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Woord vooraf

Voor u, lezer, ligt een studie over het recente verleden, de huidige stand van
zaken en de mogelijke toekomst van het onderzoek betreffende politiële
criminaliteitsbestrijding in de Verenigde Staten van Amerika, Engeland en
Nederland.
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jaren op dit terrein heeft gedaan.'
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ten en artikelen. Bij het zoeken naar vergelijkbare buitenlandse politie-experi-
menten was mr. Mia Strijbos-Schellekens behulpzaam.
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Samenvatting

Aan het eind van de jaren zeventig, begin jaren tachtig zijn, cp initiatief van
de vergadering van procureurs-generaal binnen een aantal gemeentelijke poli-
tiekorpsen nieuwe methoden van politiële misdaadbestrijding beproefd. Deze
proeven of experimenten zijn door het WODC middels (experimenteel) onder-
zoek geëvalueerd. Hoofddoel van de diverse experimentele-werkwijzen was,
met behulp van preventief dan wel repressief politie-optreden, het bestrijden,
dat wil zeggen het verminderen, van de zg. kleine criminaliteit, de onveilig
heidsgevoelens bij de burgers alsmede het bewerkstelligen van een verbete-
ring van de relatie politie-publiek. Daarnaast waren de proeven ook bedoeld
als een stimulans voor het plaatselijk driehoeksoverleg tussen burgemeester,
hoofdofficier van justitie en korpschef.
7"Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoek-
technische balans op te maken van vier afgeronde onderzoeken:
- een project in Hoogeveen met gerichte surveillance en preventievoorlich-

ting;
- een project, in Amsterdam-Osdorp met voetsurveillance en preventievoor-

lichting;
- een project. in Utrecht met een projectmatige aanpak van inbraken en
- de invoering van wijkteampolitie in Sittard_J

Aan de hand van deze eindbalans zal worden bezien of voor wat betreft de
misdaadbestrijding en het 'onderzoek daaromtrent op de ingeslagen weg
voortgèg moet worden, of dat beter naar alternatieve wegen kan worden
gezocht. Bij het opmaken van de balans is niet alleen gekeken naar de ge-
noemde experimenten of projecten, maar is ervan uitgegaan dat al het onder-
zoek dat in de afgelopen jaren in de Verenigde Staten, Engeland én Nederland
rond de doeltreffendheid en doelmatigheid van politiële misdaadbestrijding is
verricht, in ogenschouw moest worden genomen)

Het onderzoek aangaande de politiële misdaadbestrijding, dat sedert de
jaren '60 in de Verenigde Staten en in Engeland is verricht, moet worden ge-
situeerd in' het kader van de war on crime, respectievelijk de Jaw and order-
beweging die zich in beide landen op onderscheiden tijdstippen hebben voor-
gedaan. In Amerika nam de "oorlog" in de jaren '60 de afmetingen aan van een
algehele maatschappelijke mobilisatie tegen de misdaad,, die werd on-
dersteund vanuit een' eigen nationale organisatie, de Law •Enforcement
Assistance Association (LEAA). In Engeland bleef,de beweging eerder beperkt
tot de mobilisatie van het bestaande politie-apparaat tegen misdaad en kreeg
zij geen apart'actiecentrum. Dit belangrijke verschil neemt niet weg dat er zich
door toedoen van deze oorlog, deze beweging, in beide landen een repressief
georiënteerde hervorming van het politie-apparaat heeft voorgédaan, waarbij
met name de (grotere) plaatselijke politiekorpsen langs traditionele lijnen zijn
uitgebouwd en de (centrale) exedutieve recherchediensten aanzienlijk zijn ver-
sterkt. De oriëntatie van deze hervorming sloot overigens uit dat de sociale
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modernisering en de zg. due procèss revolution binnen de politie vaste grond
onder de voeten konden krijgen.

Beziet men vervolgens het onderzoek dat in deze periode in beide landen is
uitgevoerd, dan komt men tot de conclusie dat er op dit punt een belangrijk
verschil bestaat dat gelieerd lijkt te zijn aan de zoëven aangestipte gradatie-
verschillen tussen de war on crime in Amerika en de law and order-beweging
in Engeland. In de Verenigde Staten werd immers-via de LEAA van meet af aan
op grote schaal onderzoek ingeschakeld om de doeltreffendheid van de poli-
tiële misdaadbestrijding op te•voeren, terwijl via de Police Foundation de des-
betreffende hervorming van de politie met meer distantie, kritischer, werd be-
keken. In Engeland daarentegen heeft de law and order-beweging het steeds
zonder "eigen" sociaal-wetenschappelijk onderzoek moeten stellen, en is
eigenlijk alleen maar object van meer of minder kritisch onderzoek geweest.

In Nederland is er van een war on crime of law and order-beweging eigenlijk
geen sprake geweest, maar wel van ernstige verontrusting over de toenemen-
de misdaad; eerst in kringen van politie en justitie, later ook binnen de poli-
tieke partijen. Opmerkelijk hierbij is wel dat de Amerikaanse "oorlog" en de
Engelse"beweging" een vrij belangrijke rol hebben gespeeld in de opkomst
en de verspreiding van deze bekommernis in Nederland. Ook lijkt het erop dat
de hervorming in Nederland minder veelomvattend is geweest dan in de beide
andere landen. Hier is zij hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de uitbouw van
een omvangrijk, gespecialiseerd, lokaal, regionaal en centraal georganiseerd
netwerk van justitiële voorzieningen en diensten.

Overigens leidde in Nederland de verontrusting over de misdaad gedurende
lange jaren evenmin als in Engeland tot ondersteunend onderzoek rond poli-
tiële misdaadbestrijding. In tegenstelling tot dit land-echter heeft de reorgani-
satie van de politie op dit punt zelfs nooit enig omvangrijk kritisch onderzoek
uitgelokt. En de WODC-experimenten? Zij weerspiegelen heel zeker verontrus-
ting over de stijging van de minder ernstige misdaad. Maar - typisch Neder-
lands zij werden bovenal ingegeven door het streven van het openbaar mi-
nisterie om zijn moeilijkheden in de zeggénschapsverhouding tot de politie te
overwinnen. Daarbij moet wel worden bedacht dat de uiteindelijke opzet van
de experimenten veel minder een repressieve oriëntatie op politiële misdaad-
bestrijding belichaamt dan aanvankelijk de bedoeling was., Hieruit blijkt met
name dat de experimenten ook kinderen van hun tijd waren. Zij werden gecon-
cipieerd op een moment dat andere, minder repressieve, meer sociale en pre-
ventieve ideeën over de politie-organisatie en de politietaakuitvoering opgang
maakten dan tot dan toe hierover hadden geheerst.

