welke opzichten
beide gevangenissen eigenlijk verschillen. Hiervoor kan men het
beste DIJKSTERHUIS (63) zelf aan het woord laten: "Bankenbos is
een speciale gevangenis. Dit speciale uit zich voornamelijk in
de formele aspecten van het verblijf, namelijk: het is een open
inrichting, men kan er beschikken over zijn eigen kleding, men
staat niet onder voortdurend toezicht, men slaapt in slaapzalen,
men is minder opgesloten. Met betrekking tot de behandeling in
therapeutische zin is Bankenbos aanmerkelijk minder speciaal.
Het speciale bestaat dan uit een groepsgesprek met een medewerker van het Consultatiebureau voor Alcoholisme te Assen. Na dit
groepsgesprek kan men onder vier ogen met deze functionarissen
spreken, maar van deze mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt.
Verder kreeg men één avond verkeersvoorlichting van de verkeerspolitie uit Groningen. De behandeling (lees: resocialisatie,
F.D.) had dus een perifeer karakter. Op de speciale problemen van
de rijders onder invloed werd niet Ingehaakt. Het komt er dus

neer dat het versekil
in een probleemgerichte
aanpak

van gedetineerden."

tussen

Bankenbos en Norgerhaven

behandeling

zit,

niet

op

zozeer

maar in de meer humane

(curs. van mij, F.D.,p. 74-75).

Dus: de onuitgesproken doelstelling van het gevangeniswezen
is humanisering geweest en niet resocialisatie, hoewel dit wel
wordt gesuggereerd.
Dit is niet iets dat specifiek is voor Bankenbos. Ook andere
onderzoekers dan DIJKSTERHUIS zijn tot de bevinding gekomen dat
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"resocialisatie" in de praktijk vaak op humanisering neerkomt.
ZWEZERIJNEN (177) schrijft over de resocialisatiegedachte in
het algemeen

"De theorie achter de resocialisatie-genchte ge-

vangenis vormt geen coherent geheel, maar is een mengsel van
ideeën ontleend aan psychiatrische theorie en de theorie van het
maatschappelijk werk, gedachten over humane bejegening

(cursief

van mij, F.D.) en conventionele normen." (p. 8 ) .
BLOKLAND (23) gaat nog verder

"De manier waarop in de Neder-

landse penitentiaire inrichtingen getracht wordt het in de Beginselenwet opgenomen doel der resocialisatie te verwezenlijken is
voornamelijk die van een meer gehumaniseerd

regien

(cursief van

mij, F.D.). In de bij het onderzoek betrokken inrichtingen zijn
geen specifieke behandelings- of trainingsprogramma's ontwikkeld."
(p. 148).

Als resocialisatie een stated

goal

is, is het niet realistisch te

rekenen op een groter speciaal-preventief effect van zogenaamde
resocialisatiegenchte gevangenissen en ligt het meer voor de
hand onderzoek te doen naar datgene wat in feite wordt beoogd,
namelijk humanisering. Dit zou pas echt beleidsrelevant onderzoek
zijn. Doet men toch onderzoek naar de resocialiserende effecten,
en verstrekt men dienovereenkomstige beleidsadviezen, dan mag men
geen al te grote impact

verwachten.

Het kan natuurlijk zijn dat humanisering als een middel

tot

resocialisatie wordt gezien. In deze geest laat, bijvoorbeeld,
ALLEWIJN (4), voormalig hoofd van de Directie Gevangeniswezen,
zich uit

"In de moderne opvatting rond de toepassing van de

vrijheidsstraf overheerst dan ook het geloof - gesteund door deskundigen - dat een meer tolerante benadering, waarin met begrip
en geduld wordt gewerkt, een beter klimaat schept voor het aangaan van menselijke relaties, hetzij in groepsverband, hetzij individueel, dan bij een disciplinaire benadering, waarbij de afstand tussen leiders en geleiden, tussen personeel en gedetineer-

den, zoveel groter is. Het leggen van zo normaal mogelijke
lijke
zijn
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relaties

lijkt

mij гп deze tijd

voor een gedragsbe-tnvloeding

het belangrzjkste

die gericht

is

op het

mense-

middel
zich

te

handhaven in de maatsahappzj."

(cursief van mij, F.D., p. 5).

Als het gevangeniswezen humanisering inderdaad als een middel
tot resocialisatie ziet, dan kan een studie zoals die van DIJKSTERHUIS (63) in zoverre nog impact

hebben dat het beleid, gezien

de negatieve uitkomsten, wordt bewogen andere middelen aan te
wenden.
Verschillende auteurs zijn echter van mening dat deze middel
(humanisering) - doel (resocialisatie) relatie althans ten dele
een opgegeven

relatie is, en dat humanisering in werkelijkheid

een zelfstandige doelstelling is, dan wel een middel tot iets anders dan resocialisatie (BLOKLAND, 23, ZWEZERIJNEN, 177, HEIJDER,
91 en VERINGA, 158) .
In dat geval komt men, als toegepast onderzoeker, conform de
in dit hoofdstuk gevolgde gedachtengang, tot geheel andere vraagstellingen dan die welke aan de meeste evaluatie-onderzoeken ten
grondslag liggen (in de meeste onderzoeken is de vraagstelling:
wat is het effect op de recidive 7 ). De vraagstellingen en de kriteria voor doelmatigheid zijn dan afhankelijk van het oogmerk
waarmee wordt gehumaniseerd. In de litteratuur worden tenminste
drie mogelijkheden onderscheiden
a.

Men kan humaniseren om uitvoering te geven aan een gematigder interpretatie van de aanhef van art. 26 Beginselenwet,
los van de eventuele gevolgen hiervan voor het bereiken van
de in het tweede deel van dit artikel genoemde doelstelling
(resocialisatie). Dit is een streven naar minder vergelding
als een recht en/of voor de

bestwil van de gedetineerden.

Het knterium voor doelmatigheid is hier gelegen bij de
subjectieve belevingen van de gedetineerden. Voorwaarde is
dat zij deze pogingen tot humanisering ook als zodanig er-

1) De verhouding humanisering-resocialisatie kan ook anders worden opgevat ALLEWIJN ziet humanisering in dit citaat als een
mddel
dat rechtstreeks vruchten kan afwerpen. Men kan humanisering ook zien als een conditie
voor resocialisatie, in die
zin dat eerst alle belemmerende factoren, ingegeven door de
aanhef van art. 26 Beginselenwet, moeten worden weggenomen,
voordat zelfs maar aan een effectieve resocialisatie kan worden gedacht.
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varen. Luidt het antwoord negatief, dan moet de conclusie
luiden dat het gevangeniswezen niet effectief humaniseert.
b.

Men kan ook humaniseren om bij het publiek of bij bepaalde
groeperingen daaruit (pressure groep, politieke groeperin
gen) de indruk te wekken dat wij een humaan en verlicht
strafstelsel hebben en/of dat ernstig aan de resocialisatie
wordt gewerkt.
In dit geval ligt het kriterium voor effectiviteit niet
bij de gedetineerden, maar bij het publiek. De vraag is dan
of het publiek de humanisering als zodanig waarneemt en er
vaart .

a. Een derde mogelijkheid is dat men humaniseert om in de ge
vangenissen onvrede weg te nemen en/of te voorkomen. De
doelstelling is hier eigenlijk de handhaving van orde en
rust.
In dit laatste geval is het kriterium voor doelmatigheid
niet de belevingen van de gedetineerden (α), noch die van
het publiek (b), noch het gedrag na de detentie (recidive),
maar het gedrag tijdens de detentie.

Inhoudelijke kenmerken van gevangenissen die zogenaamd voor de
speciale preventie (resocialisatie) zijn bedoeld, zijn derhalve
in werkelijkheid voor de humanisering bedoeld.
Dit wordt bevestigd door allerlei informele uitlatingen die ik
strafrechtelijke functionarissen heb horen doen: "Och, je probeert
aan de detentie een zo eigentijds mogelijke vorm te geven", hier
mee doelend op de humanisering. "Als er daardoor een paar gedeti
neerden minder recidiveren, is dat meegenomen, maar je moet er
niet teveel van verwachten. Als zij er maar niet slechter uitko
men dan zij er zijn ingekomen. Recidive is voor ons alleen belang
rijk in zoverre er maar niet meer wordt gerecidiveerd vanuit open
gestichten. Anders kun je het (humanisering, open gestichten,
F.D.) niet verkopen aan de publieke opinie en de Tweede Kamer."
Hiermee wordt heel duidelijk uitgesproken dat het er helemaal
niet om gaat of vanuit Bankanbos of vanuit open gestichten minder
wordt gerecidiveerd dan vanuit meer traditionele gevangenissen.
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Als eigenlijke

doelstellingen worden in dit citaat genoemd:

a. Humanisering in de zin van minder vergelding.
b. Humanisering als een poging de negatieve effecten van een
traditionele gevangenis op de persoonlijkheid (infantilisering, pr-ison-Lzaticn)

zoveel mogelijk te vermijden en de

persoonlijkheid zo goed mogelijk intact te laten.
c. Speciale preventie. Deze doelstelling speelt echter alleen
een rol, in zoverre wordt getracht Tecialvevexmteerdeving

te

voorkomen.
Opnieuw: kriterium voor doelmatigheid van een detentievorm is
in al deze gevallen kennelijk niet de relatief geringere recidive.
Toch is dit in nagenoeg alle binnen- en buitenlandse studies
het enige kriterium dat wordt gebruikt. Onderzoeken waarbij de
relatieve effectiviteit van twee detentievormen wordt vastgesteld
in termen van attitude- en persoonlijkheidsveranderingen, onge
acht de recidive, zijn zeldzaam. Sommige penologen (onder andere
HOOD, 96) pleiten er wel voor om naast recidive ook andere kriteria te gebruiken (bijvoorbeeld, de attitude ten aanzien van het
gevangenispersoneel als in de gevangenis wordt gedemokratiseerd),
maar alleen in zoverre deze kriteria theoretisch of empirisch
zijn gerelateerd aan de latere recidive: "Reconviction
however\, remain the main criterion
his

ability

to 'go straight'."

(...)",

should,

en: "The acid test

is

(HOOD, p. 171).

De enige Nederlandse onderzoeker die twee detentievormen met
elkaar heeft vergeleken zonder daarbij recidive als maatstaf te
gebruiken, is CAMINADA (37). Deze bepaalde het directe effect
(namelijk aan het einde van de detentie) van het Penitentiaire
TrainingsKamp "De Corridor" en van Huizen van Bewaring op de at
titudes en de persoonlijkheid van de gedetineerden. Ook deze on
derzoeker beschouwde echter recidivevermindering wel als het uit
eindelijke kriterium. Om methodologische redenen nam hij zijn
toevlucht tot directe effecten, maar "wij bouwen bij de opzet van
dit onderzoek een aantal waarborgen in, die het min of meer ver
antwoord moeten maken het waargenomen directe effect te beschou
wen als een indicatie voor een mogelijk duurzame verandering."
(namelijk in de richting van meer wetsgetrouw gedrag, F.D.) (ρ.ΐβ)
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Open

gevangenissen

Er zijn andere kenmerken van gevangenissen die officieel ook re
socialisatie ten doel zouden hebben, maar die in werkelijkheid
vergelding tot doel hebben.
In open gevangenissen genieten de gedetineerden een relatief
grote vrijheid. Zij werken overdag bij een particuliere werkgever,
gaan zonder toezicht van en naar hun werk, mogen een aantal week
ends naar huis, kunnen vrijelijk met hun bezoek wandelen, en mo
gen zelf inkopen doen in de verblijfplaats. In twee opzichten is
hun vrijheid beperkt: zij mogen buiten de inrichting geen contact
met vrouwen aanknopen

en het is binnen en buiten de inrichting

verboden alcoholhoudende dranken te gebruiken. Deze uitzonderin
gen op een overigens geliberaliseerd regiem kan men door functio
narissen van de Directie Gevangeniswezen horen motiveren met. "Op
deze manier leren de gedetineerden zich te beheersen. Dat moeten
zij in de vrije maatschappij ook."
Dit lijkt mij een evidente rationalisatie. In werkelijkheid
zijn deze regels er waarschijnlijk opdat het publiek in de open
inrichtingen nog een gevangenis kan herkennen. Met andere woorden:
elementen van vergelding spelen hier een rol.
Als vergelding de werkelijke doelstelling is, ligt het voor de
hand dat daarnaar onderzoek wordt gedaan. Interessante vragen in
dit verband zijn: Is het waar dat het publiek in een open gevan
genis nog een beetje een gevangenis wil herkennen7 Zo ja, aan
welke kenmerken moet zo'η inrichting dan voldoen7 Bestaat er in
dit opzicht een publieke opinie, of zijn de meningen verdeeld7
Dat resocialisatie ten dele een stated

goal

niswezen is en vergelding één van de unstated

van het gevange
goals,

is heel dui-

delijk uitgesproken door het voormalige hoofd van de Directie Gevangeniswezen, ALLEWIJN (6), zelf. Het lijkt mij de moeite waard
hem uitvoerig aan het woord te laten

"Ja. Door het gevangeniswe-

zen voorkom je dat mensen 'eigen richting' gaan toepassen, dat is

1) In Nederland zijn er alleen open gevangenissen voor mannelijke
gedetineerden.
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een heel reële basis. Het is beter om een delinquent 's een tijdje achter slot en grendel te stoppen dan dat de buren zich op hem
werpen en zeggen.'als justitie het niet meer doet,dan zullen wij
wel...' Dat is vergelding, (...)

dat is gewoon vergelding." En

vervolgens- "Ja, en daarin hebben we misschien een beetje teveel
kiekeboe gespeeld, ook het personeel, doordat we tegenover de gedetineerden gedaan hebben alsof

(cursief van mij, F.D.) ze alleen

maar bij ons waren om hulp te verkrijgen." En. "Ik vind wel dat
je, als hoofd van het gevangeniswezen, je twijfels voor een deel
zelf moet verwerken, en ze maar niet door moet geven tot aan de
laagste bewaarder toe. Die man moet namelijk iedere dag met die
gedetineerde

omgaan. Dus als je die niet een stuk geloof schenkt,

dat hij op die plaats vruchtbaar kan werken, en iets kan betekenen voor die vent waarmee hij een paar maanden of een paar jaar
moet optrekken ... als je al je eigen twijfels doorgeeft, geef je
iets door dat hij, op dat niveau, niet dragen kan." "Mijn voorganger kon zijn personeel altijd goed bezielen door te zeggen:
ook al helpt het gevangeniswezen geen fluit voor de mensen die er
In zitten - voor de rechtsorde, de maatschappij, is het in ieder
geval een belangrijk goed dat wij er zijn. Maar dat hele geloof
in de werking buiten

de gevangenis zelf is sterk gedaald. Aan de

preventieve werking van de vrijheidsstraf wordt na allerlei wetenschappelijke onderzoeken erg getwijfeld en dan blijft eigenlijk alleen de vrees voor 'eigen richting' over. Maar het valt
niet mee, als personeelslid, om iedere dag zo'n gesticht binnen
te gaan met de gedachte 'doordat ik nou op die man pas, voorkom
ik dat het slachtoffer of iemand anders wraak op hem neemt' - en
om dan naar huis te gaan met het idee
orde heb je gediend. Vandaar

sterk

heeft

En daar zijn

gepreekt,

dat

dat grote doel, de rechts-

men de behandelingsideologie

om die personeelsleden

we wel een beetje

bezieling

in doorgeschoten."

te

geven.

(cursief van

mij, F.D., p. 1 4 ) 1 ) .

1) De enige kritische kanttekening die ik bij dit citaat zou willen plaatsen, is, dat ik mij afvraag of ALLEWIJN de real
goal
(Montero's aim, de eerste vorm van empirische vergelding, zie
p. 92 hierboven) van het gevangeniswezen niet als te "mooi" en
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De discrepantie tussen stated

goats

en peal

goals

in het ge-

vangeniswezen zijn hiermee niet uitgeput. Met humanisering en
vergelding zijn slechts de twee meest belangrijke real

goals

ge-

noemd .
Naast vergelding en humanisering zijn er talloze andere
unstated

goals

die mede de besluitvorming bepalen. In aard en

sterkte variëren zij van land tot land en van gevangenis tot gevangenis.
Ik geef enkele willekeurige voorbeelden. Sommige hiervan zijn
in het voorgaande al zijdelings ter sprake gekomen.

a. Handhaving van orde en rust.

Een unstated

goal van veel ge-

vangenisdirecties lijkt mij het handhaven van orde en rust. En
dat niet alleen om uitvoering te geven aan de eis van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, maar ook uit eigen belang. Zolang directies vrezen dat op hun hoofd de schuld
wordt afgewenteld van de onrust die uit serieuze pogingen tot resocialisatie, demokratisering, en dergelijke zou kunnen voortvloeien, zijn zij vaak meer geïnteresseerd in "rust in de tent"
dan in resocialisatie.
Deze rust denkt men te bereiken hetzij door normalisering van
de verhoudingen binnen de gevangenis (humanisering, demokratisering) , hetzij door een straf disciplinair regiem.

b. Bescherming

van de gedetineerden

tegen de maatschappij.

Tot

de officiële doelstellingen van een gevangenis, schrijft CRESSEY
(48), behoort bescherming van de maatschappij tegen delinquenten.
Onder invloed van veranderende opvattingen over de bejegening van
gedetineerden (van straffen naar helpen) en over de oorzaken van
delinquent gedrag (van schuld naar ziek), is daar echter een
nieuwe, wat hij noemt, unstated

protection

of inmates

books and institutional

goal

from society.
policy

bijgekomen, namelijk

"Although

statements

criminology

are silent

text-

regarding

te "rationeel" voorstelt. Het lijkt mij niet uitgesloten dat
het in het gevangeniswezen om een veel "banalere" vorm van
vergelding gaat: bevrediging van wraak- en vergeldingsbehoeften in de samenleving, ongeacht de gevolgen voor de eigenrichting (vierde vorm van empirische vergelding, p. 93).
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this

relatively

to protect
society."

new goal,

society

conbemporary

from inmates

prisons

and to protect

are expected
inmates

both

from

(p. 51).

