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SIGNALEMENTEN

• G.J.N. Bruinsma, W. Huisman & R. van 
Swaaningen, Basisteksten in de criminologie; 
I Aard, omvang en verklaringen; II Gevolgen 
en reacties; III Historische en klassieke tek-
sten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2005, 496 + 380 + 328 blz., ISBN 90 5454 
580 1, 90 5454 608 5, 90 5454 609 3.

• In drie omvangrijke, thematisch gerang-
schikte bundels zijn voor studenten en 
andere belanghebbenden meer dan 100 
Nederlandstalige criminologische artike-
len toegankelijk gemaakt, veelal uit het 
Tijdschrift voor Criminologie en verder uit 
Justitiële verkenningen, Proces, Delikt en 
Delinkwent, enzovoort. De invalshoeken 
zijn ‘Aard, omvang en verklaringen’ en 
‘Gevolgen en reacties’, met teksten uit de 
afgelopen vijf tot tien jaar, en ‘Historische 
en klassieke teksten’ met een tekst van 
Bonger uit 1950 over publicaties sinds 
1886 en artikelen uit een vorige bloeitijd 
van de academische criminologie, de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

• E. Rassin, Tussen sofa en toga. Een inleiding 
in de rechtspsychologie, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2005, 244 blz., ISBN 
90 5454 644 1.
• R.W. Meertens, Y.R.A. Prins & B. Doosje, 
In iedereen schuilt een terrorist. Een sociaal-
psychologische analyse van terroristische 
sekten en aanslagen, Schiedam: Scriptum 
2005, 160 blz., ISBN 90 5594 388 6.
• W.A. Wagenaar & H. Crombag, Th e Popu-
lar Policeman and Other Cases. Psychological 
Perspectives on Legal Evidence, Amsterdam: 
Amsterdam University Press 2005, 287 blz., 
ISBN 90 5356 763 1.

• De betrouwbaarheid van de verklaring 
van een getuige, de kwaliteit van het men-
selijk geheugen, fouten bij verhoren van 
verdachten, manieren om te achterhalen 

of iemand liegt, oorzaken van problemen 
met tbs’ers en problemen van rechters om 
goede oordelen te vellen, het zijn allemaal 
vragen waar de rechtspsychologie zich mee 
bezighoudt.
Confrontaties, verhoren, leugendetectie, 
rechterlijke besluitvorming en sancties 
komen aan de orde, met een reikwijdte die 
breder is dan de rechtszaal alleen en die 
zich tot het dagelijks leven uitstrekt. Alle 
begin is moeilijk en ervaring is een zegen, 
maar expertise is een relatief begrip, ook 
deskundigen kunnen fouten maken en 
voor de gek gehouden worden.
• Drie sociaal-psychologen stellen dat ter-
roristen niet lijden aan een psychische 
stoornis, maar dat aanslagen vaak het 
resultaat zijn van alledaagse, voorspelbare 
groepsprocessen. Leiderschap, macht, 
gehoorzaamheid in groepen, en sociale 
druk bij groepsbeslissingen staan centraal 
en de drijfveren van terroristen worden 
besproken.
De auteurs beschrijven de psychische 
gevolgen van 9/11 op de inwoners van 
New York en de invloed op de verhouding 
tussen moslims en niet-moslims in Neder-
land. Om terrorisme tegen te gaan bestaan 
strategieën gebaseerd op sociaal-psycholo-
gisch onderzoek, die spanningen kunnen 
verminderen en onderlinge verhoudingen 
verbeteren. Persoonlijke contacten tussen 
leden van verschillende groepen is daar-
voor essentieel.
• Gebaseerd op hun ervaring als getuige-
deskundige beschrijven twee (rechts)-
psychologen hoe wetenschappelijke 
psychologische kennis in rechtszaken 
toegepast kan worden. De voorbeelden 
variëren van de Puttense moordzaak en 
seksueel misbruik van kinderen tot oog-
getuigen van de moord op Mimi de kat en 
een intrigerend geval van consumenten-
verwarring rond potato chips en olijfolie. 
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De auteurs hopen dat deze casuïstiek ook 
voor studenten en docenten buiten Neder-
land herkenbaar is, en soms is lachen ook 
toegestaan.

• Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbedoel-
de neveneff ecten van misdaadbestrijding, 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2005, 152 blz., ISBN 90 5454 610 7.
• J. de Wijkerslooth, Een ministerie van 
veiligheid: een verkeerd antwoord op de ver-
keerde vraag (oratie Leiden), Universiteit 
Leiden, 2005.
• R.N.R. van Os, Tabellenboek Beveiliging 
2006, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, 138 
blz., ISBN 90 12 10882 9.

• Reacties op misdaden en andere bedrei-
gingen van de veiligheid kunnen onterechte 
inperking van vrijheden teweegbrengen 
met als gevolg een dreigingsspiraal die de 
ideale mix van veiligheid, vrijheid en recht-
vaardigheid ondermijnt.
Voorbeelden zijn berechting van fl utdelic-
ten, vervreemding van etnische minder-
heden, strafbaarstelling van delicten die 
nog geen schade hebben teweeggebracht, 
afgenomen controle op de politie, stan-
daardisering van rechtspraak, vervolging 
niet om wat mensen doen, maar omdat ze 
als riskante personen worden beschouwd. 
De auteur is behalve hoogleraar strafrecht 
ook rechter-plaatsvervanger en stelt van-
uit beide optieken de spanningen tussen 
de wensen van de democratie en de eisen 
van de rechtsstaat aan de orde.
• In zijn oratie als hoogleraar straf- en 
procesrecht weerspreekt de voormalig 
voorzitter van het College van Procureurs-
Generaal de rondwarende gedachte dat er 
een minister(ie) van veiligheid zou moeten 
komen. Veiligheid is een te veelomvattend 
begrip en als parallel stelt De Wijkerslooth 
dat bij klachten over vocht in huis niet 
moet worden begonnen bij vernieuwing 
van het eigen dak, met meteen ook maar 
dat van de buren. De eerste vraag hoort te 

zijn waar dat vocht vandaan komt.
Hij bespreekt de vormgeving van de puni-
tieve handhaving en van de decentrale 
organisatie van de politie. Bestuurlijke 
boetes en strafbeschikkingen door het OM 
(buiten de rechter om) compliceren het 
beeld. Op het Ministerie (en op de Minis-
ter) van Justitie moet men zuinig zijn, 
mede wegens de bredere taak, naast veilig-
heid, op het gebied van wetgeving en zorg 
voor de rechterlijke macht.
• Wat uit openbare bronnen op het gebied 
van beveiliging allemaal is samen te vat-
ten in cijfers, tabellen en grafi eken, staat 
in het jaarlijkse tabellenboek.
Na onveiligheidsgevoelens en slachtof-
ferschap volgt een aantal thema’s rond 
maatschappelijke veiligheid (inbraak, 
geweldsdelicten, emotionele gevolgen 
mishandeling en inbraak, voertuigdiefstal, 
drugs en brandveiligheid), meldingen en 
aangiften, bedrijfsgerelateerde veilig-
heidsthema’s, daderprofi elen, de beveili-
gingsbranche en opleidingen.

• A.G. Korvinus, E.M.H. van Dijk, C.H. de 
Jonge van Ellemeet, D.A.C. Koster,
M. Smit, Mensenhandel. Aanvullende kwan-
titatieve gegevens. Vierde rapportage van de 
Nationaal rapporteur, Nijmegen/Tilburg: 
Wolf Legal Productions 2005, 79 blz., 
ISBN --.
• T. Zwaan & B. de Graaf, Genocide en de 
crisis van Joegoslavië 1985-2005. Nationa-
lisme, staatsmacht en massamoord, Amster-
dam/Antwerpen, Contact i.s.m. Centrum 
voor Holocaust en Genocidestudies 2005, 
287 blz., ISBN 90 254 2692 1.
• R.M. Letschert, Th e Impact of Minority 
Rights Mechanisms, the OSCE High Com-
missioner on National Minorities, the UN 
Working Groups on Minorities and the CoE 
Advisory Committee on Minorities (diss. 
 Tilburg), Den Haag: T.M.C. Asser Press 
2005, 501 blz., ISBN 90 6704 210 2.
• A-M.L.M. de Brouwer, Supranational 
Criminal prosecution of Sexual Violence.
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Th e IGC and the practice of the ICTY and the 
ICTR (diss. Tilburg), Antwerpen: Intersen-
tia 2005, 570 blz., ISBN 90 5095 533 9.
• F. Witlox (red.), Beveiliging in het vracht-
vervoer. Mythe, macht of noodzaak? Apel-
doorn/Antwerpen: Garant 2005, 200 blz., 
ISBN 90 441 1775 0.