Sedert het eind van de jaren '70 zijn vrijwel alle politie-onderzoekers in de
Verenigde Staten en Engeland tot dezelfde bevindingen met betrekking, tot de
doeltreffendheid en de doelmatigheid van politiële misdaadbestrijding ge-
komen:
- deze vorm van bestrijding draagt op zichzelf in het algemeen niet of nauwelijks

bij tot vermindering van misdaad;
- versterkt en/of gericht politie-optreden kan wel bewerkstelligen dat zich een ge-

ringere of geen verdere stijging van misdaad voordoet, maar daarbij dient wel te
worden bedacht dat dit effect slechts betrekking kan hebben op zg. zichtbare
delicten, dat dit optreden in de praktijk vaak nieff lang vol te houden is of al vlug
in geen verhouding meer staat tot het behaalde resultaat, en dat dit effect nogal
eens teniet wordt gedaan door verplaatsingseffecten: verplaatsing van de delic-
ten naar plaats, tijd, vorm, categorie van daders enz.;
er kunnen zich echter ook onbedoelde negatieve effecten voordoen: overschrij-
ding, respectievelijk disproportioneel gebruik van bevoegdheden; verstoring van
de verhouding met (jongeren uit etnische) minderheden, verwaarlozing van ande-
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re politietaken, verslechtering van de verhoudingen in het korps, overbelasting
van en tegenkanting in het justitie-apparaat, en een toenemende organisatie-
graad van bepaalde vormen van misdaad;

- de invloed van het betrokken onderzoek op de evolutie van het politie-apparaat is
gering, zoniet nihil geweest.

Deze resultaten hebben met name in de Verenigde Staten in kringen van be-
leidsgerichte onderzoekers tot grote desillusies geleid. Deze zijn echter op
zichzelf weer aanleiding geweest tot herbezinning op de inhoud ende metho-
den van het onderzoek dat zou moeten volgen. In ,het bijzonder heeft bij veel
onderzoekers de gedachte postgevat dat evaluatie-onderzoek dat snel "resul-
taat" moet opleveren met het oog op verandering van het beleid, de organisa-
tie e.d., en dat eenzijdig is gericht op politie en op haar doeltreffendheid in-
zake misdaadbestrijding, niet langer wenselijk is. Meer bepaald heeft het (ge-
randomiseerde) veldexperiment, ofschoon het in theorie nog wel wordt gezien
als een van de meest hoogstaande vormen van evaluatie-onderzoek, in de
praktijk veel van zijn glans verloren. Niet alleen omdat zulke experimenten in
de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar blijken te zijn, maar ook omdat zij
haast onvermijdelijk te eenzijdig zijn gericht op effecten van concreet politie-
optreden en dus'niet of nauwelijks ruimte bieden voor de geschiedenis, de
context en het feitelijk verloop van dat optreden, en om die redenen dan ook
weinig of geen effect sorteren op de daadwerkelijke ontwikkeling van de
politie.

1,1

Wat de resultaten van de WODC-experimenten betreft 'kan ten eerste wor-
den gesteld dat zij, globaal genomen, bevestigen wat uit vroeger Nederlands
onderzoek reeds kon worden afgeleid en daarenboven overeenstemmen met
de algemene bevinding waartoe men ook in de Verenigde Staten en Engeland
via (hervormingsgericht) onderzoek is gekomen, ni. dat politiële misdaad-
bestrijding, zowel in haar preventieve als in haar repressieve gedaanten, wei-
nig bijdraagt tot vermindering van de misdaad. Het enige positieve effect dat
van een versterkt of gericht politie-optreden in dit opzicht kan worden ver-
wacht, is dat er zich een geringere of geen verdere stijging van misdaad voor-
doet. Dit effect heeft echter, gezien de gerichtheid van de experimenten op
kleine criminaliteit, slechts betrekking op delicten en delictsvormen met een
grote sociale zichtbaarheid, met name vernieling. Zo ook kan een meer effi-
ciënte organisatie van de opsporing leiden tot een verhoging van het oplos-
singspercentage van minder gecompliceerde vormen van vrij zichtbare, grijp-
bare kleine criminaliteit. Ten tweede kan worden geconcludeerd dat, evenals
in de Verenigde Staten, ook in Nederland duidelijke aanwijzingen zijn gevon-
den voor de stelling dat een vergroting van de fysieke aanwezigheid van de po-
litie onder de mensen een vermindering van onveiligheidsgevoelens met be-.
trekking tot de eigen buurt tot gevolg heeft, de relatie met de politie verbetert
en de bereidheid om de politie te informeren over misdaad vergroot.

Aangaande de, laten we zeggen, averechtse effecten die in de Amerikaanse
en Engelse literatuur zo'n belangrijke rol spelen, moet worden opgemerkt dat
deze in de WODC-onderzoeken niet nadrukkelijk aan de orde Zijn gesteld.

Over de invloed van de WODC-experimenten op de hervorming, respectieve-
lijk de evolutie van het Nederlandse politie-apparaat inzake misdaadbestrij-
ding, valt op dit moment niet zoveel te zeggen. Dit is niet verwonderlijk, want
niet -alleen maakte de bestudering hiervan geen deel uit van het onderzoek,
ook de rapporten van enkele experimenten/onderzoeken zijn pas recentelijk
gepubliceerd.

Wat met betrekking tot de onderzoekmethode voor met name het Ameri-
kaanse onderzoek gold, gaat ook op voor de WODC-experimenten: de hante-
ring van het experiment als methode is erg problematisch gebleken en we
kunnen concluderen dat er voor de voornaamste problemen eigenlijk nauwe-
lijks afdoende oplossingen beschikbaar zijn. Hierbij kan dan worden gedacht



aan het probleem om geschikte controlegemeenten én/of gebieden te vinden;
aan het probleem om de experimentele werkwijzen langere tijd gaande te hou-
den; en aan het probleem om onbedoelde effecten vast te stellen. Maar het
grootste probleem is toch wel dat het niet mogelijk is om het (oorzakelijk) ver-
band tussen de beproefde werkwijzen en de gevonden resultaten behoorlijk te
duiden. Enerzijds omdat in zulk een experiment het eventuele verband tussen
"prikkel" en "effect" geen deel uitmaakt van het onderzoekobject. Anderzijds
omdat alle mogelijke factoren die in het proefgebied en/of het controlegebied
eventueel op het gevonden effect hun invloed hebben doen gelden, buiten het'
onderzoek blijven en, zo ze al bekend zijn, dan toch nauwelijks onder controle
kunnen worden gehouden. Het zal duidelijk zijn dat al deze problemen de ge-
loofwaardigheid van dergelijke experimenten en hun resultaten in het ge-
drang brengen, en dus ook hun feitelijke invloed op de praktijk van de politiële
misdaadbestrijding.