In een door CRESSEY in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
geobserveerde, op resocialisatie gerichte gevangenis kwam dit
tot uiting in het weren van alle elementen uit de buitenwereld
die zouden kunnen interfereren met de individuele hulpverlening
aan gedetineerden.

Dus, criminologen kregen geen toestemming in

de gevangenis onderzoek te doen. Het werd studenten niet toege
staan met gedetineerden groepsgesprekken te houden en de in de
Verenigde Staten van Noord-Amerika als volksvermaak georganiseer
de excursies naar gevangenissen werden tot een minimum beperkt.
In Nederland speelt deze unstated

goal

waarschijnlijk niet

zo'η grote rol. Resocialisatie wordt hier niet zozeer gezocht in
geïsoleerde psychiatrische therapieën maar meer in intensieve contacten met de vrije maatschappij. Als gevangenisdirecties hier
buitenstaanders weren (onderzoekers, studenten, bond van ex-gedetineerden) , gebeurt dit meer om onrust onder gedetineerden te
voorkomen of om zichzelf niet bloot te hoeven geven.
c. Metafysische

vergelding.

GLASER (77) geeft een fraai voor-

beeld van discrepanties bij de Noord-Amerikaanse parole

boards.

Dit zijn organen die nauw zijn verbonden met het gevangeniswezen
en die beslissen over wat bij ons voorwaardelijke invrijheidsstelling heet.

Hun officiële doelstelling is "the protection
the one hand and the rehabilitation
other."

(p. 6 ) . Maar één van de real

of society

of the offender
goals

on the

die zij nastreven is

herstel van ongelijkheid bij de straftoemeting. Wanneer
officers

on

parole

(een soort reclasseringsambtenaren) zien dat twee gede-

tineerden die eenzelfde delict hebben begaan en eenzelfde crimineel verleden hebben, aanzienlijk verschillend zijn gestraft,
trachten zij dit niet zelden recht te trekken door te schuiven
met de data waarop voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend. Op hun manier doen zij dus aan rechtvaardige (metafysische) vergelding. Met rehabilitation

heeft dit weinig te maken.
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8.5.

DE ONDERZOEKEN

NAAR ABSOLUTE

DOELSTELLINGEN

De tot dusverre besproken discrepanties waren alle van dien aard
dat de opgegeven doelstellingen inhoudelijk

verschilden van de

werkelijke doelstellingen. Men zegt, bijvoorbeeld, speciale of
generale preventie te beogen, terwijl het in feite om een anderssoortige doelstelling zoals humanisering of vergelding gaat.
Ik heb reeds opgemerkt dat dit niet zo mag worden verstaan
alsof helemaal geen preventie wordt nagestreefd.
Voorzover er daadwerkelijk preventie wordt nagestreefd, treedt
er binnen deze doelstelling nog een ander soort discrepantie op.
Dit is geen discrepantie waarbij de stated

goal

en de veal

goal

inhoudelijk verschillen (immers beide doelstellingen hebben be
trekking op preventie), maar een discrepantie waarbij er een ver
schil is

in de mate uaann

men preventie zegt na te streven en

de mate waarin men deze in werkelijkheid nasreeft. Ik doel op het
reeds eerder genoemde (p. 140 hierboven) verschil tussen absolute
en relatieve doelstellingen
In het strafrecht wordt soms een absolute doelstelling gesug
gereerd waar in werkelijkheid een relatieve doelstelling wordt
nagestreefd. Strafrechtelijke functionarissen hoort men nu en dan
spreken over "bestrijding van criminaliteit" en over "met wortel
en tak uitroeien". Hiermee wordt het beeld opgeroepen van een
war against

стіте met als doel de totale uitroeiing van crimina

liteit of van bepaalde vormen daarvan. Een extreem voorbeeld van
deze houding heeft ex-president NIXON gegeven. Deze meende dat
binnen 25 jaar een einde kon en moest worden gemaakt aan het
druggebruik. Ook in communistische staten leeft de pretentie dat
criminaliteit praktisch zou zijn uitgeroeid (het prille Rusland
en China nu), ofwel dat die, zodra alle "alienerende" factoren
zijn opgeheven, geheel vanzelf van de aardbodem zal verdwijnen.
Diegenen in het strafrechtelijke apparaat die werkelijk menen
dat dit een zinvolle doelstelling is, vormen waarschijnlijk een
minderheid. Veel vaker zal het zo zijn dat dergelijke absolute
doelstellingen alleen maar worden gesuggereerd om tegemoet te ko
men aan de gevoelens van het publiek of van verontruste groepen,
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die wel in deze doelstelling geloven.
Maar wat strafrechtelijke functionarissen in feite beogen, is
dikwijls niet bestrijding, maar regulering van criminaliteit
Dat wil zeggen: men probeert niet de criminaliteit tot nul te reduceren, maar men probeert de omvang van de criminaliteit binnen
aanvaardbare grenzen te houden en/of de criminaliteit naar ernst,
tijd en plaats onder controle te houden.
De overheid wil, bijvoorbeeld, vliegtuigkapingen niet totaal
onmogelijk maken, zo zij dit zou kunnen. Nu is nog steeds een
"redelijke

deal"

met kapende terroristen mogelijk, waardoor vele

mensenlevens worden gespaard. Bij een 100% succesvolle beveiliging van alle vliegvelden, zouden terroristen hun toevlucht kunnen nemen tot veel hardere acties die wel mensenlevens kosten.
Wat wij nu zien, is dat in veel criminologisch onderzoek tenminste sporen van de totale bestrijdingsgedachte zijn terug te
vinden, en dat aan de werkelijke doelstelling, regulering van
criminaliteit, wordt voorbijgegaan.

8.5.1. REDUCTIE VAN

CRIMINALITEIT

Een eerste aanwijzing voor de bestrijdingsideologie is dat bij
nagenoeg alle studies op het gebied van de speciale en de generale preventie de vraag centraal staat hoe criminaliteit te
deren.

vermin-

In bijna alle evaluatiestudies worden twee of meer sanc-

ties (open/gesloten gevangenissen, gevangenisstraf/geldboete,
korte/lange gevangenisstraf, grote/kleine pakkans) met elkaar
vergeleken wat hun effect op de hoeveelheid criminaliteit betreft.
Hoogst zelden wordt onderzoek gedaan naar de regulering van criminaliteit naar ernst, tijd en plaats. Weliswaar is een zekere
reductie van criminaliteit soms ook een reële doelstelling, maar
het feit dat de meeste onderzoekers alleen hieraan aandacht wijden, doet een bestrijdingsideologie vermoeden.
De noodzaak bij evaluatie-onderzoek andere kriteria dan recidive-vermindering te gebruiken, wordt door H00D (96) in zijn
1) Zie hiervoor ook G.E. MULDER, Vrijheidsstraf
stelling,
in: Rechtsgeleerd
Magazijn
Themis,

en
Terbesahikking1970, pp.452-475.
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overzicht van de studies op het gebied van de speciale preventie
heel duidelijk gesteld: "It may be a sign

of suaoes

failure

to an

that

property

а тапл although

offence^

crime;

or that

periods

without

developed."

is

no longer

the persistent
stealing.

still

liable

involved
thief

is

" En "clearly

to live

such criteria

than

occasional

in violent
able

rather
or

aggressive

for

longer

need to be

(p. 171).

De bestrijdingsgedachte komt niet alleen tot uiting in de keu
ze van de vraagstelling en van de succeskriteria maar, meer im
pliciet, ook in de interpretatie van onderzoekuitkomsten, zowel
negatieve als positieve.

8.5.2. INTERPRETATIE VAN NEGATIEVE ONDERZOEKUITKOMSTEN
De meeste Angelsaksische studies over het effect van de doodstraf
op de murder-rate

(een niet-technische verzamelnaam voor wat bij

ons moord en doodslag heet) lijken uit te wijzen dat de dood
straf generaal-preventief geen zin heeft. Exemplarisch is de
volgende tabel :
Tabel 1. Vergelijking
van het aantal geëxecuteerde
doodstraffen
en het aantal moorden in de ¿aren 1951-1966 in de Verenigde
Staten van Noord-Amerika
(bron: CHAHBLISS, 40)
jaar

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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aantal executies

105
83
62
81
76
65
65
49
49
56
42
47
21
15
7
1

aantal moorden per
100.000 inwoners
4.8
5.0
4.8
4.8
4.8
4.9
4.9
4.7
4.8
5.1
4.7
4.5
4.5
4.8
5.1
5.6

Aan deze tabel kan nog worden toegevoegd dat na 1966 in de Verenigde Staten van Noord-Amenka geen enkele executie meer heeft
plaatsgevonden, maar dat recentelijk, onder andere door ex-president NIXON, Is voorgesteld de doodstraf weer in te voeren.
Op het eerste gezicht lijkt de doodstraf generaal-preventief
inderdaad geen zin te hebben. Hoewel het aantal tenuitvoergelegde
doodstraffen sterk is teruggelopen, van 105 in 1951 tot 1 in 1966,
is de murder-rate

constant gebleven. Zij schommelt tussen de 4,8

en de 5,6. De conclusie die velen (onder andere CHAMBLISS, 40)
trekken, is: de doodstraf heeft geen generaal-preventief effect.
Is deze conclusie juist?
Eerder (DENKERS, 52) heb ik betoogd dat deze conclusie redelijk voorbarig is

. Een van de denkfouten waarop ik heb gewezen,

is de volgende. Wanneer men op grond van studies als die van
CHAMBLISS zonder meer concludeert dat de doodstraf geen effect
heeft, onderschat men de effectiviteit van de doodstraf.
Het is namelijk mogelijk dat de murder-rate

tussen de jaren

1951 en 1966 zo laag is, dat strafrechtelijk optreden, Inclusief
de doodstraf, hierop geen invloed kan hebben. WALKER (162) maakt
een vergelijking met tuberculose. Als het epidemisch is (in ons
geval een hypothetisch hogere murder-rate)

is het niet zo moei-

lijk de "kop" terug te dringen. Maar met het laatste restje (in
ons geval de actuele murder-rate

in de jaren 1951-1966) gaat dit

veel moeilijker. Dat komt doordat dit laatste restje zijn oorzaken vindt in factoren die resistent zijn tegen medische (in ons
geval strafrechtelijke) beïnvloeding. De doodstraf is echter
wellicht wel effectief in tijden en/of landen met een hogere
murder-rate

dan die in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in

de jaren 1951-1966.
Door het feit dat men zonder meer beweert dat de doodstraf
geen effect heeft, zonder ook maar de mogelijkheid te noemen dat
zij elders en/of in andere tijden wel effect heeft, geeft men er
dus enerzijds blijk van de potentiële effectiviteit van de dood-

1) Andere studies op dit gebied wijzen in eenzelfde richting.
Tezamen hebben zij wel een cumulatieve bewijskracht.
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straf te onderschatten.
Anderzijds, doordat men niet de mogelijkheid oppert dat de
doodstraf

om bepaalde redenen alleen toen en dan geen effect

had, geeft men tegelijkertijd te kennen de effectiviteit van de
doodstraf te overschatten. Immers impliciet lijkt men te veronderstellen dat als de doodstraf effectief is, zij dit altijd en
onder alle omstandigheden zou moeten zijn. Aan de bewering zonder
meer "de doodstraf heeft geen effect" ligt derhalve de verborgen
assumptie ten grondslag dat de misdaadfrequentie van 0% tot 100%
geheel lange strafrechtelijke weg zou kunnen en moeten worden
gemanipuleerd.
8.5.3. INTERPRETATIE

VAN POSITIEVE ONDERZOEKUITKOMSTEN

De bestrijdingsgedachte komt ook in de interpretatie van positieve
onderzoekuitkomsten tot uiting.
Wanneer men veronderstelt, of heeft gevonden dat, bijvoorbeeld, vergroting van de kans op een sanctie generaal-preventief
werkt, wordt vaak als volgt geredeneerd: "Wilt U de criminaliteit
verminderen, vergroot dan de kans op een sanctie," en: "Naarmate
de kansen worden vergroot of verkleind, neemt de omvang van de
criminaliteit af, respectievelijk toe."
Hen stelt zich de relatie tussen een strafrechtelijke sanctie
en de hoeveelheid criminaliteit dan impliciet voor zoals in de
onderstaande grafiek:
figuur

2

100%

\
N

\
N

percentage delinquenten
onder de bevolking in1een
bepaalde tijdsperiode

\
\
\

\
S
N
N

0%

i. 100%
kans op gevangenisstraf 2)

1) Om het betoog niet onnodig ingewikkeld te maken, neem ik aan
dat de geregistreerde criminaliteit identiek is aan de totale
criminaliteit.
2) Op de x-as staat de kans op een gevangenisstraf, omdat de in

De gedachte is:
a. Er bestaat een rechtlijnig verband tussen kans en misdaadniveau. De frequentie van een delict neemt evenredig toe
en af met verkleining, respectievelijk vergroting van de
kans op een gevangenisstraf.
b. Het strafrechtelijke apparaat is bij machte en/of heeft de
intentie het misdaadniveau tot nul te reduceren. Als iedere
delinquent een gevangenisstraf zou krijgen, zou het na verloop van tijd zijn afgelopen met de criminaliteit.
o. Wanneer het strafrecht zou ophouden te bestaan of wanneer
geen enkel delict meer met een gevangenisstraf zou worden
bestraft, zou na verloop van tijd iedere burger een of meer
delicten plegen.
Zijn deze impliciete assumpties juist?
Kromlijnige

in plaats

van rechtlijnige

relatie

Het ligt niet zonder meer voor de hand dat het verband tussen
kans op een gevangenisstraf en de omvang van de criminaliteit lineair is. Even plausibel als een lineaire is een kromlijnige relatie. Zie figuur 3.
figuur

3

100%

percentage delinquenten
onder de bevolking in
een bepaalde tijdsperiode
0%

20%
100%
kans op gevangenisstraf

In deze grafiek wordt tot uitdrukking gebracht dat het tot een
de figuren 2 en 3 uitgebeelde relaties het eerste in verband met
deze strafrechtelijke reactie zijn onderzocht. (Zie LOGAN, 113 en
DENKERS, 52). Men zou op de x-as echter ook andere strafrechtelijke reacties kunnen plaatsen (pakkans, zwaarte van een straf).
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bepaald punt zin heeft de kans op een gevangenisstraf te vergroten (dit punt is hier, volstrekt arbitrair, op 20% gesteld),
daarna niet meer
Voorbij dit punt geldt de wet van de verminderde neeropbrengst.
Terwijl men zich steeds meer inspanningen moet getroosten om de
kansen te vergroten, worden de opbrengsten in termen van criminaliteitsreductie steeds minder.
Een dergelijk

kromlijnig verband is op empirische gronden

aannemelijk gemaakt door LOGAN (113).

Met deze grafiek heb ik, behalve de aannemelijkheid van het kromlijnige verband, nog iets veel belangrijkers willen

illustreren,

namelijk dat het niet realistisch is te menen dat de omvang van
de criminaliteit van 100% tot 0% langs strafrechtelijke weg zou
kunnen of moeten worden gevarieerd.
Uiteraard zou het probleem van de criminaliteit zijn opgelost
wanneer het strafrecht werd afgeschaft en geen enkele gedraging
meer strafbaar werd gesteld. In Juridische zin zou er dan geen
sprake meer zijn van criminaliteit. Ik ga echter uit van het bestaan van het strafrecht. Dan zijn de bestrijdingsgedachte en de
aan het strafrecht toegeschreven pretenties op logisch-theoretische, empirische en ethisch-juridische gronden en om redenen van
maatschappelijk nut niet erg aannemelijk.
2)

Log-Lsch-theoretisohe

bezwaren

Op logisch-theoretische gronden is het onwaarschijnlijk dat de
criminaliteit langs strafrechtelijke weg geheel zou kunnen worden geëlimineerd.
Veronderstel dat de hoeveelheid criminaliteit inderdaad ge-

1) Ter vereenvoudiging van het betoog laat ik hier de mogelijkheid buiten beschouwing dat kansvergroting ook pas voorbij
een bepaalde grens rendement oplevert. Zie hierover, met betrekking tot de kans op arrestatie, TITTLE and ROWE (152).
2) Dit idee ontleen ik aan Drs. M.A. Zwanenburg, medewerker aan
het Criminologisch Instituut te Nijmegen. •
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heel afhankelijk zou zijn van de hoeveelheid afschrikking door
het strafrechtelijke apparaat. Dan is de hoeveelheid afschrikking op haar beurt afhankelijk van de hoeveelheid criminaliteit.
Immers, indien alle delicten zeker (voor 100%) met een gevangenisstraf zouden worden bestraft en de criminaliteit hierdoor tot
nul zou worden gereduceerd, dan wordt hierdoor ook het aantal
gevangenisstraffen tot nul gereduceerd. Daarmee zou de mogelijkheid tot afschrikking ophouden te bestaan. Wanneer dit moment
zou zijn aangebroken of worden benaderd, gaat de criminaliteit
weer stijgen. De cyclus begint opnieuw.
Met andere woorden: om de hoeveelheid criminaliteit op een zo
laag

mogelijk peil te houden is altijd een minimum hoeveelheid

criminaliteit vereist. Als de criminaliteit of een bepaald delict al door het strafrecht zou kunnen worden geëlimineerd, is
dat hoogstens van korte duur.