• De jaarlijkse rapportage over mensen-
handel omvat gedetailleerde cijfermatige 
overzichten van slachtoff ers, opsporing 
en vervolging. Deze worden geplaatst in 
de context van beleidsontwikkelingen 
en uitbreiding van het eigen onderzoek, 
zoals naar ‘overige uitbuiting’ door de 
uitbreiding van het begrip tot buiten de 
seks industrie.
Als zorgwekkende ontwikkeling wordt 
gesignaleerd dat subsidies voor maat-
schappelijke organisaties zijn ingekrom-
pen, minder opsporingsonderzoeken 
naar mensenhandel zijn afgerond en dat 
capaciteitsproblemen opsporing en overleg 
 binnen de politie lijken te belemmeren.
• Op verzoek van het Joegoslaviëtribunaal 
werden de oorzaken en ontwikkelingen 
van de ernstigste naoorlogse crisis in de 
Balkan onderzocht. In deze versie voor een 
breder publiek wordt eerst het verschijnsel 
genocide algemeen beschreven, gevolgd 
door de hoofdlijnen van de Joegoslavische 
crisis en een gedetailleerde uiteenzetting 
hoe het tot oorlog en massamoord heeft 
kunnen komen tussen groepen mensen 
die bijna een halve eeuw tamelijk vreed-
zaam binnen een staatsverband hadden 
geleefd. Tot maart 2005 worden recente 
ontwikkelingen kort samengevat, inclusief 
de gang van zaken in de rechtszaak tegen 
Milosevic.
• In het Tilburgse proefschrift worden 
eerst systematisch de in de titel genoemde 
instellingen besproken op hun doelstel-
lingen en institutionele setting, competen-
ties en beperkingen, ontwikkeling van hun 
mandaat en werkwijze, en de zwakke pun-