Als laatste wordt in dit rapport. besproken welke alternatieven' voor het
verrichte onderzoek momenteel worden ontwikkeld, naar inhoud en methode.

Wanneer men bekijkt wat er de laatste paar jaar zoal in de Verenigde Staten
en' Engeland wordt bestudeerd, dan valt er ten eerste een duidelijke voorkeur
te bespeuren voor onderzoek met betrekking tot de jongste geschiedenis van
de algemene, de interne en de operationele organisatie van de reguliere poli-
tie op' het terrein van de misdáadbestrijding, van haar verhoudingen in deze
tot bestuur, justitie en leger, van haar relaties met onderscheiden klassen en
groepen van de bevolking, en van de grote lijnen van haar alledaagse justitiële
optreden. Ten tweede spitst het onderzoek zich als het ware toe op de tegen-
woordige politiële bestrijding van misdaad in bepaalde gebieden, met name in
stedelijke territoria. Thema's zijn hier onder meer de operationele strategieën
die worden gehanteerd, de dilemma's en problemen die zich bij de opzet en
uitvoering van deze strategieën voordoen, de beoordeling van het optreden
door politie en bevolking, en de afstemming van beleid en optreden op die van
andere instellingen en instanties. Ten derde gaat de belangstelling vooral uit
naar de centrale en lokale, algemene en bijzondere diensten die speciaal de
repressieve bestrijding van (georganiseerde) misdaad beogen, de justitie
diensten dus: hun sturing en werking, hun cultuur, hun verhouding tot andere
diensten en tot de justitie, hun tactieken en technieken, de toepassing van be-
voegdheden e.d.

Hoewel in Amerika en Engeland veel van de studies die over deze onderwer-
pen verschijnen wel maatschappelijk relevant maar niet direct beleidsgericht
zijn, wordt in ruime kring ook de behoefte gevoeld aan specifiek, op het beleid
gericht evaluatie-onderzoek van de tegenwoordige organisatie en werking van
het politie-apparaat. Hierbij moet men, zoals gezegd, echter niet in de eerste
plaats denken aan (quasi-)experimenteel onderzoek maar vooral aan vormen
van evaluatie-onderzoek zoals die door E. Ostrom, R.B. Parks en door H.
Goldstein zijn ontwikkeld, dat wil zeggen varianten van de (vergelijkende)
case-studie, waarin naast de effecten ook de voorgeschiedenis, de context en
de feitelijke toedracht van het politie-optreden nauwgezet en over een langere
periode met behulp van allerlei onderzoekmethoden en -technieken worden
onderzocht.

Is het nu, deze beschouwing overziend, ook in Nederland zinvol om, in na-
volging van wat er in de Verenigde Staten en Engeland gebeurt, het verdere
onderzoek vooral te richten, op de recente geschiedenis van de politie met
name van de politiële misdaadbestrijding, op de tegenwoordige misdaad-
bestrijding in de (centra van de) grote steden, en op de huidige organisatie en
werking van de reguliere en bijzondere opsporingsdiensten? Uit de rondgang
die met het oog-op de beantwoording van deze vraag is gemaakt door de alge-
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mene criminologische literatuur en door het meer recente of nog lopende poli-
tie-onderzoek in Frankrijk, Duitsland en België en in ons eigen land, kan wor-
den vastgesteld dat de keuze van deze thema's, voor verder onderzoek alles-
zins verantwoord is: zij sluit zonder meer aan op de ontwikkelingen die zich
momenteel in de criminologie in het algemeen en in het desbetreffende poli-
tie-onderzoek in het bijzonder voordoen. Daarenboven is een dergelijke keuze
ook in maatschappelijk opzicht volstrekt relevant. De genoemde onderwerpen
spelen immers alle drie een belangrijke rol in de discussie die momenteel bin-
nen en buiten het Nederlandse politiewezen over de politiele rrmisdaadbestrij-
ding wordt gevoerd en in de veranderingen die deze vorm van misdaadbestrij-
ding heden ten dage daadwerkelijk ondergaat.

Komen we dan tenslotte bij de vraag naar de onderzoekmethoden die het
best aansluiten bij de genoemde thema's, dan lijkt het gezien de ervaringen
die zijn opgedaan met de eerdere, betrekkelijk kleinschalige experimenten,
minder zinvol experimenteel onderzoek op te zetten naar de meer complexe
vormen van (politiële) misdaadbestrijding. De case-studie zoals die ook in het
buitenland opgang doet, biedt wat dat betreft meer perspectieven voor de toe-
komst. Een dergelijke keuze doet trouwens recht aan de door ons bepleite ver-
schuiving van (louter) produktevaluatie naar (eveneens) procesevaluatie.

s
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1 Inleiding

In de voorbije jaren (1979-1983) zijn op initiatief van de procureurs-generaal
bij de gerechtshoven door het WODC in enkele gemeenten proeven genomen
met min of meer nieuwe methodieken van politiële criminaliteitsbestrijding.
Het hoofddoel van deze proefnemingen was om na te gaan of die methodie-
ken enerzijds effect hebben in de bestrijding, dat wil zeggen de vermindering
van de kleine criminaliteit, en anderzijds of zij invloed uitoefenen op de
(on)veiligheidsgevoelens van de bevolking en op de relatie tussen politie en
publiek in .het algemeen. Hiernaast waren zij bedoeld als stimulans voor het
zg. lokale driehoeksoverleg (burgemeester, officier van justitie en politiechef)
in de sfeer van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, met name in-
zake het opsporings- en verbaliseringsbeleid. Met F.A. van Vught en J.W.M.
van Doorn, in hun recente studie over beleidsexperimenten in het openbaar
bestuur, zou men kunnen zeggen dat het hier om beleidsexperimenten gaat
omdat ze zo worden genoemd (1). De bepaling van A. Hoogerwerf van zulke ex-
perimenten geeft echter direct al wat meer houvast: het gaat hier om delen
van een beleid die bij wijze van proef tijdelijk en meestal op beperkte schaal
worden uitgevoerd, met het doel na te gaan welke effecten zij hebben (2).

Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling om de WODC-experimenten, hoe-
wel ze qua methode algemeen tot de moeilijkste soort van wetenschappelijk
onderzoek worden gerekend, af te sluiten met een eindrapport (3). Onder druk
van de gedachte dat de verdere ontwikkeling van het opsporings- en verbalise-
ringsbeleid het uitstel, dat het schrijven van een dergelijk rapport onherroepe-
lijk met zich mee brengt, niet kon lijden, meende immers de commissie die
voor de begeleiding van deze experimenten werd ingesteld, de Begeleidings-
commissie Experimenten Politiële Criminaliteitsbestrijding, dat kon worden
volstaan met het opmaken van een "tussenbalans" van enkele van de uitge-
voerde onderzoeken. In de loop van 1982 is die tussenbalans inderdaad ook
opgemaakt en zijn er eveneens discussies geweest over volgende experimen-
ten (4). In 1983 is op aandrang van de onderzoekers zelf evenwel besloten om
alsnog de nodige tijd uit te trekken voor de opstelling van een eindrapport.

Op de eerste plaats, omdat men zich toen beter is gaan realiseren dat de
beoordeling van de experimenten in de vorm van een tussenbalans enerzijds
onvoldoende inzicht zou bieden in de ervaringen die met name door de onder-
zoekers zelf zijn opgedaan met deze gecompliceerde onderzoeken, en dat zo'n
beoordeling anderzijds een veel te fragile basis zou vormen om eventueel een
nieuwe reeks van experimenten op te vestigen. Op de tweede plaats drong
zich het besluit op dat in de Verenigde Staten, waar in 1978-1979 de nodige
ideeën waren gehaald voor de opgezette experimenten, sedertdien dit soort
van experimenteel onderzoek, waarbij wordt getracht om middels inzet van
enkel en alleen de politie direct misdaad te verminderen, in de kring van de po-
litie(-onderzoekers) vrijwel unaniem in mineur wordt beoordeeld. Het was dus
meer dan aangewezen om eerst de huidige stand van dat onderzoek in Ameri-
ka, en liefst ook elders, te bekijken en de eigen ervaringen daartegen af te zet-
ten, vooraleer zelf nieuwe experimenten te entameren. Op de derde plaats
werd - in aansluiting op het vorenstaande - besloten om even pas op de
plaats te maken omdat uit de Amerikaanse literatuur terzake niet alleen het



inzicht kan worden gewonnen dat de invloed van dergelijke experimenten op
de feitelijke ontwikkeling van de organisatie en taakuitvoering van de politie
uitermate gering, zo niet nihil, is geweest, maar ook dat het wetenschappelijk
onderzoek dat al te zeer onder druk van de belanghebbende beleidsmakers
staat, gebreken gaat vertonen en vroeg of laat wordt gediskwalificeerd. Of,
om met G. Caplan te spreken, die halverwege de jaren `70 directeur was van
het vroegere National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, de
onderzoekspoot van de inmiddels opgeheven Law Enforcement Assistance
Administration van het Amerikaanse Department of Justice: "The concept of
"breakthrough" which characterizes much scientific research does not apply
to crime control. Progress in the acquisition of knowledge, such as it has.
been and such as it is likely to be, wijl come slowly, haltingly, on occasion
steadily, but rarely with rushing speed. It is best to think in time spans of 10 or
20 years, rather than crash programs of six months, a year, or even several
years" (5).
Met de opsomming van de vorenstaande argumenten zijn eigenlijk ook met-
een twee van de doelstellingen van dit rapport aangegeven, ni. 1. een uitge-
breide, afsluitende beoordeling van de door het WODC gedane experimenten,
mede in het licht van de ervaringen die in andere landen zijn opgedaan met
dergelijke proefnemingen en aanverwante onderzoeken, en 2. mede aan de
hand van deze beoordeling bezien of op de ingeslagen weg moet worden
voortgegaan, of dat beter alternatieve routes worden opgezocht. In deze twee
doelstellingen ligt een derde besloten, nl. de onmiddellijke participanten aan
deze onderzoeken - van "hoog" tot "laag" - middels een grondige bespre-
king van het (verrichte en toekomstige) onderzoek in de gelegenheid te stellen
zich een gefundeerd oordeel te vormen over de betekenis van dit onderzoek
voor de politiële misdaadbestrijding.

In het bijzonder deze derde doelstelling laat al iets zien van de dieperliggen-
de uitgangspunten van dit rapport. Het meest algemene uitgangspunt is dat
wetenschap, zoals J. Mittelstrasz het formuleert, niet alleen Verfugungswis-
sen maar tegelijk ook Orientierungswissen moet opleveren. Menswetenschap
met name, moet niet alleen dienen tot technische beheersing van de bestaan-
de maatschappij, maar moet ook leidraden spinnen voor de bestemming en de
verandering van de samenleving (6). Op deze algemene gedachte zijn weer de
opvattingen van criminologie en, in het bijzonder, politiewetenschap geënt die
aan dit rapport ten grondslag liggen.

Wat de criminologie betreft wordt het standpunt aangehangen dat deze we-
tenschap niet enkel een bron mag zijn van preventieve en repressieve bestrij-
dingstheorieën en -praktijken, en dus maar al te gemakkelijk.een wetenschap
waarvoor slechts de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bestaande
strafrechtsbedeling tellen. Criminologie daarentegen is een wetenschap
waarin in nauwe samenhang met de organisatie, werking en evolutie van het
strafrecht en de strafrechtsbedeling, de definiëring, de oorzaken en de ontwik-
kelingen van misdadig gedrag worden bestudeerd, dit met inachtneming van
de algemene maatschappelijke condities én implicaties van misdaad en
(justitiële) misdaadbestrijding (7). Deze omschrijving sluit overigens aan bij de
opmerking die D. Cressey, een van de Amerikaanse eminences grises van de
Westerse criminologie, in 1978 heeft gemaakt over de criminologie in relatie
tot de war on crime in zijn land. Met zorg stelde hij vast dat niemand, in 1967,
het jaar waarin het presidentiële rapport Crime in a free society uitkwam, had
voorzien "that criminology would become more and more concerned with in-
creasing the efficiency of the punitive legal apparatus and less and less con-
cerned with trying to discover the processes generating the criminals to be
punishéd and the laws and personnel doing the punishing". Meer bepaald

-nam hij afstand van de "níèuwe", neo-conservatieve criminologie van bv. J.Q.
Wilson, waarin de wetenschap wordt ingeruild voor zg, praktische steunver-
lening in de oorlog tegen de misdaad. Maar hij keerde zich ook tegen de
"nieuwe", links radicale criminologie van iemand als T. Platt waarin weten-
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schap wordt ingeruild voor "broad intellectualizing, accompanied by political
proselytising". En hij pleitte tot slot voor het aanscherpen van cle onderzoeks-
instrumenten om ze volop te kunnen inzetten in "studies designed to secure
comprehension of the conditions under which criminal laws are enacted, en-
forced and broken. If they do so, and come up with some reasonable generali-
zations, politicians might listen to them, just as politicians listened to
Bentham, Beccaria, Voltaire, and even Freud" (8).