Empirische

bezuaren

Ook empirische argumenten pleiten tegen de veronderstelling dat
criminaliteit zou zijn uit te roeien. Wij zullen, of wij willen
of niet, altijd moeten berusten in een bepaalde hoeveelheid onvermijdelijke criminaliteit.
In de eerste plaats: criminaliteit is de prijs die wij moeten
betalen voor een aantal dierbare verworvenheden. Zolang wij
blijven hechten aan het bezit van een eigen auto, moeten wij een
heleboel wegenverkeerscriminaliteit op de koop toenemen. De ernstigste verschijnselen kunnen worden teruggedrongen (bijvoorbeeld, vermindering van het aantal dodelijke ongevallen na de
snelheidsbeperkingen ten gevolge van de oliecrisis in 1973-1974)
Maar wij blijven met een bepaalde hoeveelheid criminaliteit zitten.
In de tweede plaats: blijkens de uitkomsten van dark

number

studies is criminaliteit statistisch gezien zo iets normaals dat
JONGMAN (105) zijn zoontje abnormaal zou vinden als hij geen delicten zou plegen.
Voordat het onderzoek naar de verborgen criminaliteit goed op
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gang kwam, kon men nog de illusie koesteren met een kleine,
nauwkeurig te definiëren (jonge, manlijke leden uit de
class")

lewer

groep van (geregistreerde) delinquenten te maken te heb-

ben. Het empirische feit dat iedereen in zijn leven een of meer
delicten pleegt, slaat iedere hoop aan criminaliteit een einde
te maken de bodem in. Quantitatief gezien is dit een onbegonnen
zaak.
In de derde plaats: de bewerktuiging van het strafrecht en de
aard en de etiologie van vele delicten lopen vaak zo sterk uiteen dat de belnvloedingsmogelijkheden van het strafrecht bij
voorbaat beperkt moeten worden geacht. Daarbij behoeft men niet
eens te denken aan de incidentele tragische gevallen waarbij een
man in een vlaag van verstandsverbijstering zijn hele gezin, inclusief zichzelf, uitroeit. Dit zijn psychologische kortsluitingen die heel moeilijk en zeker niet door het strafrecht zijn te
voorkomen. Er zijn talloze andere endogeen bepaalde delicten
(bijvoorbeeld, sommige impulsieve zedendelicten, delicten begaan
ten gevolge van ziekelijke stoornissen) ten aanzien waarvan het
strafrecht in preventief opzicht weinig kan uitrichten. Door
zijn individuele dader-gerichte benadering heeft het strafrecht
verder weinig vat op al die vormen van criminaliteit die door
exogene en/of structurele factoren zijn veroorzaakt.

Even onwaarschijnlijk als de veronderstelling dat het preventieve vermogen van het strafrecht geen ondergrenzen kent, is de
veronderstelling dat iedereen op een gegeven moment delicten zou
gaan plegen zodra het strafrecht zou wegvallen. Wie dat denkt,
heeft kennelijk de klassieke afschrikkingsidee voor ogen, volgens hetwelk iedere mens voortdurend staat te popelen om delicten te plegen, maar nog net in toom wordt gehouden door het
strafrecht.
Dit beeld lijkt niet juist, al was het maar omdat niet iedereen de gelegenheid, de vaardigheid of de behoefte heeft om een
delict te plegen. Daarenboven worden veel criminele gedragingen,
met name de misdrijven, ook gesanctioneerd door alternatieve
normenstelsels (ethische, religieuze). Voor de preventie van
252

juist deze, relatief ernstige criminele gedragingen, is voor het
strafrecht hoogstens een subsidiaire taak weggelegd. Het eventuele wegvallen daarvan is daarom minder rampzalig dan soms wordt
gedacht. (Ik zie hier even af van de consequenties die dit zou
hebben voor andere doelstellingen zoals het voorkomen van eigenrichting, en dergelijke).

Ethisah-juridisahe

bezwaren

Al zou het strafrecht hiertoe technisch en financieel volledig
zijn geëquipeerd, dan nog staan, zoals wij in Hoofdstuk 5 hebben
gezien, juridische en humaan-ethische beginselen een ongehinderd
streven naar preventie in de weg.
Wie criminaliteit probeert uit te roeien, komt onherroepelijk
in conflict, niet alleen met algemene ideologische en ethische
beginselen, maar ook met de concrete normen in het straf(proces)recht en het penitentiaire recht.

Maatschappelijk

nut

Los van het feit dat het om allerlei redenen niet mogelijk is
criminaliteit "met wortel en tak" uit te roeien, of tot voorbij
een bepaalde grens te reduceren, het is ook niet wenselijk. Criminaliteit heeft vele positieve functies, zowel voor het individu als voor de samenleving in haar geheel.
Gezien vanuit de individuele ontwikkeling kan veel criminaliteit worden opgevat als de uiting van een noodzakelijk en creatief leerproces. Alleen door trial

and emor,

door de grenzen

van het eigen kunnen en van het maatschappelijk aanvaardbare te
verkennen, leert men zijn eigen plaats kennen. Met name de criminaliteit van jongeren, die het grootste aandeel in de criminele
statistieken voor zich opeisen, moet in dit licht worden bezien.
Criminaliteit kan verder een waarschuwingssignaal voor maatschappelijke wantoestanden zijn. Gevangenisopstanden vestigen de
aandacht op een verouderd penitentiair systeem, het grote aantal
parkeerovertredingen in de binnensteden dwingt tot een serieuze
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bezinning op de functie van de binnenstad en op de noodzaak van
openbaar vervoer, vliegtuigkapingen en gijzelingen attenderen op
het lot van misdeelde groeperingen.
COHEN (44) noemt nog andere positieve functies van criminaliteit.
Criminaliteit voorkomt een overmatige accumulatie van onvrede.
Er zijn altijd mensen die illegitieme behoeften hebben of geen
toegang hebben tot legitieme middelen. Een niet al te rigide Zaw
enforcement

geeft deze mensen een uitlaatklep zonder welke

een grootscheepse aanval op de normen van het strafrecht en op
het strafrechtelijke apparaat zou volgen.
Criminaliteit kan een adequaat antwoord zijn op een situatie
die niet langs legale weg is op te lossen. Het strafrecht erkent
dit tot op zekere hoogte, blijkens onder meer het bestaan van
strafuitsluitingsgronden. Maar hiermee wordt alleen de strafbaarheid van de dader opgeheven. De daad als zodanig blijft
strafbaar en in juridische zin crimineel. Er worden echter talloze feiten gepleegd waarbij geen strafuitsluitingsgrond wordt
erkend, maar die toch, nu of in de toekomst, een adequaat antwoord op een maatschappelijk probleem blijken te zijn.
Criminaliteit verduidelijkt de regels in het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De betekenis van
een wetsartikel is zelden eenduidig en direct helder. Toch is
duidelijkheid nodig opdat iedereen (justitiabelen en strafrechtelijke functionarissen) precies weet wat hij heeft te doen en
te laten. Doordat nu delicten worden gepleegd, wordt de mogelijkheid geschapen steeds exacter te formuleren wat en wanneer
iets strafbaar is. Zonder criminaliteit was er geen jurisprudentie.
Criminaliteit kweekt eendracht, hetzij door een gemeenschappelijk afzetten tegen de delinquent (zoals vroeger tegen duivels
en heksen), hetzij door een gemeenschappelijke inzet voor de delinquent .
Ten slotte: door het contrasteffect verhoogt criminaliteit
het zelfrespect en het gevoel van eigenwaarde van degenen die
zich wel wetsgetrouw gedragen.
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HOOFDSTUK 9
CONSEQUENTIES VOOR HET PENOLOGISCHE ONDERZOEK

In het voorafgaande heb ik betoogd dat de vraagstellingen en de
beleidsadviezen van vele penologische onderzoeken voorbijgaan aan
de werkelijke problemen van het strafrechtelijke apparaat.
De vraag die ik nu aan de orde wil stellen, is: Welke vraagstellingen dienen penologen dan wel ter hand te nemen?
Alvorens hier op in te gaan, wil ik eerst een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Sommige lezers zouden uit mijn betoog
namelijk de conclusie hebben kunnen trekken dat de besproken onderzoeken beleidsmatig geheel irrelevant zijn en geen enkele
•impact

9.1.

kunnen hebben. Deze conclusie is onjuist.

BELEIDSRELEVANTIE

VAN

ONDERZOEKEN

NAAR STATED

GOALS

In verschillende opzichten kunnen onderzoeken naar stated

goats

relevant zijn voor het strafrechtelijke apparaat.

a.

Ik heb geschreven dat de doelstellingen die onderzoekers bij

beleidsfunctionarissen veronderstellen meer stated
real

goals

goals

dan

zijn. Dit is echter iets anders dan te beweren dat het

strafrechtelijke apparaat helemaal geen speciale of generale preventie nastreeft, of dat het zich in het geheel niet interesseert
voor de objectieve waarheid. Wat ik heb willen aantonen, is dat
deze doelstellingen niet in die mate worden nagestreefd als penologen lijken te veronderstellen.
Het Openbaar Ministerie probeert zeker iets te doen aan vermindering van criminaliteit, bijvoorbeeld van bankroven, en het
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gevangeniswezen doet wel degelijk iets aan resocialisatie.
Dit betekent dat voor zover deze doelstellingen real

goals

zijn, de hierop betrekking hebbende onderzoeken van grote waarde
kunnen zijn voor het beleid.

b.

Hen mag niet vergeten dat iets een stated

goal

kan zijn voor

de beleidsinstantie voor wie het onderzoek in eerste instantie
was bedoeld (bijvoorbeeld resocialisatie voor het gevangeniswe
zen), maar een real

goal

voor een ander strafrechtelijk orgaan

(bijvoorbeeld, resocialisatie voor de reclassering). Dit laatste
orgaan kan in beginsel de oorspronkelijk aan anderen verstrekte
beleidsadviezen op korte termijn in daden omzetten.

o.

Op langere termijn kunnen de beleidsadviezen worden opgevolgd

wanneer een doelstelling die voor een bepaalde beleidsinstantie
nu stated

is, later real

wordt. Ik herinner voor deze verwisse

ling aan de citaten van VRIJ op р. 173 en verder hierboven.

d.

Het is niet uitgesloten dat een stated

onderzoekuitkomsten een real

goal

goal

onder invloed van

wordt. Wanneer zou blijken dat

open gevangenissen en Bankenbos inderdaad een vermindering van
recidive teweegbrengen, zou het gevangeniswezen deze feitelijk
aangetroffen werking tot uitgangspunt van een werkelijke doel
stelling kunnen maken.

e.

Tot dusverre is impact

gedefinieerd als een beleidsombuiging

op korte termijn onder invloed van beleidsadviezen. In deze zin
mag men van onderzoek naar stated

goals,

afgezien van bovenge

noemde uitzonderingen, geen al te grote invloed verwachten. Maar
er zijn nog andere vormen van impact

denkbaar, die dit soort on

derzoek niet zinloos maken.
Ten eerste: de potentiële impact

gaat niet alleen uit van be-

leidsadviezen. Andere componenten van research dan beleidsadviezen (resultaten, methoden, technieken, begrippen, zie 1.6.) kunnen op korte en op lange termijn evenveel invloed hebben.
Ten tweede: tot dusverre heb ik een heel enge definitie van
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impact

gebruikt, namelijk een beleidsombuiging. Maar wanneer een

onderzoek eenvoudigweg heeft aangezet tot reflectie, waarover dan
ook, of tot een attitudeverandering, heeft het onderzoek ook al
iets bewerkstelligd. In het bijzonder kan men hierbij denken aan
de bewustmaking bij het strafrechtelijke apparaat van de discrepantie tussen wat het zegt en wat het doet. In vele gevallen
heeft het hiervan onvoldoende weet en gelooft het te doen wat het
zegt. Onderzoek dat aangeeft dat het niet bereikt en/of doet wat
het zegt na te streven, kan derhalve waardevol zijn.

f.

Laat ons aannemen dat het penologische onderzoek op niets an-

ders betrekking heeft dan op stated

goals

en op legitimeringen

en dat de beleidsadviezen door geen enkele instantie ooit in
praktijk kunnen worden gebracht. Is dit onderzoek daarmee waardeloos geworden?
Ik meen van niet. Dergelijk onderzoek kan het strafrechtelijke
apparaat in ieder geval helpen zijn beleid te rechtvaardigen, indien dit noodzakelijk is. In die zin is het toch beleidsrelevant.

De uitdrukking "onderzoek ter rechtvaardiging van het beleid"
heeft twee betekenissen:
a.

Achteraf wordt wetenschappelijke informatie gevraagd en
verstrekt om een eenmaal genomen beslissing te verdedigen.
Het onderzoek heeft wel het feitelijk gevoerde beleid tot
onderwerp, maar het heeft er geen invloed op gehad.
Dit onderzoek heeft een negatieve bijklank. Het gevaar
is, dat wordt toegeredeneerd naar de genomen beslissing,
dat wetenschappelijke informatie wordt gekleurd of geselecteerd, en het werkt systeembevestigend.

b.

Aan argumenten waarmee een sociaal onwenselijk of politiek
moeilijk haalbaar beleid wordt "verkocht", wordt een wetenschappelijke fundering gegeven. Het onderzoek heeft hier
niet het feitelijk gevoerde (noch het te voeren) beleid tot
onderwerp, map.r de verkoopargumenten. Het kan vóór of na
de besluitvorming worden verricht.

Deze laatste betekenis van "onderzoek ter rechtvaardiging van het
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beleid" wordt hier bedoeld. Hiervan is duidelijk sprike geveest
bij, bijvoorbeeld, FISELIER's (70) onderzoek naar de speciaalpreventieve effectiviteit van open gevangenissen. Dit onderzoek
is door de Directie Gevangeniswezen geëntameerd om resocialisatie-argumenten (stated

goal)

gezette humanisering (real

in handen te krijgen waarmee de ingoal)

van het gevangeniswezen tegeno-

ver de buitenwereld en het parlement zou kunnen worden verdedigd.
Zij hoopte dat het onderzoek zou uitwijzen dat een verblijf in
een open gevangenis een geringere recidive tot gevolg heeft.
FISELIER kon de verlangde rechtvaardiging niet helemaal geven.
Vanuit open gevangenissen wordt niet minder gerecidiveerd dan
vanuit gesloten gevangenissen.
Het moet echter duidelijk zijn dat geen enkel evaluatie-onderzoek voor 100% kan legitimeren. Want legitimerende (stated)

doel-

stellingen worden niet voor 100% nagestreefd.
FISELIER's onderzoek zorgde in zoverre voor een rechtvaardiging, dat daaruit bleek dat vanuit open gevangenissen weliswaar
niet minder, maar ook niet meer wordt gerecidiveerd dan vanuit
gesloten gevangenissen. Dit is op zichzelf een sterk argument om
het instituut open gevangenissen uit te bouwen en verder te gaan
met de humanisering van het gevangeniswezen. Men kan dit immers
doen zonder al te grote risico's voor de recidive te lopen.
Op zich genomen is er praktisch niets op tegen onderzoek te
doen ter rechtvaardiging van het beleid in de onder b.

aangegeven

betekenis. Het maskeren van de ware bedoelingen kan een dienstig
middel zijn om de werkelijke doeleinden te bereiken. Deze maskerade door middel van stated

goals

is op zichzelf een real

goal

van het strafrechtelijke apparaat.
Voorwaarde voor het doen van onderzoek naar stated

goals

is

echter dat legitimeringen noodzakelijk zijn. In het strafrecht
zijn legitimeringen, om redenen die ik heb genoemd bij de bespreking van de typen discrepanties (7.2.), dikwijls onvermijdelijk.
Aan de andere kant heb ik er tegelijkertijd op gewezen, dat allerlei rationalisaties naar de buitenwereld en de justitiabelen
toe op den duur te doorzichtig worden en te verwarrend werken.
Zo maakt men een gevangenisstraf voor vele gedetineerden waar-
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schijnlijk veel

acceptabeler wanneer men precies zegt waar het

op staat en de werkelijkheid niet met allerlei mooie woorden toedekt.
Het ligt er ook maar aan wat wordt gerechtvaardigd en hoe men
over het te rechtvaardigen beleid denkt. Ik kan mij voorstellen
dat een onderzoeker aarzelt om, bijvoorbeeld, een onnodige routinisering van de rechtspraak te helpen rechtvaardigen. Ik zou er
daarentegen geen bezwaar tegen hebben het strafrechtelijke apparaat, wanneer dat nu eenmaal moeilijk anders kan, aan argumenten
te helpen om een naar mijn smaak goede zaak, zoals bijvoorbeeld
de humanisering van het gevangeniswezen, te realiseren. Omdat op
die manier zeer wel kan worden aangezet tot radicale veranderingen, behoeft dit onderzoek ook niet zo conserverend te zijn als
de onder a.

genoemde research. Iets anders is, dat ieder onder-

zoek, buiten de bedoelingen van de onderzoeker om, ter rechtvaardiging van ieder soort beleid kan worden aangewend. Om dit te
voorkomen is het zaak dat onderzoekers zich terdege bewust zijn
van het feit dat hun onderzoek ter legitimering kan worden gebruikt.
Soms krijgt men de indruk dat penologen dit wel beseffen, maar
dat het er voor hen niet toe doet, als

zij

maar onderzoek

kunnen

doen.
Deze houding is de overheid niet altijd onwelgevallig. Volgens
de Zweedse criminoloog BJÖRESON (22) maakt deze houding mogelijk
wat hij in Zweden heeft aangetroffen, namelijk dat criminologen
zich telkens opnieuw laten opzadelen met distant

problems

om te voorkomen dat zij zich met het ad hoc beleid bemoeien. Hij
geeft als voorbeeld het onderzoek naar de interactie tussen type
bejegening en type delinquent. Dit is een meerjarenproject dat
pas op lange termijn beleidsrelevante resultaten kan opleveren.