ten daarin. Deze algemene beschouwingen 
worden geconcretiseerd in case studies 
over Macedonië en Kroatië.
Voorwaarden voor een eff ectief optreden 
blijken te zijn: een fl exibel mandaat; onaf-
hankelijkheid; bezoeken aan het land; een 
voortdurende dialoog; contact met NGO’s; 
effi  ciënte vervolgmechanismen; beschik-
baarheid van dwangmiddelen en prikkels; 
modaliteiten voor coördinatie en samen-
werking. Beslissend blijven medewerking 
van overheden en opereren op het snijvlak 
van recht en politiek, waardoor behoud 
van het specifi eke karakter van minder-
heden de risico’s van gewapende confl icten 
zullen verminderen.
• Op basis van een groot aantal zaken van 
het Rwanda- en het Joegoslaviëtribunaal 
is onderzocht hoe seksueel geweld door 
internationale gerechtshoven kan of zou 
moeten worden vervolgd. Het suprana-
tionale strafrechtsysteem biedt voldoende 
mogelijkheden, als voldoende rekening 
wordt gehouden met de realiteit van de 
misdaden, respectvolle behandeling van 
slachtoff ers tijdens de zittingen, de ernst 
van de misdaden en de behoeften van 
slachtoff ers.
De Tribunalen van Rwanda en Joegoslavië 
bieden weinig of geen mogelijkheden tot 
reparatie (restitutie, compensatie en reha-
bilitatie) voor slachtoff ers. Bij het Interna-
tionaal Strafhof biedt het Trust Fund wel 
mogelijkheden, ook in collectieve vorm. 
Daarbij worden veel slachtoff ers bereikt, 
ook degenen die het moeilijk vinden om 
uit te komen voor wat hun is aangedaan 
(stigmatisering). Slachtoff ers van seksu-
eel geweld moeten in een vroeg stadium 
worden geholpen, vooral als zij HIV/AIDS 
hebben opgelopen.
• Een van de huidige hete hangijzers in het 
vervoer van goederen en personen is het 
probleem van de beveiliging. Criminaliteit 
in het transport (diefstal, bedrog, fi scale 
fraude, georganiseerde misdaad, mensen-
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smokkel) is geen recent fenomeen. Sinds 
11 september 2001 is het ook duidelijk hoe 
geschikt ‘transport’ is als middel tot (ter-
roristische) oorlogsvoering, zodat het thema 
‘beveiliging’ meer en meer topbeleidsprio-
riteit wordt.
Naar aanleiding van een studiedag in 
oktober 2004 in Antwerpen verscheen dit 
boek met een overzicht van bestaande en 
wenselijke wet- en regelgeving en tech-
nologie. Elke vervoermodus (luchtvaart, 
zeevaart, vervoer te land, intermodaal 
vervoer) en elke actor in de logistieke 
keten (vervoerder, transportorganisator, 
overheden, verlader, consument) is betrok-
ken. Kosten en baten van veiligheidsinves-
teringen zijn aanzienlijk, maar niet altijd 
kwantifi ceerbaar. Verhoogde beveiliging 
(o.a. door meer controles) knaagt aan de 
fl exibiliteit van het vervoer.

• P. Harland, P.H. van der Laan, W. Smeenk 
& F.M. Weerman, Wangedrag op school en 
delinquentie elders. Een verkenning onder 
leerlingen, Den Haag, Boom Juridische uit-
gevers 2005, 112 blz., ISBN 90 5454 628 x.
• W.W. Merk, Development of reactive and 
proactive aggression in boys (diss. Utrecht), 
2005, ISBN 90 393 4009 9.
• W. Oosterbeek, Vet vast. Het leven in jeugd-
inrichting de Doggershoek, Wormer, Inmerc 
2005, 141 blz., ISBN 90 6611 470 3.
• F. Kleeman, B. Gritter & J. Bouma, Hoe 
preventiever, hoe liever. Predictie en preventie 
van probleemgedrag bij 6/7-jarige kinderen in 
Coevorden, Groningen: Wetenschapswinkel 
Geneeskunde en Volksgezondheid RUG 
2005, 57 blz.

• Uit een grootschalige, tweejarige NSCR-
enquête onder 2000 leerlingen, vooral uit 
verschillende vmbo-klassen, blijkt dat een 
groot deel van de leerlingen wel eens iets 
doet wat niet mag, een minderheid zich 
schuldig maakt aan ernstiger wangedrag 
of kleine criminaliteit, en enkele procen-
ten van de leerlingen bij ernstiger zaken 