Het politiewetenschappelijk standpunt dat in dit rapport verweven zit, is
ontleend aan de vergeten, of althans zeer verwaarloosde traditie van politie-
wetenschap in West-Europa. Volgens deze traditie gaat het in de politieweten-
schap enerzijds om de vorming en instandhouding van adequaat georgani-
seerde en werkende politiestelsels, maar ook om de bepaling van de doelein-
den en de grenzen die de politie bij de uitvoering van haar taken ten overstaan
van burgers, organisaties en instituties, en andere staatsorganen moet
respecteren (9).

Betrekt men de concepties van deze twee wetenschappen, die elkaar op het
vlak van de misdaad en de strafrechtsbedeling kruisen, op het onderzoek aan-
gaande de politiële misdaadbestrijding, dan kan worden gesteld dat dit onder-
zoek hoofdzakelijk betrekking moet hebben op:
- de rol van de politie 'bij het ontstaan en de ontwikkeling van misdaad;
- de organisatie en werking van deze misdaadbestrijding, speciaal vanuit

een oogpunt van doeltreffendheid/doelmatigheid enerzijds en rechtmatig-
heid/aanvaardbaarheid anderzijds;

- de betrekkingen 'tussen het politie-apparaat en de andere instellingen
waarmee het in de sfeer van misdaadveroorzaking en -bestrijding, en meer
bepaald in het kader van de strafrechtsbedeling, te maken heeft;

- en de algemene maatschappelijke condities en implicaties van politiële
misdaadbestrijding zoals zij op een gegeven moment in een land wordt of
is georganiseerd.

Doorgetrokken naar de beoordeling van de experimenten die de aanleiding
tot dit rapport vormen vloeit uit deze standpunten voort dat die verder moet
gaan dan wat men de interne aspecten van deze experimenten en van het hier-
mee vergelijkbare buitenlandse onderzoek zou kunnen noemen:
- hun opzet en organisatie,
- hun uitvoering,
- en hun resultaten.

Deze aspecten zijn belangrijk en moeten dus terdege worden bekeken.
Maar, zoals eveneens u.it de Amerikaanse en Engelse literatuur over dit soort
onderzoek blijkt, met het oog op een behoorlijke oordeelsvorming over hun
wetenschappelijke waarde, maatschappelijke en beleidsrelevantie is het
zeker zo belangrijk om ook hun context in ogenschouw te nemen.

Na raadpleging van de desbetreffende literatuur is ten eerste besloten om
in de mate van het mogelijke in te gaan op de concrete voorgeschiedenis van
dit soort onderzoek in de diverse landen. Ten tweede was het onontkoombaar
om in dit rapport al het op politiële misdaadbestrijding betrekking hebbende
onderzoek ter sprake te brengen, omdat in de discussie over het experimen-
tele en, ruimer, het hervormingsgerichte onderzoek steevast ook het onder-
zoek wordt betrokken dat niet (direct) op verandering, hervorming van de poli-
tie doelt. Ten derde kwamen we na bestudering van de literatuur tot het
besluit dat in dit rapport de bespreking van het (hervormingsgerichte) onder-
zoek enigermate moest worden ingebed in een uiteenzetting over de hervor-
ming respectievelijk de evolutie van het politie-apparaat op hert terrein van de
misdaadbestrijding. Want deze hervorming, met haar uitlopers naar enerzijds
de ontwikkeling van en de politieke discussie over misdaad en anderzijds naar
andere instellingen die op het terrein van de misdaadbestrijding actief zijn,
vormt als het ware de achtergrond waartegen de ontwikkeling van het onder-
zoek zich afspeelt. Zonder een beeld van deze achtergronden zou de ontwikke-
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ling van en de discussie over dit onderzoek niet of nauwelijks te begrijpen zijn.
Men zou natuurlijk nog een stap verder kunnen gaan en kunnen stellen dat

het, met het oog op de vergelijkbaarheid van het onderhavige buitenlandse
onderzoek en haar bruikbaarheid in de Nederlandse situatie, de voorkeur zou
hebben verdiend om hierna deze achtergrond nog meer, scherper en ge-
detailleerder in beeld te brengen dan feitelijk in dit rapport is gedaan: Voor de-
ze stelling pleit inderdaad dat de Nederlandse samenleving en de Nederland-
se straf rechtsbedeling niet dezelfde zijn als de Amerikaanse of de Engelse.
Bij nader inzien kan echter tegen deze stelling worden ingebracht dat tot voor
kort in veel van het buitenlandse onderzoek dat in dit rapport is verwerkt, en
met name in het hervormingsgerichte onderzoek, de sociale en de strafrechte-
lijke context van het eigen onderzoek en onderzoekobject buiten beschou-
wing blijven; kennelijk vonden de betrokken onderzoekers zelf deze context
niet erg relevant voor hun werk. Daarenboven moet hiertegen worden aange-
voerd dat het alleen al door gebrek aan behoorlijke studies in de betrokken
landen zelf gewoonweg onmogelijk zou zijn geweest om binnen het tijdbestek
waarbinnen deze studie moest worden afgerond de brede context van dit on-
derzoek op een verantwoorde manier meer gedetailleerd te beschrijven en te
analyseren dan nu is gedaan.

Eerst lag het in de bedoeling om de Nederlandse experimenten op de hier-
voor omschreven wijze te vergelijken met soortgelijk onderzoek in de Verenig-
de Staten, Engeland, Duitsland en Zweden, omdat we dachten dat er in deze
landen dergelijke studies waren verricht. Via literatuuronderzoek en navraag
bij instituten en onderzoekers is echter gebleken dat in Duitsland en Zweden
tot nu toe nimmer min of meer vergelijkbare proefnemingen zijn gedaan. Dat
wil niet zeggen dat hier in de preventieve en repressieve sfeer niet van alles en
nog wat door de politie wordt uitgeprobeerd (10) en nog minder dat in deze lan-
den geen relevante studies zijn verschenen over de ontwikkeling van het
politie-apparaat (11).