"If

the scientists

administrator
without

is

interference

are busying
left

alone

themselves

with problems,

to make decisions

from outside."

for a long

then

the

time

(p.154).

Tegen de tijd dat de onderzoekers een antwoord hebben gevonden
en om impact

vragen, biedt de formulering van een nieuw probleem.

uitkomst.
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Het feit dat penologen het opgeven en het legitimerende karakter
van de door hen onderzochte doelstellingen onvoldoende onderkennen, heeft zijn weerslag op de verhouding met strafrechtelijke
functionarissen.
Wanneer telkens opnieuw in de beleidsadviezen wordt benadrukt
dat strafrechtelijke functionarissen falen, terwijl zij vaak zelf
weten dat dat betrekking heeft op punten a.

die zij niet in de

hand hebben, omdat het daarom niet gaat, en b.

waarvan zij pu-

bliekelijk niet kunnen toegeven dat het daarom niet gaat (dat
iets een legitimering is, kan niet officieel worden toegegeven),
kan ik mij voorstellen dat zij geïrriteerd raken.
Tekenend hiervoor is, dat vele respondenten uit het UNSDRIonderzoek (53) tegengesteld aan de verwachting, te kennen gaven
geen interesse te hebben in beleidsadviezen. Dit werd meestal beargumenteerd met: "Zij zijn onpraktisch". Het lijkt mij niet onmogelijk dat deze respondenten daarmee in feite bedoelen: "Daar
gaat het helemaal niet om."
Tijdens een nabespreking van het UNSDRI-onderzoek met functionarissen van het Ministerie van Justitie bleek hetzelfde. Het
overheersende geluid was: "Wij hebben genoeg aan tabellen. Adviezen hoeven niet." Het merkwaardige is dat tot voor kort, toen het
criminologische onderzoek in Nederland pas van de grond begon te
komen, juist werd geklaagd over het gebrek aan beleidsadviezen.
Nu onderzoekers serieus op deze klacht zijn ingegaan, rijst er
een weerstand die, gelet op het voorgaande betoog, zeer begrijpelijk is.

Θ.2.

THEMATIEK

VAN HET P E N O L O G I S C H E

ONDERZOEK

Keren wij thans terug tot de vraag die gesteld is in het begin
van dit hoofdstuk:

Gegeven het feit dat zoveel penologisch on

derzoek voorbijgaat aan de werkelijke doelstellingen van het
strafrechtelijke apparaat, welke onderwerpen komen dan wel voor
penologisch onderzoek in aanmerking?
Bij de in hoofdstuk 8 besproken onderzoeken zijn al enige sug260

gesties gedaan.
Dus, in plaats van het predictievermogen van Officieren van
Justitie te onderzoeken, zou men kunnen nagaan of een preventieve
hechtenis met succes "een dubbele breuk met de maatschappij"
voorkomt. Zijn delinquenten achteraf wel zo gelukkig met "het
humane voorschot" (in de vorm van preventieve hechtenis) op een
gevangenisstraf die zij zeker zullen krijgen?
Het is in vele gevallen beter de effectiviteit van nieuwe wet
ten af te meten naar de conflictoplossende werking dan naar, bij
voorbeeld, de generaal-preventieve effecten.
Bij de bewijsvoering spelen talloze andere overwegingen een
rol dan de objectieve waarheid, die tenminste evenveel weten
schappelijke belangstelling verdienen. Zijn de rechten van de
verdachte en van andere dramztis

personae

voldoende beschermd?

Heeft een rechter voor de partijen in het rechtsgeding voldoende
gezag

dat zijn uitspraak als de waarheid kan worden beschouwd en

geaccepteerd'
Als met geliberaliseerde gevangenissen niet of niet alleen re
socialisatie, maar (ook) humanisering wordt beoogd, hoe wordt de
ze nagestreefde humanisering dan door de gedetineerden ervaren?
Voor zover geliberaliseerde gevangenissen kenmerken van ver
gelding hebben

is het waar dat het publiek in deze inrichtingen

nog een gevangenis wil herkennen? Zo ja, aan welke kenmerken moet
zo'η inrichting dan voldoen?
In hoeverre kan criminaliteit naar ernst, tijd en plaats onder
controle worden gehouden?
Dit waren voorbeelden. Idealiter zouden de onderzoekobjecten
van de penologie meer systematisch in kaart moeten worden ge
bracht. Deze kaart zou, voor ieder strafrechtelijk subsysteem ge
specificeerd, moeten aangeven welke instrumentele, intrinsieke
en organisationele doelstellingen de facto

worden nagestreefd en

een probleem vormen.

1) Scandinavische studies (CLINE, 43) hebben aangetoond dat gehu
maniseerde gevangenissen de relatieve deprivatie en daarmee
het leed doen toenemen.
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Ik heb al gezegd (p. 145) dat de criminologie en de penologie
zich om pragmatische redenen dikwijls moeten beperken tot de instrumentele doelstellingen. Maar zelfs een inventarisatie van alleen deze doelstellingen levert al grote moeilijkheden op.
Het grote probleem is namelijk, dat penologen niet weten wat
de werkelijke instrumentele doelstellingen zijn. Wat zij voornamelijk kennen, zijn de officiële uitspraken en suggesties van het
strafrechtelijke apparaat. Wat die waard zijn, behoef ik na het
voorgaande niet meer te zeggen. Het is daarom op dit moment niet
mogelijk empirisch gefundeerde uitspraken te doen over alle
instrumental

goals

veal

van het strafrechtelijke apparaat.

Een dergelijke inventarisatie wordt nog extra bemoeilijkt wanneer wij daarbij niet alleen de macro-doelstellingen van het
strafrechtelijke apparaat als geheel betrekken (vergelding, preventie, en dergelijke), maar ook de micro-doelstellingen van de
afzonderlijke subsystemen en van ieder afzonderlijk besluit (bijvoorbeeld, de doeleinden van de preventieve hechtenis).
Gelet op deze moeilijkheden, is de eerste onderzoektaak die
penologen op zich dienen te nemen: een analyse

instruméntele

doelstellingen

van. de

in het strafrecht.

werkelijke

Eerst wanneer de-

ze bekend zijn, kan worden gedacht aan beleidsrelevant onderzoek.

9.3. METHODEN

VAN

DOELSTELLINGENONDERZOEK

Voor de vaststelling van de werkelijke doelstellingen van het
strafrecht kunnen de volgende methoden worden gebruikt:
(a) Bespreken van de vraagstelling van het onderzoek met beleidsfunctionarissen
(b) Analyse van teksten en uitspraken
(c) Interviews en enquêtes
(d) Gedragsanalyse
(e) Historisch-genetisch onderzoek
(f) Psychologisch-genetisch onderzoek
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a. Bespreken van de vraagstelling
functionarissen

van het onderzoek met

beleids-

Beleidsfunctionarissen spreken nogal eens de wens uit, dat onderzoekers van te voren de vraagstelling (beter) met hen bespreken,
onder het motto: "Jullie onderzoekers moeten eerst eens met ons
komen praten, want jullie weten niet waar het eigenlijk om gaat."
Vóór- en nabesprekingen met beleidsfunctionarissen over onderzoeken zijn, onder meer met het oog op de latere impact,

toe te

juichen. Maar men mag hierin geen panacee zien, zoals beleidsfunctionarissen geneigd zijn te doen, voor de identificering van de
werkelijke problemen en doelstellingen. Beleidsfunctionarissen
weten namelijk zelf vaak ook niet waarom het gaat (of willen dit
niet toegeven) en het gevaar is groot dat de onderzoeker toch weer
wordt opgescheept met legitimerende doelstellingen en oneigenlijke
probleemstellingen.
Niettemin, dergelijke besprekingen kunnen een belangrijke bron
van informatie vormen, mits zij kritisch worden geëvalueerd en
worden gecombineerd met andere methoden van doelstellingenonderzoek.

b. Analyse van. teksten

en

uitspraken

De informatie die het beste toegankelijk is, bestaat uit de officiële uitspraken en teksten die strafrechtelijke functionarissen
eigener beweging en qualitate

qua produceren. Men denke aan Memo-

rie's van Toelichting, nota's, wetten, interviews voor de massamedia (Ministerie van Justitie), jaarverslagen en requisitoirs
(Openbaar Ministerie), motiveringen (zittende magistratuur).
Het is onnodig te zeggen dat deze teksten en uitspraken nooit
op faae

value

mogen worden aangenomen, en slechts kunnen fungeren

als een uitgangspunt voor een verdere doelstellingenanalyse.
Veel validere informatie geven de uitlatingen die strafrechtelijke functionarissen doen bij gelegenheden waarbij zij zich
vrijer dan normaal voelen om te zeggen wat zij eigenlijk willen
en doen, respectievelijk wilden of deden (bijvoorbeeld, aan het
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eind van hun loopbaan)

en/of waarbij zij zich onbespied wanen

door de buitenwacht. Ik doel op de afscheidsredes van topfunctionarissen, aan wat parlementariërs in de wandelgangen en strafrechtelijke functionarissen in relatief besloten kring tijdens
2)
SSR -cursussen zeggen, aan de genotuleerde parket- en ressortvergaderingen (die tegenwoordig steeds vaker worden gehouden),
enzovoort.
De moeilijkheid is natuurlijk, dat men bepaalde informatie
minder gemakkelijk in handen krijgt naarmate zij meer afwijkt van
wat officieel wordt beweerd. Zo zal men niet gauw de beschikking
krijgen over de notulen van parket- en ressortvergaderingen.

o. Interviews

en enquêtes

Wanneer men zich als onderzoeker beperkt tot een registratie en
analyse van meer of minder officiële teksten en uitspraken, is
men afhankelijk van wat strafrechtelijke functionarissen verplicht zijn of eigener beweging bereid zijn te zeggen of te
schrijven. Een goede, aanvullende, methode is hen gericht en actief te ondervragen, hetzij in interviews hetzij in enquêtes.
Een ander voordeel van interview en enquêtes is, dat de repondenten zich, door het onofficiële karakter en door de anonimiteit
die bij het gebruik van deze techniek doorgaans wordt gegarandeerd, vrijer kunnen uiten dan wanneer zij in functie zijn.
Toch kleven ook aan deze methode enige bezwaren.
Ten eerste

de weerstand tegen interviews en enquêtes is in

het strafrechtelijke apparaat over het algemeen nog tamelijk
groot. Men laat niet graag "in eigen keuken kijken" en men is geneigd de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op te
vatten als een persoonlijke kritiek op het eigen functioneren.

1) Zie, bijvoorbeeld, de uitspraak die ALLEWIJN deed bij zijn afscheid als hoofd van de Directie Gevangeniswezen, over het
doel van de vrijheidsstraf (p. 240 hierboven).
2) Deze cursus, voluit cursus Stichting Studiecentrum Rechtspleging geheten, wordt georganiseerd door het Ministerie van Justitie in samenwerking met de universiteiten. De deelnemers bestaan uit strafrechtelijke functionarissen.
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Ten tweede, de validiteit van verbaal gedrag is altijd een dubieuze zaak. Met name het gevaar van sociaal-wenselijke

a.q.

officiële antwoorden - in het algemeen toch al groot - mag men in
het strafrechtelijke apparaat, ondanks de anonimiteit, niet onderschatten.
Beide moeilijkheden zijn echter tot op zekere hoogte te ondervangen .
De bereidheid tot deelname aan een interview of enquête zou
kunnen worden vergroot door deze te laten uitgaan en/of te laten
afnemen door leden van het eigen strafrechtelijke (sub)systeem
(bijvoorbeeld, door de Vereniging voor Rechtspraak wanneer men
onderzoek wil doen onder leden van rechterlijke macht). Men mag,
conform hetgeen eerder (4.2.1.) met betrekking tot de interne
distributie is gesteld, verwachten dat deze een groter vertrouwen
genieten dan als bedreigende buitenstaanders gepercipieerde onderzoekers .
Het tweede bezwaar is te ondervangen door zoveel mogelijk
"cliënten" en functionarissen, liefst van verschillende afdelingen en hierarchische niveaus, te ondervragen. Men mag zich nooit
richten tot alleen, bijvoorbeeld, het hoofd van een departementale afdeling. Lagere niveaus, met name zij die het beleid uitvoeren of aan den lijve ondervinden, hebben vaak een andere (en
reëlere) kijk op het functioneren van de organisatie en op de
werkelijke intenties van de leiding. Bovendien voelen zij zich
minder gedwongen om als officiële woordvoerder op te treden.
Deze procedure is gevolgd door CAMINADA (37) bij zijn evaluatie-onderzoek over het Penitentiaire TrainingsKamp "De Corridor".
CAMINADA (voor zover mij bekend de enige Nederlandse penoloog
die vóór het eigenlijke onderzoek een systematisch doelstellingenonderzoek heeft verricht) wilde, alvorens de effectiviteit van
het ΡΤΚ te evalueren, vaststellen wat de werkelijke doelstellin
gen van het PTK waren. Daarvoor heeft hij niet alleen de directie,
maar ook de groepsleiders, de bewaarders en zelfs de gedetineer
den geënquêteerd. Juist van gedetineerden mag men aannemen dat
zij kritisch staan tegenover de door het personeel beweerde doelstellingen.
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Een andere mogelijkheid (naast het interviewen/enquêteren van
verschillende afdelingen en hiërarchische niveaus) om de validiteit en de betrouwbaarheid van interviews/enquêtes te vergroten,
is de vraagstelling eens om te draaien. Meestal wordt gevraagd:
"Wat is het doel van Uw organisatie?" Vooral in organisaties die
een "kwalijk" karakter hebben, zoals het strafrechtelijke apparaat, nodigen dergelijke vragen uit tot sociaal-wenselijke en/of
officiële antwoorden. Men krijgt vaak heel andere - en wellicht
meer werkelijkheidsgetrouwe - antwoorden als men vraagt : "Wat zou
er gebeuren als Uw organisatie niet bestond?", of "Wat is er tegen haar op te heffen?"
Wat, bijvoorbeeld, het PTK betreft: in het eerste geval worden
overwegend antwoorden gegeven zoals: het verwerven van zelfkennis,
het leren van verbale expressie. Kortom, allemaal subdoelstellingen van resocialisatie. Hoe zou het antwoord op de tweede (niet
gestelde) vraag luiden? Zou men dan unaniem zoiets antwoorden als:
"Dan verliezen wij een belangrijke resocialiserende inrichting"?
Ik betwijfel het. Ik vermoed dat de interviewer dan ook, bijvoorbeeld, te horen zon krijgen: "Dan houden wij te weinig inrichtingen over om het grote aantal lopende vonnissen ten uitvoer te
leggen", of "Daarmee zou het gevangeniswezen haar paradepaardje
kwijt raken."
Een soortgelijke omgekeerde vraag kan men het strafrechtelijke
apparaat in zijn totaliteit stellen. Vraagt men op de gangbare
manier naar de doelstellingen van het strafrecht, dan is het antwoord meestal een legitimerende strafrechttheorie (preventie, resocialisatie, conflictoplossing). Vraagt men daarentegen: "Waarom
schaf je het strafrecht niet af?", dan wordt de zaak anders. JONKERS (106) heeft zichzelf deze vraag gesteld: "Wanneer diepgaande
twijfel heerst en blijft heersen aangaande de zin van het strafrecht, wordt het dan niet de hoogste tijd het eenvoudigweg af te
schaffen?". Antwoord: "Deze consequentie wordt door niemand getrokken. Afschaffing van het strafrecht zou concreet betekenen:
geen politioneel

opsporingsapparaat, geen openbaar ministerie,

geen huis van bewaring, geen strafrechter, geen gevangenis. Schone zaken! Maar te mooi om waar te zijn. Er zouden
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zich

aanstonds

informele
zodanige
lijke

en onoontroleerbare
esaalatiej

belager

straf systemen

ontwikkelen

met een

dat de bellum omnium corltra ormes als

opdoemt."

dode-

(cursief van mij, F.D., p. 6 ) .

Of dit laatste antwoord (het voorkomen van criminele eigenrichting) nu Juist is of niet, de vraagvorm geeft in ieder geval
aanleiding tot een ander

d.

antwoord.