betrokken zijn. Wangedrag op school en 
delinquentie daarbuiten hangen vaak, 
maar niet altijd samen, vooral bij leerlin-
gen met een bepaald soort wangedrag.
De resultaten geven inzicht in de preva-
lentie op specifi ek gedragsniveau, maar 
ook in de signaalwaarde van wangedrag 
op school voor (latere) delinquentie daar-
buiten. Voor simpele oneliners is de diver-
siteit onder scholieren en de aard van hun 
gedragingen te groot.
• Agressie wordt gezien als een maatschap-
pelijk probleem en is een van de meest 
gebruikte begrippen binnen de ontwik-
kelingspsychologie, orthopedagogiek en 
kinderpsychiatrie. Een veel gebruikt onder-
scheid is dat tussen reactieve agressie (een 
emotionele, boze reactie op een bedreiging, 
aanval of frustratie) en proactieve agressie 
(koelbloedige agressie om doelen te berei-
ken).
Om meer zicht te krijgen op de ontwikke-
ling van agressie in de kindertijd bij kin-
deren met gedragsproblemen is in drie 
achtereenvolgende schooljaren over jon-
gens van 7-13 jaar informatie verzameld. 
Reactieve agressie hangt meer samen met 
prikkelbaarheid en frustratie-intolerantie, 
proactieve agressie meer met pesten en 
delinquent gedrag.
• Tieners met meer gedragsproblemen 
dan de doorsnee puber en mede hierdoor 
meer ‘levenservaring’ dan de doorsnee 
volwassene zwerven op straat, gebruiken 
harddrugs of zetten een pistool tegen het 
hoofd van een winkelier. Daardoor kwa-
men ze terecht in de Rijksinrichting voor 
Jongeren De Doggershoek in Den Helder, 
het eindstation van de jeugdzorg, waar 
de auteur drie maanden te gast was bij 76 
jongens en 58 meisjes in de leeftijd van 12 
tot 20 jaar. Met enkelen van hen besprak 
hij hoe ze in de inrichting terecht zijn 
gekomen, hoe het nu met ze gaat en wat 
hun plannen voor de toekomst zijn.
• Uit onderzoek in Coevorden, genomi-
neerd voor de landelijke prijs wetenschaps-
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winkels 2005, blijken daar meer kinderen 
gedragsproblemen te hebben dan verwacht 
mag worden, vooral in bepaalde wijken en 
scholen, en bij kinderen uit probleemge-
zinnen. Tijdige signalering (bijvoorbeeld 
door de jeugdarts bij 5-jarigen), huisbezoe-
ken en een gezinsgerichte aanpak zijn aan 
te bevelen. Bij (vermoedens van) seksueel 
misbruik of mishandeling is een centrale 
hulpverleningsinstantie noodzakelijk.

• H.M.G. Peters, geDONN(d)ER in de bajes. 
Een onderzoek naar de gevolgen van bezuini-
gingsmaatregelen in het Nederlandse gevan-
geniswezen, Utrecht: Wetenschapswinkel 
Rechten UU 2005, 144 blz., ISBN
90 5213 134 1.

• In opdracht van Bonjo, het Belangen-
overleg niet-justitiegebonden organisaties, 
is onderzocht of door de bezuinigingen 
van oktober 2004 de ontstane detentie-
situatie in strijd is met penitentiaire wet-, 
regel geving of traditie. Verschraling van 
dagprogramma’s, gebruik van tweeper-
soonscellen en selectievere toepassing 
van resocialisatietrajecten betekenen een 
essentiële verslechtering van de detentie-
situatie en hebben een averechts aff ect. 
Met betrekking tot resocialisatie moet 
worden gewerkt aan beperking van reci-
dive op lange termijn. Dagprogramma’s 
moeten fl exibeler zijn en ook de avonduren 
omvatten, met meer uren arbeid en ver-
laging van de werkdruk van inrichtings-
werkers. Gebruik van tweepersoonscellen 
moet rekening houden met contra-indica-
ties, wisselroosters kennen en het moge-
lijk maken een eigen celgenoot te kiezen.

• I. Stals, Huiselijk geweld, Apeldoorn/ 
Antwerpen: Maklu 2006, 270 blz.,
ISBN 90 466 0019 x.

• Dit praktijkboek geeft een overzicht van 
mogelijke methodieken, achtergronden, 
knelpunten, randvoorwaarden en priori-

teiten om tot een verbeterde aanpak van 
huiselijk geweld te komen, en stelt de taak 
van de politie daarbij centraal.
Informatie en inzichten over de processen 
en achtergronden bij huiselijk geweld, wat 
nodig is voor een integrale aanpak, het 
opstarten van een concreet politieproject 
en wat de politie concreet kan doen, wor-
den aangevuld met twee checklists met de 
kerntaken van de politie. Na een hoofd-
stuk over randvoorwaarden en beleids-
aanbevelingen voor het optimaliseren van 
een globale aanpak sluit het boek af met 
relevante achtergrondinformatie over hui-
selijk geweld.

• M. Komen & K. Schram, Etniciteit en uit-
gaan, Amsterdam: het Spinhuis 2005,
99 blz., ISBN 90 5589 255 6.