Hetzelfde geldt in zekere mate eigenlijk ook voor Engeland. Ook hier zijn
niet direct vergelijkbare experimenten gedaan.' Maar dit land is in dit rapport
toch in ogenschouw genomen omdat in Engeland - in tegenstelling tot de
beide andere landen - niet alleen het Amerikaanse (hervormingsgerichte) on-
derzoek een belangrijke rol in de ontwikkeling van het politie-onderzoek heeft
gespeeld en nog speelt, maar ook omdat in dit land veel onderzoek werd en
wordt gedaan dat nauw aansluit bij de WODC-experimenten.

Een vergelijkende studie als deze is natuurlijk niet probleemloos. Op zijn
minst moet ervoor worden gewaakt dat de ontwikkeling, stand en beoordeling
van het politie-onderzoek en van de politiehervorming in de drie landen niet
worden gelijkgeschakeld, terwijl er allerlei verschillen tussen (zouden)
bestaan. ln de mate dat wij dan ook van verschillen hebben kennis genomen,
zijn ze in de diverse uiteenzettingen gereveleerd. Maar hiermee hebben we
eigenlijk ook meteen ons grootste probleem aangegeven, nl. dat het ontbreekt
aan gedegen algemene studies over het politie-onderzoek en de politiehervor-
ming in de drie betrokken landen. Zelfs over het experimentele, of ruimer, het
hervormingsgerichte onderzoek dat in de Verenigde Staten en Engeland (en
Nederland!) is gedaan, bestaan geen deugdelijke studies. Hierdoor zijn wij ge-
noodzaakt geweest om, uitgaande van de meest recente besprekingen van dit
onderzoek, via systematisch bibliografisch onderzoek de benodigde boeken
en artikelen op te sporen. Dat het vervolgens nog veel moeite heeft gekost om
alle publicaties bij elkaar te brengen, te raadplegen en te verwerken, spreekt
welhaast vanzelf.

Bij de verwerking van het materiaal over Amerika en Engeland is zoveel mo-
gelijk een chronologische volgorde aangehouden, dat wil zeggen: het is zoveel
mogelijk in periodes gerangschikt naar data van publicatie van het betrokken
onderzoek. Het voordeel van deze werkwijze is niet alleen dat de lezer geleide-
lijk aan kan worden ingevoerd in de materie, maar ook dat zodoende de tegen-
woordige situatie van het onderzoek begrijpelijker is: haar geschiedenis is be-
kend. Daarenboven past een dergelijke werkwijze bij de tweede hoofddoelstel-
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ling van dit rapport: lijnen voor het toekomstige onderzoek uitzetten.
Concreet is deze studie als volgt opgebouwd. Hoofdstuk II handelt over de

algemene ontwikkeling van het (hervormingsgerichte) onderzoek in de Ver-
enigde Staten en Engeland tot op de dag van vandaag. Hoofdstuk III. bevat de
bespreking van de achtergronden, voorgeschiedenis, opzet, uitvoering en
evaluatie van de eigen experimenten met politiële criminaliteitsbestrijding en,
als een apart onderdeel, hun vergelijking met soortgelijke proefnemingen in
het buitenland. In het IVe hoofdstuk zal op grond van de ervaringen die in het
buitenland en in eigen land met dit soort van onderzoek zijn opgedaan, en aan
de hand van de nieuwe ontwikkelingen in enerzijds het onderzoek met betrek-
king tot politiële misdaadbestrijding en anderzijds in de politiële misdaad-
bestrijding in Nederland zelf, worden aangegeven in welke richtingen het on-
derzoek hier te lande zal kunnen worden voortgezet. Het Ve hoofdstuk vormt
het algemeen besluit.
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2 De ontwikkeling van het (hervorrnings-
gerichte) politie-onderzoek in de
Verenigde Staten en Engeland

Zoals in de Inleiding is aangegeven, zal in dit hoofdstuk de ontwikkeling van
het (hervormingsgerichte) politie-onderzoek in de Verenigde Staten en Enge-
land worden besproken. Het ligt voor de hand om eerst het Amerikaanse
onderzoek te behandelen en dan pas het Engelse onderzoek omdat, zoals ook
reeds werd aangestipt, het laatstgenoemde onderzoek in meer dan een op-
zicht is gebaseerd op het onderzoek dat in Amerika werd en wordt verricht.

Omdat de evolutie van het onderzoek zelf in beide landen belangrijke ver-
schillen vertoont, is niet geprobeerd om haar volgens hetzelfde stramien uit te
beelden. Wel zal in het besluit van dit hoofdstuk worden gepoogd gemeen-
schappelijke conclusies te trekken met betrekking tot de evolutie die het
onderhavige onderzoek in beide landen heeft doorgemaakt, met betrekking
tot de uitkomsten van en ervaringen met dit soort onderzoek, en met betrek-
king tot het onderzoek dat daar voor de toekomst het meest relevant wordt
geacht.

2.1 Verenigde Staten: de desillusie over de politiehervorming en het hervormings-
gerichte onderzoek

Wie kennisneemt van de meer recente algemene beschouwingen van onder-
zoekers als G.L. Kelling en van politiemensen als B.L. Garmire, die in de jaren
'70 beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in de hervorming van de
(lokale) politie in de Verenigde Staten en in de pogingen om dëze hervorming
via experimenten en evaluatie-onderzoek te sturen, wordt onherroepelijk ge-
troffen door de desillusie die hun bespiegelingen uitstralen (12). Aan het einde
van de jaren '60 hadden zij in meerderheid geloofd, of hadden zij tenminste
met woord en daad bij anderen het geloof gevestigd of versterkt, dat de mis-
daad verregaand door het politie-apparaat kon worden teruggedrongen, mits
dit apparaat maar op een doeltreffende en efficiënte manier zijn rol van
"crime-fighter" zou spelen. Nu, 15 jaar later, moeten zij vaststellen, dat het
politie-apparaat weliswaar met behulp van miljarden dollars ingrijpend is ge-
transformeerd, maar dat van het beoogde doel weinig is terechtgekomen.

Integendeel! De misdaad is - tot voor kort in elk geval - zeker niet vermin-
derd, maar de angst voor, althans de onrust over misdaad lijkt schrikbarend te
zijn gegroeid. Kan hieruit al worden afgeleid dat het negatief effect van poli-
tie-optreden op de omvang van en de angst voor misdaad twijfelachtig is,
met name door de betere (experimentele) onderzoeken van de afgelopen jaren
is langzamerhand bewezen "that the effect is not appreciably changed by
adding or subtracting special crime-oriented strategies" (13). Desalniettemin
zijn in de voorbije jaren met name de politiekorpsen in de grote(re) steden toch
meer en meer langs traditionele lijnen op een technocratische wijze gereorga-
niseerd en versterkt in hun functie van misdaadbestrijding en, in samenhang
hiermee, met het oog op de bestrijding van publieke onlusten.