Gedragsanalyse

Het schrijven van teksten, het afgeven van mondelinge verklaringen (¿) en de antwoorden in interviews en enquêtes (e) zijn alle
verbale gedragingen. Om tot een betrouwbare en valide vaststelling
van de werkelijke doelstellingen in het strafrecht te komen, is
het onontbeerlijk om naast deze verbale gedragingen de dagelijkse
gang van zaken in het strafrechtelijke apparaat te bestuderen.
Hoe gedragen het (sub)systeem als geheel, de officiële woordvoerders en/of leidinggevende functionarissen en degenen die het beleid uitvoeren, zich in de praktijk?
Gedragsaspecten, waaruit zou kunnen worden afgeleid welke
doelstellingen de faato

worden nagestreefd, zijn onder meer:

- de hoogte en samenstelling van de begroting;
- de hoeveelheid en soort ambtenaren die in dienst zijn (functie, opleiding, salariëring) en de faciliteiten die hen wor^
den verstrekt ;
- de input

(toelatingsbeleid, selectiekriteria) en output

(re-

sultaten) van het systeem;
- de dagindeling van de "cliënten" (bijvoorbeeld in gevangenissen) ;
- de activiteiten waaraan functionarissen hun tijd besteden;
- het sanctiestelsel ten aanzien van de "cliënten": welke gedragingen worden positief, welke negatief gesanctioneerd?
enzovoort.
Uit het feit dat in Nederland de gemiddelde duur van de gevangenisstraf aanzienlijk is verlaagd (output),

zou men kunnen

af-

leiden dat het doel, in overeenstemming met officiële verklaringen, resocialisatie is geweest. Anderzijds doen zich bij een ge267

dragsanalyse dikwijls ook zeer onthutsende ontdekkingen voor.
Ontdekkingen waaruit, bijvoorbeeld, blijkt, dat de verdeling van
mankracht en van materiele hulpmiddelen in een geheel andere
richting wijst dan die welke door de officiële woordvoerders
wordt gesuggereerd. Om een fictief voorbeeld van ETZIONI (68) te
parafraseren: Indien de directeur van een psychophatenasyl meedeelt dat zijn inrichting er is om geestelijk gestoorde delinquenten te genezen, maar men bemerkt dat er slechts twee doctoren
zijn (waarvan er maar één psychiatrisch is geschoold) om voor 500
patiënten te zorgen; dat het overige personeel niet meer belangstelling heeft voor psychotherapie dat de gemiddelde gevangenisbewaarder; dat 90% van de patiënten tien of meer jaren in een inrichting heeft doorgebracht, dan zou men daaruit kunnen concluderen dat het doel van de inrichting handhaving van de openbare orde is, en in ieder geval niet het genezen of weer in de maatschappij plaatsen van delinquenten.
Hoewel deze methode van doelstellingenanalyse ongetwijfeld de
meest valide informatie verschaft, is ook zij niet gevrijwaard
van problemen.
Ten eerste: het is soms erg moeilijk uit te maken aan welke
doelstelling bepaalde gedragingen of een bepaalde output
worden toegeschreven.

moet

De verlaging van de gemiddelde duur van

de gevangenisstraf kan men interpreteren als een geslaagde poging
tot resocialisatie of humanisering. Haar het kan net zo goed een
gevolg zijn van een organisationele doelstelling

het grote aan-

tal gedetineerden en de onvoldoende capaciteit van het gevangeniswezen noodzaken tot een snelle doorstroming.
Ten tweede: zelfs met concrete gedragingen kunnen strafrechtelijke functionarissen eerder iets willen suggereren dan dat zij
werkelijk iets nastreven. Een begroting is niet louter een papieren stuk, maar een daad. Toch zegt het niet altijd alles over de
real

goals.

Al besteedt de centrale overheid nog zoveel geld aan

versterking van de politie, dan is daarmee nog niet gezegd dat

1) Met deze moeilijkheid kampen ook de moderne beleidsanalyses
van politicologen. (Zie onder andere AQUINA, 12 ai SLOMP, 148).
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zij de misdaad actiever wil bestrijden of dat zij gelooft in een
geweldsgolf. Het behoeft niet meer te betekenen dat een geste
jegens een verontrust publiek. En wanneer alle gevangenissen zouden worden bemand met een uitgebreid team van gedragsdeskundigen,
dan behoeft dat nog niet te betekenen dat het gevangeniswezen de
resocialisatie serieus neemt. Het kan zijn dat deze gedragsdeskundigen worden gebruikt als een statussymbool naar buiten toe, om
het beleid te legitimeren of om opstanden, rellen en gijzelingen
te voorkomen, of op te vangen.
Ten derde: tegen gedragsanalyses bestaan met name in
processing

people

organisaties talloze weerstanden. Het blijkt dat men

zich al gauw gecontroleerd voelt en bedreigd in zijn autonomie.
Beweerd wordt, dat gedragsanalyses extra werk met zich meebrengen
of dat zij de intieme en vertrouwelijke relatie met de cliënt
verstoren.
Een mogelijke oplossing is gelegen in action

research, waarbij

de onderzoeker in ruil voor bewezen of te bewijzen diensten "een
geprivilegieerde toegang heeft tot data en situaties die normaal
niet toegankelijk zijn." (Zie p. 11 hierboven).

e. Historisch-genetisch

onderzoek

De geschiedenis van het strafrecht en van het strafprocesrecht
kan ons bewust maken van datgene wat, los van tijdsgebonden
accenten, aan het straf(proces)recht door de tijden heen gemeenschappelijk is, maar niet altijd even scherp wordt uitgesproken.
Zo is, volgens diverse gezaghebbende auteurs (zie onder andere
VAN BINSBERGEN, 21, HAZEWINKEL-SURIKGA, 89 en VAN BEMMELEN, 18),
de oorspronkelijke aanleiding voor de overheid om zich te bemoeiem
met criminaliteit het voorkómen van criminele en onevenredige eigenrichting geweest. Aanvankelijk was het zo, dat bij delicten
tegen iemand buiten het eigen stamverband, de gelaedeerde binnen
bepaalde grenzen van evenredigheid via eigenrichting genoegdoening
mocht zoeken. De betrachting van deze evenredigheid stelde echter
vaak te hoge eisen aan de zelfbeheersing van de rechtzoekende,
waardoor weer een onevenredige of criminele tegenreactie van de
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dader werd

uitgelokt, enzovoort. De hierdoor ontstane onrust en

wanorde heeft op den duur een boven de partijen staand gezag
noodzakelijk gemaakt.
Er is alle reden om aan te nemen dat deze preventie van eigen
richting nog steeds een zeer belangrijke doelstelling is van ons
huidige strafrecht.
Een aanwijzing hiervoor is, dat de laatste jaren steeds meer
auteurs en/of strafrechtelijke functionarissen bereid zijn dit
toe te geven, VAN BEMMELEN (18): "Het strafproces heeft nimmer
zijn karakter van gereglementeerde strijd afgelegd. Deze strijd,
oorspronkelijk gevoerd tussen partijen, wordt een strijd tussen
overheid en beschuldigde." (p. 41). En volgens JONKERS (106)
blijft de overheid ingrijpen tegen criminaliteit om niet terug te
vallen in een ЪеЪЪгт omnium contra

ormes.

Ik herinner ten slotte

aan ALLEWIJN's opvatting over het doel van de gevangenisstraf.
(Zie p. 240 hierboven).
Ook in de maatschappelijke werkelijkheid is deze betekenis van
het straf(proces)recht duidelijk terug te vinden. Hiervoor behoeft
men nog niet eens te denken aan de telkens opnieuw in de geschie
denis terugkerende vrees voor zogenaamde "bijltjesdagen", in ons
land na de Tweede Wereldoorlog voorkómen door de Bijzondere
Rechtspleging. Preventie van eigenrichting wordt ook nagestreefd
door middel van de dagelijkse operaties van het strafrechtelijke
apparaat, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de vergeldings- en
wraakgevoelens van het slachtoffer en het publiek. Maar dit mag
niet zo worden verstaan (zoals ALLEWIJN schijnt te doen), alsof
na ieder delict preventie van eigenrichting wordt nagestreefd en/
of noodzakelijk is. Veeleer moet men dit zien als een doelstelling
van het straf(proces)recht als zodanig. Dat het er is en dat het
strafrechtelijke apparaat optreedt, ongeacht de wijze waarop het
dit in concreto
omnium contra

f.

doet, voorkomt waarschijnlijk de gevreesde ЪеЪЪ т
ormes.

Psychologisch-genetisch

onderzoek

Bij deze methode worden systhematisch de motieven, bedoelingen en
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doelstellingen naast elkaar gesteld die volgens ervaring, mensenkennis en psychologie als plausibel in aanmerking komen om
het gedrag te verklaren (DE GROOT, 84 en GOMPERTZ, geciteerd
bij DE GROOT). Het is een noodzakelijk complement van iedere andere methode van doelstellingenonderzoek.
Met name bij de verklaring van strafrechtelijke beslissingen
en verschijnselen nemen psycho-analytische theorieën een voorname plaats in. ENSCHEDE (64) zegt hiervan- "In deze zienswijze
(dat wil zeggen bij de psychologische-genetische methode, F.D.)
beschouwt men het strafrechtsverschijnsel als de uitkomst van
een justificatie-mechanisme. Het menselijk samenleven wordt dan
opgevat als een veld van emotionele en irrationele aandriften;
het leed dat men elkander in het strafrecht aandoet, is daarvan
een uitkomst. In die strafrechtelijke vorm herkennen wij een rationalisatieproces: wij dragen allerlei redenen tot het toebrengen van dat leed aan, teneinde ons te rechtvaardigen en vrij te
pleiten en tegelijk onze ware - vaak onbewuste - motivatie te
verbergen. Het strafrecht verschijnt in die opvatting als een
legitimeringsstelsel van irrationele aandriften." (p. 6 ) .
Zo'η psychologisch-genetische studie over het strafrecht is
onder andere door de eerder geciteerde (p. 172 hierboven) REIWALT (138) verricht. Een belangrijk unstated

goal

dat hierin tot

uiting komt is de empirische vergelding: het tegemoet komen aan
de onlust- en wraakgevoelens van het slachtoffer en het publiek.
De zwakte van deze methode is de geringe toetsbaarheid van
de gevonden interpretaties. Vooral bij de toepassing van psycho
analytische theorieën op macrosociale verschijnselen begeeft men
zich al gauw op erg glad ijs.

Het is duidelijk dat op iedere methode veel valt af te dingen.
Daarom moeten zij altijd zoveel mogelijk in combinatie met elkaar worden gebruikt. Alleen de overeenstemming tussen de uitkomsten van verschillende methoden geeft steun aan een bepaalde
interpretatie.
Het kan soms nuttig zijn strafrechtelijke functionarissen zelf
tijdens een interview te confronteren met de al of niet diverge271

rende uitkomsten die langs andere weg zijn verkregen. Het kan hen
helpen hun werkelijke doelstellingen helderder te onderkennen.
Ten slotte: ondanks de constanten die er zeker zijn, dient men
er steeds op bedacht te zijn dat iedere doelstellingenanalyse
slechts een momentopname is van de doelstellingen die op dit moment, door dit strafrechtelijke (sub)systeem, worden nagestreefd.
Niet alleen zijn de doelstellingen van het strafrechtelijke apparaat niet dezelfde als die van de afzonderlijke subsystemen, maar
ook bestaan er verschillen tussen de afzonderlijke subsystemen en
zelfs binnen eenzelfde subsysteem (bijvoorbeeld, de ambtenaren op
het Ministerie van Justitie versus de directies en/of het overige
personeel van (bepaalde) gevangenissen). En wat vandaag een
goal

is, kan morgen een stated

9.4.

DE POTENTIËLE

goal

IMPACT VAN

real

zijn, en omgekeerd.

ONDERZOEKEN

NAAR

REAL

GOALS

De kritiek op het gangbare penologische onderzoek was dat het
niet zo beleidsrelevant is en niet die -impact

kan hebben die on-

derzoekers daarvan verwachten, omdat het voor een groot deel
voorbijgaat aan de werkelijke doelstellingen en problemen van het
strafrechtelijke apparaat.
Veronderstel nu dat wij de werkelijke doelstellingen van het
strafrechtelijke apparaat en van zijn subsystemen door middel van
een doelstellingenanalyse hebben leren kennen. De vraag die dan
nog moet worden beantwoord is : Kunnen onderzoeken daarnaar wel
impact

hebben'

Het antwoord

is afhankelijk van twee factoren: in de eerste

plaats van de bereidheid van penologen om onderzoek naar realgoals

te doen, in de tweede plaats van de attitude van strafrech-

telijke functionarissen ten aanzien van dergelijk onderzoek, en
van de wijze waarop onderzoekers eventuele weerstanden het hoofd
bieden.
Wat de bereidheid van penologen betreft' in vele gevallen zal
dit geen probleem zijn. Ik twijfel er niet aan dat de meeste pe272

nologen met enthousiasme willen meewerken aan, bijvoorbeeld, een
verdere humanisering van het gevangeniswezen. Maar er zijn andere
real

goals,

waarvan zij de realisering waarschijnlijk minder

graag helpen bevorderen. De verschillende vormen van empirische
vergelding en generale preventie (om maar te zwijgen van "banale"
organisationele doelstellingen zoals routimserlng van de rechtspleging) zijn voor vele onderzoekers "vieze" woorden. Vandaar dat
er geen penologische studies zijn waarin gevangenissen worden geëvalueerd naar de mate waarin zij gestalte geven aan de aanhef
(vergelding) van artikel 26 Beginselenwet Gevangeniswezen (zij
gaan alle over resocialisatie, het tweede deel van artikel 26)
en waarin desbetreffende beleidsadviezen worden verstrekt.
Ik zou er persoonlijk geen bezwaar tegen hebben zo'n onderzoek te doen, want ik heb niet zoveel moeite met de vergelding.
Ik vind wraakgevoelens zeer menselijk en vind het redelijk dat de
overheid hieraan tegemoet komt
Maar los ervan of men bepaalde doelstellingen nu legitiem
vindt of niet, zij mogen in het penologische onderzoek niet worden veronachtzaamd. Want zolang de werkelijke doelstellingen niet
worden uitgesproken door beleidsfunctionarissen en niet worden
onderzocht door penologen, onttrekt de realisering hiervan zich
aan een rationele en publieke controle. GLASER (77)· "It

the public interest

that latent

mining what they are and stating

goals be made manifest,
them explicitly."

із

in

by deter

(p. 8).

Bovendien, vele doelstellingen, hoe onwenselijk zij ook mogen
zijn, zijn voorshands niet te elimineren. "Moet gij, wát gij aan
beoogde werking dan wenselijk moogt achten, van die thans gegeven
feitelijke werking {in

casu

feitelijke doelstellingen, F.D.), die

gij voorshands niet voor het wegwerken hebt, niet uitgaan om haar
ten goede te vormen en te richten9" (VRIJ, 161, p. 7 ) . Penologen
kunnen dit doen door strafrechtelijke functionarissen (en de samenleving) bewust(er) te maken van wat zij in feite aan het doen

1) Uiteraard zijn de wraakgevoelens van het slachtoffer en/of het
publiek niet maatgevend voor de strafrechtelijke reactie. De
overheid behoort deze gevoelens zoveel mogelijk op te heffen.
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zijn, door de functionele en dysfunctionele effecten van hun han
delen op te sporen en door de vooronderstellingen die aan hun
handelen ten grondslag liggen, te toetsen. (Bijvoorbeeld: hebben
slachtoffers en/of het publiek wel behoefte aan vergelding?).

Een ander punt is, of strafrechtelijke functionarissen bereid
zijn onderzoek naar de werkelijke doelstellingen te laten doen
of daartoe mee te werken.
Dergelijk onderzoek zal in vele gevallen op sterke weerstanden
stuiten. De redenen voor deze weerstanden zijn dezelfde als die
waarom er in het strafrecht zo'n grote discrepantie tussen reaΖ
goals

en stated

goals

is: strafrechtelijke functionarissen kunnen,

mogen of willen de werkelijke doelstellingen vaak niet noemen,
laat staan dat zij deze door onderzoekers aan de oppervlakte wil
len laten brengen. Zij zouden zich betrapt voelen bij hun "gehei
me" activiteiten en hun legitimeringsmogelijkheden in gevaar zien
komen.
Onderzoekers kunnen deze eventuele weerstanden op de volgende
manieren het hoofd bieden:
Ten eerste: meer dan bij andere typen onderzoek dienen zij de
relevante strafrechtelijke functionarissen van meet af aan bij
het onderzoek te betrekken. Voordat met het onderzoek is begon
nen, moet de vraagstelling met hen zijn besproken, met name het
feit dat met het onderzoek een rationele realisering van
goals

real

wordt beoogd. Wanneer strafrechtelijke functionarissen pas

bij het verschijnen van het rapport met deze thematiek worden ge
confronteerd en alle weerstanden nog moeten opkomen en moeten
worden overwonnen, is de kans op impaat

gering.

Ten tweede: onderzoekers dienen te erkennen dat het voor
strafrechtelijke functionarissen soms onvermijdelijk is te legi
timeren en andere dingen te doen dan zij (kunnen, mogen of wil
len) zeggen of suggereren. Een van de belangrijkste
goals

unstated

van strafrechtelijke functionarissen is juist iets voor te

geven wat in feite niet wordt gedaan. Onderzoeken kunnen hen daar
bij helpen. Vragen in dit verband die zich voor empirisch onder
zoek lenen, zijn: hoe kunnen de real
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goals

het beste worden gele-

gitimeerd? Wanneer worden legitimaties te doorzichtig? Welke gevolgen hebben legitimaties voor de justitiabelen? (Bijvoorbeeld:
zouden vrijheidsstraffen niet veel begrijpelijker en acceptabeler
zijn wanneer gedetineerden precies werd gezegd waarop het staat?).
Ten derde: onderzoekers dienen bij hun beleidsadviezen voortdurend te beseffen dat ook de l>eal goals

niet ongehinderd kunnen

worden nagestreefd en dat de strafrechtelijke besluitvorming bestaat uit het oplossen van optimaliseringsproblemen. Eén zo'n optimaliseringsprobleem is, hoe een evenwicht te vinden tussen wat
in feite wordt gedaan en wat naar buiten toe wordt beweerd en gesuggereerd .
Het is mijn overtuiging dat penologisch onderzoek zoals in dit
DEEL TWEE voorgesteld, in tenminste drie opzichten een verbetering inhoudt :
a. De beleidsrelevantie is groter;
b. De potentiële impact

is groter en

c. De rationaliteit van de rechtspleging wordt vergroot.
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SUMMARY
The amount of research in the field of criminology has been
steadily increasing in the Netherlands and abroad. The majority
of authors of criminological studies start with the intention of
performing research which can be described as "policy relevant",
i.e. research directed at and resulting in practical advice
intended for immediate use by one or more subdivisions of the
criminal justice system

This research need not necessarily be

requested by these authorities but can just as well be initiated
by the researchers themselves.
This study deals with the question whether criminological
research really ге "policy relevant" and whether the expectations
about the possible impact entertained by criminological
researchers are realistic

In PART ONE, definitions of fundamental concepts are presented.
The definition of research used in this study is being preceded
by a discussion of several types of research (fundamental versus
applied, strict criminological vs. penological research,
governmental vs. non-governmental research)

Also, the elements

constituting actual research are being considered, such as the
concepts, methods and techniques in use, facts and their inter
pretations, conclusions and recommendations

This review of types

of research and research elements leads in Chapter 1 to the
selection of a definition of research as applied empirical study
of penological problems incorporating advice for policy formation
and policy enforcement. This type of research, studying the way
in which the criminal justice system functions, is predominant in
the Netherlands, its impact is relatively easy to establish and
its practitioners specifically pretend to pursue direct
applications of research findings
For the definition of impact in Chapter 2 we adhere to the
Social Interaction Perspective, stemming from rural sociology, of
Translated
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vnto

Englzsh

by Drs H.A.