• Bezoekers en portiers komen aan het 
woord in dit onderzoek naar discriminatie 
tegen allochtonen, vooral in de grote ste-
den, in uitgaansgelegenheden, die bij uit-
stek mogelijkheden bieden voor contacten 
tussen autochtone en allochtone jongeren. 
De laatsten reageren met berusting of 
agressie, wraak en verzet, en altijd tast het 
hun zelfvertrouwen en vertrouwen in de 
samenleving aan, kweekt het onbegrip en 
vormt het een bedreiging voor de sociale 
cohesie en het slagen van de integratie. 
Ook lokale overheden, politie en justitie 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen 
en ordehandhaving en veiligheidszorg in 
het uitgaansleven minder aan particuliere 
beveiligers overlaten.

• I.A.L. Stoop, Th e Hunt for the Last Respon-
dent. Nonresponse in sample surveys (diss. 
Utrecht, met Nederlandse samenvatting), 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
2005, 339 + 32 blz., ISBN 90 377 0215 5.

• Nonresponse in surveys is in Nederland 
hoger dan in andere landen, maar kan 
worden verbeterd als onderzocht wordt 
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waarom sommige ‘moeilijke’ groepen of 
individuen niet meedoen. Maar een hogere 
respons betekent ook niet zonder meer 
een betrouwbaarder resultaat. De succes-
factoren worden samengevat onder de 
kopjes ‘voorbereiding en ondersteuning’, 
‘de eerste drie seconden’, ‘goed volk’, ‘we 
bennen zunig’, ‘middelen en inspanning’, 
‘trots en vooroordeel’. Moeilijke geval-
len blijven oudere alleenstaande vrou-
wen (bang), anderhalf-tweeverdieners 
(te druk), rijken (niet geïnteresseerd in 
beloning), minder welgestelden (achter-
dochtig), fl atbewoners met een intercom 
(afpoeieren is makkelijk). Hoogopgeleide 
weigeraars weigerden vaak ook uitleg 
waarom ze weigerden.

• L. Dubbeld, Th e regulation of the observing 
gaze: privacy implications of camera surveil-
lance (diss. Twente), Universiteit Twente, 
2004.
• W. Zajdel, Bayesian Visual Surveillance. 
From Object Detection to Distributed Cam-
eras (diss. Amsterdam UvA), 2005, 127 
blz., ISBN 90 9020252 8.

• Ook buiten de privé-sfeer heeft een 
individu recht op een bepaalde mate van 
privacybescherming. In het geval van came-
ratoezicht – closed-circuit television 
(CCTV) – zouden drie typen privacy aan de 
orde kunnen zijn: de bescherming van de 
private sfeer, van persoonlijke informatie en 
van lichamelijke integriteit. Nodig is ‘regu-
lering van de observerende blik’, gericht op 
het inperken van ‘machts-asymmetrieën’ 
tussen de bewakers en geobserveerden.
• Bewakingscamera’s kunnen tegenwoor-
dig zodanig worden geprogrammeerd, dat 
(potentieel verdachte) personen worden 
gevolgd zodra ze het bereik van de ene 
camera verlaten en dat van een volgende 
binnenkomen.

• G. Mak, Over en uit. Smeuïge verhalen van 
een Amsterdamse smeris, Amsterdam 2005, 
info@gerardmak.nl.

• De ‘schrijvende Amsterdamse politie-
agent’ publiceerde in eigen beheer zijn 
derde boek met ‘verhaaltjes’ over de bij-
zondere maar dagelijkse gebeurtenissen 
waar dienders tegenaan lopen. De perso-
nages variëren van malloten, gekken, hoe-
ren en pooiers tot de dienders zelf.

Informatie over andere publicaties (en soms 
volledige teksten) via websites:

www.wodc.nl
• C.H. de Kogel & V.E. den Hartogh, Con-
traire beëindiging van de TBS-maatregel: 
aantal, aard en verband met recidive, Den 
Haag: WODC/Boom Juridische uitgevers 
2005, ISBN 90 5454 642 5, Onderzoek en 
beleid 236.
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