De bijverschijnselen van deze paradoxale ontwikkeling liegen er volgens
Garmire en Kelling overigens niet om. De kloof tussen de politieleiding en de
gewone politiemensen -is tegenwoordig breder dan ooit en de politievakbon-
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den ("the blue power") hebben een ongekende machtspositie opgebouwd. De
verhouding tussen de politie en de bevolking is in het algemeen niet zo best.
De desillusie heeft zich ook hiervan meester gemaakt, met alle gevolgen van
dien: verlies van vertrouwen over en weer, geringschatting voor het politie-
werk, degradatie van de politiële arbeidsomstandigheden etc. En de relaties
tussen de politie en met name de bewoners van de arme buurten zijn door het
agressieve politie-optreden tegen de misdaad opnieuw ronduit zeer ge-
spannen.

Het is dan ook geen wonder dat D. Bayley al enkele jaren geleden tot de
ironische, nee, tragische conclusie kwam: "at the heart of law enforcement in
the United States there are frustated, cynical people dealing with neglected,
helpless people - in effect, the strong and the weak, both alineated, locked
in an intimate embrace" (14). In het spoor van deze vaststelling mag het even-
min verbazing wekken dat andere onderzoekers en commentatoren van de
ontwikkelingen bij de Amerikaanse politie, in het bijzonder diegenen die ook
de evolutie van de nationale opsporings- en inlichtingendiensten bij hun over-
wegingen betrekken, nog verder gaan en stellen dat het politie-apparaat in de
voorbije jaren is uitgegroeid tot een onderdrukkend apparaat dat op zijn minst
vragen oproept over de mate waarin de grenzen van de democratische
rechtsstaat, respectievelijk van een autoritaire democratie of politiestaat zijn
bereikt (15).

Door toedoen van vorenstaande bevindingen en beschouwingen is in het
bijzonder het (experimentele) onderzoek naar de doeltreffendheid en doel-
matigheid van het politie-optreden tegen de misdaad in toenemende mate
op de tocht komen te staan. Een enkele onderzoeker gelooft er nog in, maar de
heersende opvatting onder onderzoekers is dat dit soort van onderzoek zijn
tijd heeft gehad. Wat dus niet wil zeggen dat het experimentele onderzoek als
zodanig in deze kring van onderzoekers geheel is afgeschreven. Want zeer re-
cent nog zijn er bv. enkele experimenten gedaan om met behulp van de politie
niet (zozeer) de misdaad, maar wel de negatieve gevoelens van de bevolking
hieromtrent terug te dringen.

Wie niet vertrouwd is met de politieliteratuur en de politiediscussie in de
Verenigde Staten sedert de jaren '60, kan deze uiteenzetting over de ontwikke-
lingen in dit land natuurlijk niet zomaar bijtreden en kan evenmin de inhoud en
de portee van de discussie begrijpen die in de afgelopen tijd in de kring van
onderzoekers is gevoerd. Hierom is een systematische bespreking van deze
ontwikkelingen, toegespitst op het (experimentele) onderzoek van politiële
misdaadbestrijding, meer dan op haar plaats. Zij is noodzakelijk.

Hierna zal eerst kort worden ingegaan op de situatie van het onderzoek hal-
verwege de jaren '60. Ten tweede zal de weerslag van de war on crime op de or-
ganisatie en evolutie van het politie-onderzoek worden behandeld. Daarna zal
de kritieke toestand worden uiteengezet waarin het (hervormingsgerichte) on-
derzoek halverwege de jaren '70 kwam te verkeren. Ten vierde zullen de desil-
lusies van de onderzoekers rond 1980 over de politiehervorming en het (hervor-
mingsgerichte) onderzoek worden besproken. En tenslotte zal worden aange-
geven in welke richtingen momenteel uitwegen uit de impasse worden ge-
zocht.

2.1.1 Het politie-onderzoek halverwege de zestiger jaren

Tot in de jaren '60 was er in Amerika-van de kant van de menswetenschap-
pen weinig of geen belangstelling voor het politie-apparaat. Dit blijkt uit het
feit dat er voordien nauwelijks wetenschappelijk politie-onderzoek werd ver-
richt, maar kan ook worden afgeleid uit het gegeven dat de weinige studies
die werden gedaan, niet werden uitgegeven (16). Zo kon het gebeuren dat het
onderzoek dat W. Westley op het einde van de jaren '40 instelde naar de poli-
tiële subcultuur pas in 1970 werd gepubliceerd (17).

16



In het begin van de jaren '60 kwam in deze situatie vrij plots verandering.
Rechtsgeleerden enerzijds (H. Goldstein, F. Remington, W. Lafa.ve e.a.), en so-
ciologen anderzijds "(D. Black, J. Skolnick, A. Reiss en J. Wilson) begonnen
toen studies te maken over het alledaagse politie-optreden, en met name over
de feitelijke beslissingsmacht waarover politiemensen, of ze nu werken in al-
gemene surveillancediensten of in justitiële diensten, in hun optreden en spe-
ciaal bij het gebruik van strafrechtelijke bevoegdheden beschikken. Hen inte-
resseerde niet alleen hoe deze macht op straat en binnenshuis in concreto
wordt uitgeoefend, maar meer bepaald ook hoe deze machtsuitoefening
wordt gestructureerd door de manier waarop steden worden bestuurd en korp-
sen worden geleid, welke dilemma's, met name tussen rechtmatigheid en
doeltreffendheid , bij deze machtsuitoefening spelen en hoe die door politie-
mensen worden opgelost, hoe politiemensen en politiediensten zich verhou-
den tot de advocatuur, het openbaar ministerie ende rechtbanken. Reming-
ton's Detection of crime (1967), Lafave's The police and nonenforcement of
the law (1962) en Arrest (1965), Skolnick's Justice without trial (1966), Wilson's
Varieties of police behavior (1968), Niederhoffer's Behind the shield: the
police in urban society (1967) en Reiss' The police and the public (1971) vor-
men de kroongetuigen van de opbloei die het sociaal-wetenschappelijk en
rechtskundig politie-onderzoek in het begin van de jaren '60 beleefde (18).

Dit onderzoek bloeide natuurlijk niet uit het niets op. Het werd hoofdzake-
lijk geïnspireerd door twee dingen.