Zwanenburg

which Rogers and Shoemaker are the most notable advocates. Impact
comes about in four phases :
a. distribution and reception of a research report;
b.

reading the report;

a. attitude change;
d.

policy change.

The first three phases (а, Ъ en c) are called weaker forms of
impact. The impact which we are primarily concerned with in this
study is the strong form of impact, consisting of phase d: policy
change in a relatively short time as a result of accepting the
policy recommendations. Theoretically, a fifth phase (e) can be
distinguished: the execution of the policy decisions. This phase
cannot be equated with phase

(a) and the results of the impact

on policy making can be frustrated in it. However,for pragmatical
reasons this phase has been left out of consideration.
The policy concept in this study, discussed in Chapter 3, lacks
the normative connotation it commonly has in normal usage and in
specialized fields such as political science. Any decision making
directed at the realization of a specific goal is being considered
a policy, whatever the process of decision making.
The criminal Justice system is constituted by all those
organizations and officials in any way professionally active in
the field of criminal law, criminal procedure or social defence.
The focus of our attention rests at the Ministry of Justice, the
Office of the Public Prosecuter, the Judiciary and the prison
system.
PART TWO deals with the potential impact of penological research.
In Chapter 4 some conditions of impact are presented, classified
in three groups :
A. Characteristics of the researcher and the research, such as:
- direct distribution of research reports by the author to
relevant officials ;
- distribution by way of mass media;
- the internal or external position of the author;
- the position of the author as a researcher;
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- subcultural characteristics of criminological investigators
in general.
It is argued that in their presentation of the research,
criminologists tend to conform to the norms of their fellow
scientists rather than to those of the officials in the criminal
justice system. Also in the distribution of their reports,
colleagues are the main targets. Action research, requiring mutual
involvement of both investigator and policy maker may improve the
possibilities of impact.
B. Characteristics of the officials and their organizations, such
as :
- distribution of the research or information about it among
and by the officials themselves (though probably more
effective than the distribution by the author, this internal
distribution is usually lacking);
- level of training of criminal Justice officials (which
generally does not incorporate sufficient knowledge of social
scientific terminology);
- the case loads of the officials;
- their discretionary power;
- their juridical specialities (civil law or criminal law);
- types of decisions;
- personal characteristics (e.g. attitudes towards social
research, resistance to change).
С

Rival values. These are all variables competing with research

findings in their joint influence on criminal justice decision
making, such as public opinion, financial considerations, pressure
groups and legal constraints. It is believed that these variables
often hamper impact of research. On the other hand, they some
times are concurrent with a policy advice in penological research.
Also, rival values are sometimes used as an unjustifiable excuse
for the omission of necessary policy changes.
The main question of our investigation and the main condition
for impact is put forward in Chapters 5 through 9 : to what extent
does penological research comply with the problems and goals of
the criminal Justice system? Practitioners of applied research
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pretend to put themselves in the place of criminal justice
officials and to adapt the problem formulation, conclusions and
recommendations of their research to the specific needs of the
officials, thus contributing to the solution of the problems of
the criminal justice system. The question is, whether this
pretention is realistic. For an answer to this, an Insight into
the problems and goals of the criminal justice system is
essential. We state the opinion that in applied penological
research two characteristic attributes of criminal policy are
insufficiently being taken into account:
A.

the plurality of conflicting goals of criminal justice;

B.

the incongruence of stated goals and real goals.

In Chapter 5 the goals of criminal justice are described. This
description deviates from traditional descriptions in that goals
which in our opinion realty

are strived for are being stressed.

Littérature in the theory of criminal law discusses usually only
those formulated goals which are acceptable

от not,

and thus is

of a more normative nature. We recognize the following groups of
goals :
A.

Instrumental goals. The activities are directed at regulation

of social life and at crime rate reduction. The targets lie out
side the criminal justice system: e.g. some disturbed metaphysical
order that needs restoration, criminals and potential criminals
who should be prevented from unwanted behaviour, victims and/or
members of the general public whose feelings, aroused by crimes,
need appeasement. To the group of instrumental goals belong
metaphysical retribution, several forms of empirical retribution,
special deterrence, incapacitation, general deterrence,
redression and truth finding.
Б. Intrinsic goals. These are defined as a protection of the
citizen against the sanctioning administration. According to many,
this has been the main objective of codified criminal procedure.
The group that is being controlled or manipulated is not governed
society, but the criminal justice system itself, which is
dictated to exhibit its instrumental goal-directed behaviour
within the limits of criminal procedure laid down by national
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and international legislation and extra-judicial ethical
principles.In this view, the goal of criminal justice is not
deterrence, special or general, but contrary to this, restriction
of deterrence.
C. Organizational goals. The instrumental and intrinsic goals are
typical for criminal justice. Attempts to reach these goals are,
however, made by an organization. This implies that the criminal
justice system is engaged both at the collective level as well as
at the individual level in:
- satisfying the needs of individual members of the organization;
- acquisition of material means and using these in an economic
fashion;
- pressure on the officials and their "clients" to abide by the
administrative rules of the organization;
- conforming to fluctuating and conflicting demands on the
organization by the social environment. With the great emotional
involvement of

the citizen in crime and its reduction, this

feature of giving some account of its conduct is especially
significant for the criminal Justice system.
As in other organizations, conflicts in a plurality of goals are
unavoidable in the criminal Justice system, but almost nowhere is
inconsistency so characteristic. Conflicts occur within the three
different classes of goals, as well as between them. One of the
most important Incompatibilities is between the instrumental and
intrinsic goals: on the one hand, the authorities wish to main
tain law and order, to detect, arrest and interrogate offenders
and to prosecute, sentence and punish them, but on the other hand
they affect their effectivity by creating formal means to the
suspect to counter these activities. Another contrast exists
between the instrumental and intrinsic goals at one side and the
multitude and pluriformity of expectations of the general public
at the other.
As a result of the conflicts between the goals, the criminal
Justice system can never perform quite satisfactorily. It is
argued in Chapter 6, that the consequences of the conflicting
plurality of criminal justice goals for penological research are

2Θ0

threefold.
In the first place, penological research should not be
restricted to the themes which have been studied up till n o w
almost exclusively instrumental goals with emphasis on special
deterrence and reliability of the testimonies given by (eye-)
witnesses (truth finding).
Secondly, the potential impact of the bulk of penological
research is bound to be small, for most researchers do not seem
to realize the conflicting goals of criminal justice and act in
their policy recommendations as if

the goals they have taken into

consideration could be pursued without limitations.
Thirdly, criminal justice problems are optimization problems.
The functionaries are faced with the problem of doing justice to
a great number of conflicting interests, informations and values.
One of the tasks of penology is to help finding optimal solutions.
In Chapter 7, the second aspect of criminal policy is
discussed, the incongruence between the things criminal justice
officials say they pursue and the things they are actually
pursuing. This discrepancy can be attributed to several factors:
- The "ugly" character of criminal justice. The circumstance
that, in spite of all good intentions, we maintain the
systematic distribution of suffering we call punishment,
asks for rationalizations;
- The functionaries are often restricted in stating their
goals by the specific criminal philosophy the authorities
officially adhere to. The motives these functionaries are
allowed to use (or utter) in the course of their duties are
for the greater part expressed and delimited by law.
- Even if they could,officials often do not wish to state
their real goals and motives, thus preventing their decision
making to be predictable and subject to public discussion.
- In criminal law, an important role is played by legal
fictions, which do not cover the same semantical ground as
the identical expressions do in everyday language or in
social scientific terminology. This leaves room for the
often convenient impression of the general public and the
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group of identified (potential) delinquents that criminal
justice has the goals as they

perceive them.

- In order to come up to expectations of the constantly alert
environment, the criminal justice system is often forced to
satisfy the public with suggestions and impressions.
In Chapter 8 it is argued that penological research is tuned
to stated goals rather than real goals. As the activities of the
criminal Justice system are not actually directed at the stated
goals, the policy recommendations starting from stated goals
cannot have but little impact or none at all. An illustration of
this point is given by means of two penological studies, one by
Hemmel and one by Aubert, and by research in the domain which
attracted the majority of penological study: truth finding and
deterrence (special and general).
Studies on truth finding have almost exclusively been
performed by forensic psychologists and deal with the reliability
of testimony. Many authors overestimate their potential influence,
because they do not recognize the fictitious character of the
juridical truth concept. Their primary misconceptions are:
a.

unreliability of eye-witness testimonies leads to erroneous

b.

the criminal justice system wants to know material truth (i.e.

judicial judgements;

common sense or socio-scientific truth),
c.

judicial judgements are expressions of material truth.
With regard to special prevention studies (predominantly

evaluation studies of punishment effects) it can be said that
most penologists assume that prevention of recidivism and/or
resocialization are the aims of the prison system. The real goals
are, however, humanization of punishment and retribution.
In a third field of research, general deterrence (but also in
special deterrence), the misconception is that elimination or,
at any rate, quantitative reduction of crime and delinquency is
the aim. In reality it is stabilization of crime rate and
regulation as to time, place and seriousness of crime that
determines the activities of the system.
The final Chapter 9 is dedicated to a search for remedies for
282

the signalled defects in penological research: if penologists
wish to perform policy relevant research, what should the subject
matter of their studies be? Some solutions to this problem are
suggested. But, in view of our present ignorance on this subject,
the most urgent task for penologists is the empirical analysis
of the real goals of the criminal justice system and its
subsystems. Several complementary techniques can be used for
that.

283

LITERATUURLIJST
1. ABSPOEL, J.J., Vervolffingsen Straftoemetingsbeleid
als
Instrumenten
voor een Moderne Strafrechtspleging,
lezing voor
het Amsterdams Juridisch Genootschap "Notariële Vereniging",
mei 1973.
2. ALLEN, T.J. and COHEN S.I., Information
Flow in Research and
Development Laboratories,
in: Administrative
Science
Quarterly,
vol. 14, nr. 1, 1969, pp. 12-19.
3. ALLEWIJN, P., Heeft de Vrijheidsstraf
Под Zin?, in: Krino,
uitgave van het Criminologisch Dispuut "Dr. Nico Muller",
Nijmegen, 1969, pp. 33-48.
4. ALLEWIJN, P., Moet het Boer On? Grenzen en Mogelijkheden
van
de Huidige Koers van het Gevangeniswezen,
in: Balans, Ie jrg.,
nr. 3, juli-augustus 1970, pp. 3-6.
5. ALLEWIJN, P., Over een Criminologisch
Instituut
Gesvvoken,
in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
14e jrg., ok
tober 1972, pp. 211-215.
6. ALLEWIJN, P., in een interview van A.J.Heerma van Voss, in:
Haagse Post, nr. 49, december 1974, pp. 14-16.
7. ANASTASI, Α., Toegepaste
Psychologie,
Deel 2, Utrecht: Het
Spectrum, 1968.
8. ANDENAES, J.¡Punishment and Deterrence,
Hichigan: University
of Michigan Press, 1974.
9. ANGENENT, H.L.W., Een Kriminologisch
Onderzoekinstituut?
in:
Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
15e jrg., juni
1973, pp. 124-126.
10. ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ, De Vrijheidsstraf,
in: A.R.Staatkunde,
januari 1970, pp. 3-15.
11. ANTTILA, I., The Influence
of Criminology on Hnnish Crime
Policy,
Institute of Criminology, Helsinki, 1972.
12. AQUINA, H.J., Beleidswetenschap
en Wetenschapsbeleid,
dissertatie К.U. Nijmegen, 1974.
13. ARGYRUS, С , Mens en Organisatie
in het Bedrijf, Utrecht:
Het Spectrum, 1964.
14. ATKINSON, С , Societal
Reactions
to Suicide:
the Pole of
Coroner's Definitions,
m : S. COHEN (Ed.), Images of
Deviance,
Harmondsworth Penguin Books, 1973, pp. 165-191.
15. AUBERT, V., De Structuur
van het Juridische
Denken, in. В.
PEPER en С. SCHUYT (Ini ), Proeven var Rechtssociologie
uit
het Werk van Vilhelm
Aubert,
Rotterdam: Universitaire Pers,
1971, pp. 97-121.
16. AUBERT, V., Enkele Sociale Functies
van Wetgeving,
in: B.
PEPER en С SCHUYT (Ini ), Proeven van Rechtssociologie
uit
het Werk van Vilhelm
Aubert,
Rotterdam. Universitaire Pers,
1971, pp. 46-74.
17. BEMMELEN, J.M. VAN, Ons Strafrecht,
Deel T, Het
Materiële
Strafrecht,
Groningen. TJeenk Willink, 1974.
18. BEMMELEN, J.M. VAN, Strafvordering.
Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht,
Den Haag: Martinus Nijhoff, 1957
19. BENDER, W., Hebben Adelborsten
een Bril \odia'?. Koninklijk
Instituut voor de Marine, afdeling der Maatschanpijwetenschapnen, juni 1970.

284

20. BIANCHI, H., York en Florence; op Weg naar een Nieuwe Kriminologie (?) , in: Nederlands Tijdschrift
voor
Criminologie,
16e jrg., februari 1974, pp. 3-16.
21. BINSBERGEN, W.C. VAN, Inleiding
Strafrecht,
Zwolle: Tjeenk
Willink, 1972.
22. BJÖRESON, R., Survey of Scandinavian Pesearch
Reports
Relating to Relationships
between Types of Offenders and
Types of Treatment,
in: Fifth Conference of Directors
of
Criminological
Institutes,
Council of Europe, Strasbourg,
november 1967, pp. 96-168.
23. BLOKLAND, L.J., Werken achter Tralies,
dissertatie G.U. Amsterdam, 1974.
24. BLUM, R.H. and FUNKHOUSER, M.L., Legislators
on Social
Scientists
and a Social Issue: a Report and Commentary on
Some Discussions
with Lawmakers about Drug Abuse, in: The
Journal of Applied Behavioral Science,
1965, pp. 84-112.
25. BLUMBERG, A.S., Criminal Justice,
Chicago: Quadrangle Books,
1970.
26. BOUSFIELD, R.M. and MERRETT, R., Origins of the M'MGHTEN
Rules, in: D. DRESSLER (Ed.), Readings in Criminology and
Penology, New York: Columbia University Press, 1964, pp.
433-446.
27. BRAAK, H.J. VAN DEN, Action Research, in:
Intermediair,
lie jrg., 21, mei 1975, pp. 23-29.
28. BRONGERSMA, E., De Openbaarheid van de Rechtspraak,
in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
4e jrg., juni 1962,
pp. 61-83 en augustus 1962, pp. 93-107.
29. BUIKHUISEN, W., The Grass Is Always Greener, in: Nederlands
Tijdschrift
voor Criminologie,
14e jrg., december 1972, pp.
275-279.
30. BUIKHUISEN, W., Strafmaat en Recidivisme,
in: W. BUIKHUISEN
(Red.), Alcohol en Verkeer, Meppel: Boom, 1968, pp. 143-164.
31. BUIKHUISEN, W. en DIJKSTERHUIS, F.P.H., Rijders onder Invloed: Een Diagnostisch
Onderzoek, Criminologisch Instituut
R.U. Groningen, 1971.
32. BUIKHUISEN, w. en DIJKSTERHUIS, F.P.H.,

33.
34.
35.

36.
37.
38.

Sollicitatiekansen

van Delinquenten,
in: Nederlands Tijdschrift
voor
Criminologie, Ile jrg., januari 1969, pp. 50-58.
BUIKHUISEN, W. en WERINGH, J. VAN, Voorspellen van Recidive,
in: W. BUIKHUISEN (Red.), Alcohol en Verkeer, Meppel: Boom,
1968, pp. 121-141.
BUIKHUISEN, w. en TIMMERMAN, H., Criminaliteit
onder Ambonezen, in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
13e jrg.,
juni 1971, pp. 73-83.
BUIKHUISEN, W. en TIMMERMAN, H., De Ontwikkeling
van het
Druggebruik onder Middelbare Scholieren,
in: Nederlands
Tijdschrift
voor Criminologie,
13e jrg., december 1971, pp.
193-210.
BUIKHUISEN, W. en WERINGH, J. VAN, Politie,
Auto en Veilig
Verkeer, Groningen: Wolters-Noordhof, 1969.
CAMINADA, H.P.G.M., Het PTK-Evaluatieonderzoek,
Nijmegen:
Schippers, 1973.
CARLSON, R.O., Adoption of Educational
Innovations,
Eugene:
285

University of Oregon, 1965.
39. CARNEY, F.J., Correctional
Research and Correctional
Decision
Making: Some Problems and Prospects,
in: The Journal of
Research
in Crime and Delinquency,
vol. 6, nr. 2, 1969, pp.
110-122.
40. CHAMBLISS, w.j., Types of Deviance and the Effectiveness
of
Legal Sanctions,
in: L.M. FRIEDMAN and S. MACAULY (Eds.),
Low and the Behavioral Sciences,
Indianapolis: Bobbs-Merill
Company, 1969, pp. 277-292.
41. CHERNS, Α., Social Research and its Diffusion,
in: Human
Relations,
vol. 22, nr. 3, 1969, pp. 209-218.
42. CLARK, P.A. Action Research and Organizational
Change, Lon
den: Harper and Rowe, 1972.
43. CLINE, H.F., The Determinants of Normative Patterns
in
Correctional
Institutions,
in: N. CHRISTIE (Ed.),
Scandinavian Studies in Criminology,
vol. 2, Oslo: Universitetsforlaget, 1968, pp 173-184.
44. COHEN, A.K., Deviance and Control,
Englewood Cliffs: PrenticeHall, 1966.
45. COHEN, B.C., The Relationship
between Public Opinion and
Foreign Policy Maker, in: M. SMALL (Ed.), Public Opinion and
Historians,
Detroit: Wayne State University Press, 1970, pp.
65-80.
46. COHEN, H., Psychologie,
Sociale Psychologie
en
Sociologie
van het Deviante Druggebruik,
Instituut voor Sociale Genees
kunde G.U. , Amsterdam, 1969.
47. COMMISSIE VERMOGENSSTRAFFEN, Interim-rapport,
Den Haag,
Staatsuitgeverij, 1969.
48. CRESSEY, D.R., Achievement of an Unstated
Organizational
Goal: an Observation
on Prisons,
in: L. HAZELRIGG (Ed.),
Prison within
Society,
New York: Doubleday & Company, 1968,
pp. 50-67.
49. CROMBAG, H.F., WIJKERSLOOTH, J.L. DE en COHEN, M.J., Over
het Legitimeren
van Rechterlijke
Beslissingen,
in: H.F.
CROMBAG e.a., Het Rechterlijke
Oordeel,
Zwolle: Tjeenk Wil
link, 1973, pp. 5-26.
50. DAHNIS, E. en VISSER, J., De Nieuwe Katechismus,
Hilversum:
Brandt, 1966.
51. DENKERS, F.A.C.M., Ervaringen van Gedetineerden
in Open Ge
stichten,
Criminologisch Instituut K.U. Nijmegen, 1969.
52. DENKERS, F.A.C.M., Generale Preventie,
Nijmegen: Dekker &
Van de Vegt, 1975.
53. DENKERS, F.A.C.M., DESSAUR, C.I., NAGEL, W.H., WILLEMSE,
J.M.H, and ZWANENBURG, M.A., The Impact of
Criminological
Research on Penal Decision Making, Interim report no. 2 of
Leiden/Nijmegen Universities to UNSDRI, december 1973.
54. DESSAUR, C.I., Criminal Justice
and Conflict
Reduction,
paper presented at the English-Dutch Criminological
Conference at Keele University, september 1974, Institute
of Criminology, Nijmegen University.
55. DESSAUR, С. I., Foundations of Theory-Formation
in
Criminology,
A Methodological
Analysis,
Den Haag- Mouton, 1971.
56. DESSAUR, С.I., Problemen en Pseudo-problemen
in de Crimino286

logie. Den Haag: Mouton, 1971.
57. DI GENNARO, G., Channels of Communication between
Research
Workers and Decision-Makers,
in : Eight Conference of
Directors of Criminological
Research Institutes
, Council of
Europe, Strasbourg, december 1970, pp. 33-46.
58. DUK, w., Dossier-Onderzoek
inzake de Toepassing van Voorlopige Hechtenis,
in: DocvmentatiéblaÂ
van het Ministerie
van
Justitie,
1969, pp. 422-430.
59. DÜMIG, A.G. en DIJK, J.J.M. VAN, Acties en Reacties van Geweldslachtoffers;
Enige Uitkomsten van een
Victimologisch
Onderzoek, in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
17e
jrg., april 1975, pp. 63-73.
60. DUSTER, T., Mental Illness
and Criminal Intent,
in: S.C.
PLOG and R.B. EDGERTON (Ed.), Changing Perspectives
in Mental
Illness,
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, pp.
523-538.
61. DIJK, J.J.M. VAN en FISELIER, J.P.S., Studies in
Victimology,
paper to be presented at the Dutch-British Criminological
Colloquium at Leiden, september 1974, Institute of
Criminology, Nijmegen University.
62. DUK, j.j.M. VAN, De Geweldsgolf, Schijn of Harde
Werkelijkheid?, in: Intermediair,
10e jrg., nr. 7, februari 1974.
63. DIJKSTERHUIS, F.P.H., De Gevangenis Bankenbos II, Assen: Van
Gorcum, 1973.
64. ENSCHEDÉ, CH.J., Beginselen van Strafrecht,
Deventer: Kluwer,
1969.
65. ENSCHEDÉ, CH.J., Bewijzen in het Strafrecht,
in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1966, pp. 488-518.
66. ENSCHEDÉ, CH.J., Motivering en Motief, Zwolle: Tjeenk Willink, 1959.
67. ETZIONI, A. (Ed.), A Sociological
Reader on Complex
Organisations,
Londen: Holt, Rinehart & Winston, 1970.
68. ETZIONI, Α., De Moderne Organisatie,
Utrecht: Het Spectrum,
1966.
69. ETZIONI, A. (Ed.), Readings on Modem
Organisations,
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.
70. FISELIER, J.P.S., Open Gesticht en Recidive,
Criminologisch
Instituut К.U. Nijmegen, 1969.
71. FISELIER, J.P.S., Slachtoffers
van Delikten.
Een
Victimologische Dark Number Studie, vermoedelijke verschijning in
1976.
72. FOUDRAINE, J., Wie Is van Hout
Een Gang door de Psychia
trie, Bilthoven: Ambo, 1972.
73. FREEMAN, H.E. and SHERWOOD, C C , Social Research and Social
Policy, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970.
74. FRIJDA, N.H. , De Betroixubaarheid van Ooggetuigeverslagen,
in:
Nederlands Tijdschrift
voor Psychologie,
1967, pp. 162-169.
75. GALTUNG, J., De Gevangenis: de Organisatie
van Dilemma's, in:
J. GALTUNG, Gevangenis en Maatschappij,
Den Haag : Bakker/
Daamen, 1967, pp. 254-292.
76. GALTUNG. J., Gevangenis en Maatschappij,
Den Haag: Bakker/
Daamen, 1967.
77. GLASER, D., Routinizing
Evaluation,
National Institute of
287

Mental Health, Rockvllle (Maryland), 1973.
78. GOFFMAN, E., The Charaateristics
of Total Institutions,
in:
A. ETZIONI (Ed.), A Sociological
Reader on Complex
Organizationsj
Londen: Holt, Rinehart & Winston, 1970, pp.
312-338.
79. GOULDNER, A.W., Explorations
in Applied Social Science, in:
A.W. GOULDNER and S.M. MILLER (Eds.), Applied Sociology,
New
York: The Free Press, 1965, pp. 5-22.
80. GRASSBERGER, R., Psychologie
des Strafverfahrens,
Wien:
Springer Verlag, 1950.
81. GREER, D.S., Anything But the Truth? The Reliability
of
Testimony in Criminal Trials,
in: The British
Journal of
Criminology,
1971, pp. 131-153.
82. GRIENT, J. VAN DER, Tenuitvoerlegging
van de
Vrijheidsstraf,
in: Maandschrift
voor het Gevangeniswezen,
20e jrg., 8, 1968,
pp. 125-129.
83. GRIENT, J. VAN DER, Vragen en Visie bij de
Tenuitvoerlegging
van de Vrijheidsstraf,
in : Maandschrift
voor het
Gevangenis
wezen, 20e jrg., 12, pp. 181-190.
84. GROOT, A.D. DE, Methodologie.
Grondslagen van Onderzoek en
Denken in de Gedragswetenschappen,
Den Haag: Mouton, 1970.
85. HAERS0LTE, R.A.V. VAN, Boekbespreking
van A.A.G. Peters'
Het
Rechtskara,kter
van het Strafrecht,
in: Delikt en
Delinkwent,
2e jrg., december 1972, pp. 511-518.
86. HART, H.M. and McNAUGHTON, J.T., Evidence and Inference
in
the Law, in: Daedalus, vol. 87, 1958, pp. 40-64.
87. HARTSUIKER, J.F., De souteneur in het Nederlandse Recht, Den
Haag: Bakker/Daamen, 1965.
88. HAVELOCK, R.G., Planning for Innovation through
Dissemination
and Utilization
<Pf Knowledge, Institute for Social Research,
University of Michigan, Ann Arbor (Michigan), 1973.
89. HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding
tot de Studie van het Ne
derlandse Strafrecht,
Groningen: Tjeenk Willink, 1972.
90. HEMMEL, J.J., De Officier
van Justitie
als Voorspeller
van
Crimineel Gedrag: een Onderzoek bij Preventief
Gedetineerden,
in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
14e jrg., nr.
2, april 1972, pp. 46-57.
91. HEYDER, Α., Resocialisatie,
een Ideaal in de Gevangenis, De
venter: Kluwer, 1966.
92. HOEFNAGELS, G.Ρ., Anderen dan Daders. De Straffer
en de Generaal-Preventieve
Werking, Deventer: Kluwer, 1966.
93. HOEFNAGELS, G.P., Beginselen
van de Criminologie,
Deventer:
Kluwer, 1969.
94. HOEKEMA, A.J., Boekbespreking
van D.W. Steenhuis'
Rijden on
der Invloed,
in: Rechtsgeleerd
Magazijn Themis, 1973, 4, pp.
372-377.
95. HOEVEN, P.J.A. TER, De Rondedans om de Sociologie,
in: Ars
Aequi, XII, april 1973, pp. 172-181.
96. HOOD, R.G., Some Research Results and Problems, in: L. RADZINOWICZ and M. WOLFGANG (Eds.), Crime and Justice,
vol. 3,
The Criminal in Confinement,
New York: Basic Books, 1971,
pp. 159-182.
97. HOOD, R. and SPARKS, R., Key Issues in Criminology,
Londen:
288

World University Library, 1970.
98. HULSMAN, L.H.C, e.a., Heeft het Strafrecht
Nog Zin? in:
KRINO, uitgave van het Criminologisch Dispuut "Dr. Nico Mul
ler", Nijmegen, 1969.
99. HULSMAN, L.H.C., Straftoemeting,
in: Straf,
Baarn: Bosch en
Keuning, 1969, pp. 61-118.
100. JOHNSTON, Ν., SAVITZ, L. and WOLFGANG, M.E. (Eds.), The
Sociology
of Punishment and Correction,
New York: John
Wiley and Sons, 1970.
101. JONES, G.N., Planned Organizational
Change, Londen:
Routledge & Kegan Paul, 1968.
102. JONGMAN, R.W. en SMALE, G.J.Α., De Invloed
van Leeftijd
en
Sociale Klasse op het Seponeringsbeleid
Inzake Lichte en
Zwaardere Delikten,
in: Nederlands Tijdschrift
voor
Crimi
nologie,
16e jrg., februari 1974, pp. 17-22.
103. JONGMAN, R.W. en SMALE, G.J.A., De Invloed
van
Leeftijd,
Recidive en Sociale Klasse op het Seponeringsbeleid,
in:
Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
14e Jrg., februa
ri 1972, pp. 30-35.
104. JONGMAN, R.W. en SMALE, G.J.A., Faktoren
die
Samenhangen
met het Seponeringsbeleid
van de Officier
van Justitie,
in:
Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
15e jrg., april
1973, pp. 55-65.
105. JONGMAN, R.W., Ongelijke
kansen in de Rechtsgang,
Assen:
Van Gorcum, 1972.
106. JONKERS, W.H.Α., Het Onvermijdelijke
Kwaad van het
Straf
recht,
Deventer: Kluwer, 1971.
107. KLEUN, Α., Beleid
en Wetenschap,
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1968.
108. KRAAY, J.H., Objektieve
en Subjektieve
Kansen op
Betrapping,
in: Het Tijdschrift
voor de Politie,
36e jrg., nr. 3, maart
1974, pp. 104-108.
109. LaPlERRE, Attitudes
vs. Actions,
in: Social Forces, 13,
1934, pp. 230-237.
110. LANGEMEYER, G., Bespreking van zijn lezing voor het Psychia
trisch Juridisch Gezelschap over "Eerherstel
der
Generale
Preventie-Gedachte",
in: Nederlands Juristenblad,
1964, nr.
10, pp. 231-232.
111. LAZARSFELD, P.F., e.a., The People's
Choice,
New York:
Duell, Sloan and Редгсе, 1944.
112. LIKERT, R. and LIPPITT, R., The Utilization
of
Social
Science,
in: L. FESTINGER and D. KATZ (Eds.),
Research
Methods in the Behavioral Sciences,
New York: The Dryden
Press, 1953, pp. 581-646.
113. LOGAN, C.H., General Deterrent
Effects
of Imprisonment,
in:
Social
Faroes,
vol. 51, september 1972, pp. 64-73.
114. MANSFIELD, E., Intrafirm
Rates of Diffusion
of an
Innovation,
in: Review of Economics and Statistics,
vol. 45,
1963, pp. 348-359.
115. MARIEN, M.H., Ambonese Jeugddelinkwentie:
Ambonese of Jeugddelinkuentie,
in: Delikt en Delinkuent,
afl. 12, december
1971, pp. 624-632.
116. MENZEL, Η., Scientific
Cormunication:
Five Themes from ••>
289

117.

118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.

125.
126.

127.
128.

129.
130.

131.
132.

133.
134.
135.
290

Social Saíenoe Research, in: American Psychologist,
21,
1966, pp. 999-1004.
MERTON, R.K., Bureaucratic
Structure
and Personality,
In:
A. ETZIONI (Ed.), A Sociological
Readier ση Complex
Organizations,
Londen: Holt, Rinehart & Winston, 1970, pp.
47-59.
MERTON, R.K., Social Theory and Social Structure,
Illinois:
The Free Press of Glencoe, 1949.
MICHELS, R., Political
Parties,
New York: Free Press, 1962.
MILLER, N. and CAMPBELL, D.T., Recency and Primacy in
Persuasion As a Function of the Timing of Speeches and
Measurements,
in: Journal of Abnormal and Social
Psychology,
59, 1959, pp. 1-9.
MULDER, G.E., Vrijheidsstraf
en Terbeschikkingstelling,
in:
Rechtsgeleerd
Magazijn Themis, 1970, pp. 452-475.
NAGEL, W.H., "The True Believer"
en het Probleem van de
Vergelding,
in: Speculum Langemeyer, 31 Rechtsgeleerde
Op
stellen,
Zwolle: Tjeenk Willink, 1973, pp. 365-386.
NAGEL, W.H., Victimologie,
in: Tijdschrift
voor
Strafrecht,
LXVIII, 1959, pp. 1-26.
NAGEL, W.H., DESSAUR, C.I., DENKERS, F.A.C.M., DIJK, J.J.M.
VAN and WILLEMSE, J.M.H., The Impact of
Criminological
Research on Penal Decision Making, Interim report no. 1 of
Leiden/Nijmegen Universities to UNSDRI, May 1972.
NAGEL, W.H., The Utilization
of Research As a Basis
for
Social Defence Policy and Planning, U.N. Interregional
Seminar, Copenhagen, August 1973.
NAGEL, W.H., Verzoening als Element in het Herstel
der
Rechtsorde,
in: Verslag 2e Studiedag Van het
Nederlands
Gevangeniswezen,
Studie- en Documentatiecentrum van de Af
deling Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie, Den
Haag, 1951.
NATIONAAL BUREAU VOOR RECLASSERING, Beeld van de
Reclasse
ring, Den Haag, 1970.
NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN, Verdediging in de Aanval.
Een Analyse van Doeleinden en Middelen van de Advocatuur
binnen de Strafrechtspleging,
Rapport van de studiegroep
strafrechtspleging, 1972.
NIEBOER, W., Aegroto Suum. De Toerekening in het
Strafrecht
bij Psychische Afwijkingen,
Meppel: Boom, 1970.
NOLLEN, E., DÜMIG, A. en DOHMEN, J., De Positie
van
Slachtoffers van Delikten in de Strafrechtspleging,
doktoraalskriptie, Criminologisch Instituut K.U. Nijmegen, 1973.
NOTA OVER HET NEDERLANDSE GEVANGENISWEZEN, Den Haag: Staatsdrukkerij, 1964.
0PP, K.D., in: De Jurist
en de Sociale Wetenschappen, in:
Morgen Meester?, Juridische Faculteitsvereniging, K.U. Nijmegen, februari 1972, pp. 67-77.
0VERBEEK, W.H., Artikel
26 Beginselenwet
en het Zinvol
Straffen,
in: Tijdschrift
voor Strafrecht,
1965, pp. 1-16.
PACKER, H.L., The Limits of the Criminal Sanction,
Stanford:
Stanford University Press, 1969.
PETERS, A.A.G., Het Rschtskarakter
van het Strafrecht,
De-

venter: Kluwer, 1972.
136. RAY, I., Л Treatise
on the Mediaal Jurispvudenoe
of
Insanity,
Boston, 1838.
137. REDAKTIE NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR CRIMINOLOGIE, Redoktioneel nasahrift
bij de artikelen van Henmei (februari '72)
en Scholten (december '72) in: Nederlands Tijdschrift
voor
Criminologie,
14e jrg. , december 1972, p. 269.
138. REIWALT, P., Oie Gesellschaft
und Ihre Verbrecher, Zürich:
Pan Verlag, 1948.
139. ROETHLISBERGER, F.J. and DICKSON, W., Management and the
Worker, Cambridge: Harvard University Press, 1943.
140. ROGERS, E.M. and SHOEMAKER, F.F., Communication of
Innovations,
New York: The Free Press, 1971.
141. ROOYMANS, H.G.M., Oordeel en Vooroordeel in de
Psychiatrische Diagnostiek,
Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1969.
142. SANDERS, TH.C.J., in een interview van A.J. Heerma van Voss,
in: Haagse Post, nr. 45, november 1974, pp. 12-14.
143. SCHOLTEN, TH.W., Officieren
van Justitie
en
Reclasseringsmedewerkers als Voorspellers
van Specifieke
Recidive,
in:
Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
14e jrg., december 1972, pp. 259-269.
144. SCHUYT, C.J.M., Justitieel
Beleid en Wetenschappelijk
Onderzoek,
in: Beleid en Maatschappij,
november 1973, 1, pp.
22-29.
145. SCHUYT, C.J.M., Rechtssociologie.
Een
terreinverkenning,
Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam, 1971.
146. SCHWARTZ, R.D. and SKOLNICK, J.H., Tuo Studies of Legal
Stigma, in: H.S. BECKER (Ed.), The Other Side, Londen: The
Free Press of Glencoe, 1964, pp. 103-117.
147. SKOLNICK, J.H., Justice
without Trial: Lou) Enforcement
in
Democratic Society,
New York: John Wiley & Sons, 1966.
148. SLOMP, J., Doeleinden van Overheidsbeleid.
Een
Vergelijking
van Onderzoek inzake de Sovjet Unie en Nederland,
in: Beleid
en Maatschappij,
4/5, mei 1974, pp. 154-161.
149. STEENHUIS, D.W., Rijden Onder Invloed, Assen: Van Gorcum,
1972.
150. STREET, D., VINTER, R.D. and PERROW, CH., Organization
for
Treatment,
New York: The Free Press, 1966.
151. SZASZ, TH.S., The ttyth of Mental Illness,
New York: Harper
& Row, 1961.
152. TITTLE, C R . and ROWE, A.R., Certainty
of Arrest and Crime
Rates: a Further Test of the Deterrence Hypothesis,
in:
Social Forces, vol. 52, June 1974, pp. 455-462.
153. TÖRNUDD, p., The Preventive
Effect of Fines for
Drunkeness
- a Controlled
Experiment,
in: N. CHRISTIE (Ed.),
Scandinavian
Studies in Criminology,
vol. 2, Oslo: Universitetsforlaget, 1968, pp. 109-124.
154. TRANKELL, Α., Reliability
of Evidence, Stockholm: Beckmans,
1972.
155. UNDEUTSCH, и., Beurteilung
der Glaubhaftigkeit
von Zeugen
aussagen,
in: K. GOTTSCHALDT e.a. (Eds.), Handbuch der Psy
chologie,
11. Band, Forensische Psychologie,
1967, pp. 26167.
291

156. VALL, M. VAN DE, Л Theoretiaal
Framework for Applied
Social
Researchj
in: Werkboek Sociologie,
Utrecht, 1973.
157. VEEN, TH. VAN, Sleutelen
aan de Verdachte of
Rechttoe,
Rechtaan Vergelden?,
in: Proces, jrg. 51, nr. 5, 1972, pp.
112-116.
158. VERINGA, G.H., Tien Jaar Beginselenwet;
Vrijheidsstraf,
Grenzen en Mogelijkheden,
in: Nederlands Tijdschrift
voor
Criminologie,
5e jrg. oktober 1963.
159. VRIJ, M.P., Heterogonie
der Zwecke in der Heutigen
Strafrechtsplege,
in: Professor Mr. M.P. Vrij. Verzameling
uit
Zijn Geschriften
op het Gebied van Strafrecht
en
Criminolo
gie, Zwolle: Tjeenk Willink, 1956.
160. VRIJ, M.P., Nieuw Leven in de Verhouding
Wetgever-Rechter,
in: Professor Mr. M.P. Vrij, Verzameling uit Zijn
Geschrif
ten op het gebied van Strafrecht
en Criminologie,
Zwolle:
Tjeenk Willink, 1956, pp. 84-108.
161. VRIJ, M.P., Woord Vooraf, in: TH.W. VAN VEEN, Generale
pre
ventie,
Den Haag, 1949, p. 7.
162. WALKER, N., Sentencing
in a Rational Society,
Harmondsworth:
Penguin Books, 1972.
163. WALKER, R.J. and WALKER, M.G., The English Legal System,
Londen: Buttersworths, 1967.
164. WARREN, M.Q., The Community Treatment Project,
in: N.
JOHNSTON, L. SAVITZ and M.E. WOLFGANG (Eds.), The Sociology
of Punishment and Correction,
New York: John Wiley and Sons,
1970, pp. 671-683.
165. WEINSTEIN, J.B., Some Difficulties
in Devising Rules for
Determining Truth in Judicial
Trials,
in: Columbia Law
Review, vol. 66, nr. 2, February 1966, pp. 223-246.
166. WELD, H.P. and ROFF, M.M., A Study in the Formation of
Opinions Based upon Legal Evidence, in: American Joicmal of
Psychology,
51, 1938, pp. 609-628.
167. WERFF, С VAN DER, Huwelijksgratie
en Recidive,
Deel 1, Verkeersdelinquenten, intern rapport Ministerie van Justitie,
WODC, maart 1974.
168. WERINGH, J. VAN, Een Gesprek met de Algemeen Adviseur
Weten
schappelijk
Werk van het Ministerie
van Justitie,
in: Neder
lands Tijdschrift
voor Criminologie,
17e jrg., juni 1975,
pp. 125-131.
169. WHEELER, S. and BAUM, M., Becoming an Inmate, in: S. WHEELER
(Ed.), Controlling
Delinquents,
New York: John Wiley and
Sons, 1968, pp. 153-185.
170. WIERSMA, D., Boekbespreking
van A. Trankell's
Reliability
of Evidence, in: International
Journal of Criminology
and
Penology, 1, 1973, pp.391-394.
171. WIGM0RE, J.H., Principles
of Judicial
Proof, Boston: Little
Brown & Co., 1931.
172. WILKINS, L.T., Evaluation of Penal Measures, New York:
Random House, 1969.
173. WORSLEY, P., Introducing
Sociology,
Harmondsworth: Penguin
Books, 1971.
174. ZETTERBERG, L. , On Theory and Verification
in
Sociology,
New York: Bedminster Press, 1965.
292

175. ZIMHING, F.E. and HAWKINS, G.J., Deterrence,
Chicago: The
University of Chicago Press, 1973.
176. ZWANENBURG, Μ.Α., Strafrecht
en Systeemtheorie,
Nijmegen:
Dekker & Van de Vegt, 1974.
177. ZWEZERIJNEN, J.J.A., Duang en Vertrouuen,
Alphen aan den
Rijn: Samson, 1972.
178. ZWEZERIJNEN, J.J.A., Radicale en Gevestigde
Criminologie,
in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie,
15e jrg.,
december 1973, pp. 249-258.

293

NAMENREGISTER
Aa, S. van der, 193
Abspoel, J.J., 124, 154
Alleo, T.J., 65
Allewijn, P., 59, 60, 6J,
231, 236, 237, 240, 241,
264, 270
Anastasi, Α., 143, 193,
200, 221, 222
Andenaes, J., 126
Angenent, H.L.W., 61
Anttlla, I., 60
Aqulna, H.J., 44, 268
Argyrus, C , 129
Anti Revolutionaire Partij,
90
Atkinson, J.M., 99
Aubert, V., 181, 183, 184,
188, 189, 190, 192, 211,
212, 218
Baum, M., 127
Bemmelen, J.M. van, 8, 94,
99, 202, 226, 269, 270
Bender, W., 143, 193
Bentham, J., 154
Blanchi, H., 21
Binet, Α., 193
Binsbergen, W.C. van, 88,
101, 269
Björeson, П., 259
Blokland, L.J., 228, 236,
237
Blum, H.H., 53
Blumberg, A.S., Ill, 119,
137, 138
Bousfield, R.M., 5
Braak, H.J. van den, 11
Brongersma, E., 107
Buikhuisen, W., 22, 48,
57, 59, 60, 61, 63,
97, 127, 143, 144, 148,
162, 228, 234
Caminada, H.P.G.M., 127,
227, 239, 265
Campbell, D.T., 197, 201
Carlson, R.O., 80
Carney, S.J., 37, 38
Chambliss, W.J., 246, 247
Chema, Α., 9, 11, 12, 15,
16, 19
294

Clark, P.A., 9, 11, 15, 19, 61
Cline, H.S., 261
Cohen, Α.К., 254
Cohen, B.C., 37
Cohen, H., 36, 48
Cohen, M.J., 177
Cohen, S.I., 65
Commissie Vermogensstraffen, 86,
88, 89, 93, 103
Cressey, D.R. 242, 243
Crombag, H.F., 177
Dahnis, E., 90
Denkers, F.A.С.M., 2, 43, 47, 48,
52, 54, 63, 76, 118, 126, 159,
164, 165, 228, 247, 249
Dessaur, C.I., 1, 2, 12, 13, 14,
15, 18, 87, 109
Dickson, W., 9
Di Gennaro, G., 66
Dohmen, J., 143
Duk, W., 48
Dümig, A.C., 143
Duster, T., 157
Dijk, J.J.M, van, 2, 6, 94, 95,
143
Dijksterhuis, F.P.H., 22, 48, 57,
127, 148, 227, 228, 234, 235,
237
Einstein, Α., 10
Enschedé, Ch.J., 73, 88, 98, 125,
177, 178, 179, 180, 198, 202,
207, 213, 216, 226, 271
Etzioni, Α., 122, 129, 168, 268
Fiselier, J.P.S., 35, 48, 127,
143, 227, 258
Foudraine, J., 220
Freeman, H.E., 37, 45
Frijda, N.H., 143, 193, 194, 196
Funkhouser, M.L., 53
Galtung, J . , 8 6 , 126, 155
G l a s e r , D . , 8 5 , 1 2 1 , 1 4 1 , 147,
2 4 3 , 273
Goffman, E . , 1 1 3 , 176
Gompertz, Η., 2 7 1
CfOUldner, A.W., 8 , 9 , 6 4 , 1 6 7 ,
168
G r a s s b e r g e r , R., 143

Greer, D.S., 143, 193, 195,
196, 199
Grient, J. van der, 231
Groot, A.D. de, 16, 271
Haersolte, R.A.V. van, 105,
106
Hart, H.M., 211, 215
Hartsuiker, J.F., 13, 14,
48
Havelock, R.G., 10, 24, 29,
64, 77
Hawkins, G.J., 127
Hazewinkel-Suringa, D., 88,
269
Hemmel, J.J., 184, 185, 186,
187, 192
Heyder, Α., 237
Hoefnagels, G.P., 95, 172
Hoekema, A.J., 151
Hoeven, P.J.A. ter, 77
Hood, R.G., 124, 127, 141,
227, 232, 239
Hulsman, L.H.C., 86, 88,
89, 103, 233
Johnston, Ν., 142
Jones, 61, 116, 151, 152
Jongman, R.W., 144, 164, 251
Jonkers, W.H.Α., 124, 126,
170, 171, 230, 231, 266,
270
Keith, R.F., 33
Kleijn, Α., 44
Kraay, J.H., 97
Langemeyer, G., 96
LaPierre, R.T., 33
Lazarsfeld, P.F., 69
Likert, R., 13, 62, 64, 76
Lippitt, R., 13, 62, 64, 76
Logan, C.H., 165, 249, 250
Mansfield, E., 80
Marien, Μ.Η., 58
McNaughton, J.T., 211, 215
Menzel, Η., 65
Merrett, R., 5
Merton, R.K., 87, 130
Michels, R., 109
Miller, N., 197, 201
Montero, P.D., 92, 94, 149,

241
Mulder, G.Ε., 245
Münsterberg, Η., 193, 199
Nagel, W.H., 1, 2, 14, 43, 46,
48, 52, 54, 63, 76, 86, 88,
92, 93, 146, 233
Nationaal Bureau voor Reclasse
ring, 143
Nederlandse Orde van Advocaten,
103
Nieboer, W., 93
Nixon, R.M., 244, 247
Nollen, E., 143
Nota over het Nederlandse Gevan
geniswezen, 231
Opp, K.D., 217
Overbeek, W.H., 126, 231
Packer,
136,
Perrow,
Peters,
107

H.L., 88, 94, 107, 134,
137, 219
Ch., 115, 117, 118
A.A.G., 101, 102, 105,

Ray, I., 5
Redaòtie Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie, 17, 188
Reiwalt, P., 172, 271
Roethlisberger, F.J., 9
Roff, M.M., 197, 201
Rogers, E.M., 29, 30, 31, 32,
33, 34, 38, 40, 41, 68
Rooymans, H.G.M., 222
Rowe, A.R., 250
Sanders, Th.C.J., 157
Savitz, L., 142
Scholten, Th.W., 187
Schuyt, C.J.M., 102, 142, 144,
146, 190, 191
Schwartz, R.D., 127
Sherwood, C C , 37, 45
Shoemaker, F.F., 29, 30, 31, 32,
33, 34, 38, 40, 41, 68
Skolnick, J.H., 104, 107, 127,
136, 137
Slomp, J., 268
Smale, G.J.Α., 144, 164
Sorokin, P.A., 66
Sparks, R., 124, 127, 227, 232
Steenhuis, D.W., 13, 127, 143,
295

144, 149, 162, 227, 228,
229
Stern, W., 193, 223
Street, D., 115, 117, 118
Szasz, Th., 219, 220
Timmerman, H., 57, 59
Tittle, C R . , 250
Törnudd, P., 161, 162, 163
Trankell, Α., 143, 193, 194,
223
Undeutsch, U., 143
Vali, M. van de, 61, 64
Veen, Th. van, 93
Veringa, G.H., 237
Vinter, R.D., 115, 117, 118
Visser, J., 90
Vrij, M.P., 91, 173, 273
Walker, M.G., 197, 201
Walker, N., 88, 89, 92, 127,
138, 154, 229, 247
Walker, R.J., 197, 201
Warren, M.Q.. 233
Weinstein, J.B., 208, 211,
214, 223
Weld, H.P., 197, 201
Werff, С. van der, 144, 227,
228, 229
Weringh, J. van, 63, 97, 143,
162, 234
Wheeler, S., 127
Wiersma, D., 193
Wigmore, J.H., 197, 201
Willemse, J.M.H., 2
Wilkins, L.T., 27, 78, 84,
154, 227
Wolfgang, M.E., 142
Worstey, P., 129
Wijkerslooth, J.L. de, 177
Zetterberg, L., 10
Zimring, F.Ε., 127
Zwanenburg, Μ.Α., 2, 250
Zwezerijnen, J.J.Α., 21,
132, 228, 231, 236, 237

296

CURRICULUM VITAE

F.A.С.M. Denkers is geboren te Amsterdam op 29 september 1941.
Behaalde in 1959 het diploma gymnasium a aan het St.Ignatiuscollege te Amsterdam. Studeerde vervolgens psychologie aan de Ka
tholieke Universiteit te Nijmegen, hoofdrichting bedrijfspsycho
logie. Na de vervulling van zijn dienstplicht bij de Koninklijke
Marine, is hij van eind 1968 tot medio 197S als wetenschappelijk
ambtenaar verbonden geweest aan het Criminologisch Instituut van
de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Verrichtte aldaar onder
zoek ten behoeve van het Ministerie van Justitie (Directie Gevan
geniswezen) en het United Nations Social Defence Research
Institute (UNSDRI) te Rome.
Momenteel is hij als politiepsycholoog verbonden aan de gemeente
politie te Amsterdam, James Wattstraat 84, telefoon 020 - 754122
of 754205.

297

STELLINGEN

Stellingen behorende bij F А С M DENKERS, Criminologie en Beleid,
Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1975

I
De oorspronkelijke doelstelling van het gecodificeerde straf(proces)recht is
niet speciale of generale preventie, maar de regulering van speciale en generale
preventie. (Zie ook A.A G. Peters' Het Rechtskarakter van het Strafrecht,
Deventer, 1972 )

II
Een implicatie van stelling I is, dat geen organisatie haar cliënten zo sterk
beschermt tegen haar eigen pogingen tot beïnvloeding als het strafrechtelijke
apparaat (Zie dit proefschrift, ρ 104.)

Ill
De opvatting van ENSCHEDE {Bewijzen in het Strafrecht,ιη:Rechtsgeleerd
Magazijn Themis, 1966, pp 488-518) dat ons negatief-wettelijk bewijsstelsel
in de praktijk naar een vnj bewijsstelsel is geëvolueerd, impliceert dat de
artikelen 338-344 uit het Wetboek van Strafvordering niet noodzakelijk een
descriptie zijn van de feitelijke beslissingsprocessen van de zittende
magistratuur.

IV
Delinquenten zijn vaak beter af met een strenge rechter die zijn grenzen kent
dan met een verlichte psychiater die in naam van de genezing relatief
ongehinderd zijn gang kan gaan (Zie ook W.H.A. Jonkers' Het Onvermi]deli]k
Kwaad van het Strafrecht, Deventer, 1971 )

V
Grote gemeentelijke politiecorpsen dienen over meer dan eén psycholoog te
beschikken (Litt Th C.J Sanders, in een interview van L Lewin "Wat Is
Ons Politiecorps Toch een Mooi Corps", NRC/Handelsblad, 13-9-1974)

VI
Het is in therapeutisch opzicht niet altijd heilzaam wanneer reclasseringsambtenaren een verzoek van hun cliënt niet met anderen over zijn zaak te
praten, kritiekloos honoreren.

VII
Bij de interpretatie van de uitkomsten van penologische evaluatie-studies
wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de absolute en de relatieve
effectiviteit van strafrechtelijke sancties.

VIII
De huidige hausse in allerhande trainingen voor gevoelsarme managers,
gefrustreerde echtelieden en eenzame studenten is een gevolg van het feit
dat in school en gezin te weinig aandacht wordt besteed aan de opvoeding der
gevoelens.

IX
In de Nederlandse politiek is alles denkbaar, behalve dat er geen ruimte meer
zou zijn voor alweer een nieuwe politieke groepering.

X
Het aloude aftelrijmpje:
"Amsterdam, die grote stad,
die is gebouwd op palen;
als die stad eens ommeviel,
wie zou dat betalen ?
Ik niet, jij niet,
en ook heel Holland niet" drukt kernachtig uit dat gezegde stad ook de komende zeven eeuwen
beter is gefundeerd op houten palen dan op de betonnen denkbeelden
uit de jaren zeventig.