Ten eerste door de maatschappelijke discussie over de strafrechtelijke be-
voegdheden van de politie en de manier waarop deze dienen te! worden uitge-
oefend. Deze discussie werd in het bijzonder gestimuleerd door de opeenvol-
gende beslissingen van het Hooggerechtshof om de controle op het justitiële
politie-optreden te versterken en de rechtspositie van de verdachte en zijn ad-
vocaat te verbeteren (19). Met name de beslissing die in 1966 in de Miranda-
zaak werd getroffen om de verdachte een betere positie tijdend het politiever-
hoor te bezorgen en onrechtmatige bewijsverkrijging in dit verhoor tegen te
gaan, maakte veel ophef. Dat een deel van het rechtskundige onderzoek dat in
dit verband werd verricht, gebeurde op instigatie van, respectievelijk in
samenwerking met de American Bar Association, is trouwens tekenend voor
deze situatie.

Ten tweede kwam het genoemde onderzoek op gang onder invloed van de
publieke controverses rond het optreden van de politie in de eerste rassenrel-
len, en in het bijzonder rond haar verzet tegen de door de mensenrechtenbe-
weging bepleite civilian review boards burgercomité's die directe en serieuze
invloed moesten kunnen uitoefenen op de behandeling van klachten van bur-
gers over discriminatoir, onbehoorlijk of onrechtmatig optreden. Het meeste,
of althans het beste onderzoek dat halverwege de jaren '60 rond deze laatste
kwestie werd verricht, is - merkwaardig genoeg - tot op de dag van vandaag
overigens niet uitgegeven (20). Mogelijk houdt dit verband met het feit dat op
het moment dat dit onderzoek werd afgerond, de van hogerhand gevoerde war
on crime in volle hevigheid was losgebarsten.

2.1.2 De war on crime en zijn weerslag op het politie-onderzoek rond 1970

Dat misdaad en misdaadbestrijding geen natuurverschijnselen zijn, maar
op de eerste plaats sociale verschijnselen, is in de voorbije decennia wellicht
nog het best gedemonstreerd door de war on crime die in 1964 werd ontketend
door de ultraconservatieve, republikeinse presidentskandidaat B. Goldwater.
Want zonder enige vorm van deugdelijke analyse van de situatie, maar met
een electorale neus voor de onvrede bij de (blanke) middengroepen en hogere
klassen over "de" onveiligheid en "de" onrust in de steden, greep hij een bru-
tale moord op een vrouw en het publieke rumoer hierover aan om zijn poten-
tiële kiezers voor te houden dat Amerika werd geteisterd door moreel verval,
en in het bijzonder door een reusachtig misdaadprobleem in de grote steden,
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waarvoor in het bijzonder de zwarten en met hen de voorvechters van mensen-
rechten verantwoordelijk waren. Volgens hem was het vooral nodig om in de
sfeer van de politie op nationaal niveau en op het niveau van de staten dras-
tische maatregelen te treffen: reorganisatie van de korpsen, verruiming van de
bevoegdheden e.d. De nieuwe (democratische) president Johnson, die had
ervaren hoe politieke munt kon worden geslagen uit het oproepen van een cri-
sissfeer rond misdaad en openbare orde, nam dit punt uit de campagne van
Goldwater over en zette zijn beleid in deze kracht bij door in juli 1965 een om-
vangrijke presidentiële commissie, de Crime Commission, te benoemen die in
1967 het bekende rapport The Challenge of crime in a free society publiceerde
(21). .

In dit rapport werden allerlei vraagstukken met betrekking tot de oorzaak
en ontwikkeling van (bepaalde vormen van) misdaad, de organisatie en wer-
king van de strafrechtsbedeling en het voorkomen en bestrijden van orde-
verstoringen aan de orde gesteld. Op het terrein van de politie werd kort inge-
gaan op de gevoelige positie die dit apparaat in het gewone dagelijkse leven
en speciaal in de misdaadbestrijding en ordehandhaving inneemt, maar uit-
voérig op de noodzaak en de mogelijkheden om de organisatie en werking er-
van in alle opzichten te moderniseren en te verbeteren. Zo pleitte de commis-
sie o.a. voor krachtige verbetering van de opleiding, grootscheepse toepas-
sing van technologie, invoering van teampolitie, regulering van de beslis-
singsmacht en vorming van community relations, met name in de kring van
minderheden (22).

De politie-onderzoekers en in het algemeen de "linksdenkende" mens-
wetenschappers ("liberals") hebben dit rapport vroeg of laat bepaald niet
gespaard, ook al waren sommigen van hen als adviseur bij de werkzaamheden
van de commissie betrokken.

Het beste commentaar dat onmiddellijk na de publicatie van het rapport
verscheen, was van de hand van W. Lehman in de Michigan Law Review (23).
Omdat zijn toenmalige kritiek in wezen al de desillusie voorspelde die tegen-
woordig onder veel politie-onderzoekers leeft, is het gepast om juist die hier
kort aan te halen. Ten eerste maakte Lehman er bezwaar tegen dat de rappor-
teurs waren heengestapt over de preliminaire vraag of er eigenlijk wel van een
crisis sprake was. Met goede argumenten keerde hij zich tegen het politiek-
psychologische gegoochel met cijfers over een zg. misdaadgolf en ondermijn-
de zodoende het vertrekpunt van de commissie (24). Ten tweede liet hij duide-
lijk zien hoe terwille van de eensgezindheid tussen de commissieleden echte
controversiële kwesties als die van (de beperking van) de politiebevoegd-
heden eigenlijk buiten beschouwing waren gelaten, hoe moeilijke politieke
problemen als die van (de grenzen van) de (de-)criminalisering van slachtoffer-
loze delicten in het nadeel van de vrijzinnige wetenschappers werden beslecht
(25), en welke deal tussen de meer vrijzinnige academici en de vertegenwoor-
digers van "het systeem" was gesloten: de eersten mochten hun theorieën
over misdaad(bestrijding) en hooggestemde ideeën over strafrechtsbedeling
verkondigen, de laatsten kregen het geld en de morele steun die ze van de re-
gering verlangden. Ten derde kritiseerde Lehman het programma van de
commissie om de misdaad te verminderen. Hij liet eerst zien hoe de commis-
sie tot dit doel zonder meer voorrang gaf aan reorganisatie van het straf-
rechtsbedelingssysteem, gericht op zijn effectiviteit en efficiency, boven bv.
maatregelen in de sociaal-economische sfeer. En vervolgens toonde hij ener-
zijds aan dat via zulke reorganisatie van dit systeem, en met name via'die van
de politie, slechts geringe invloed kon worden uitgeoefend op het niveau van
de misdaad, tenzij het op grootscheepse wijze zou worden versterkt, en ander-
zijds dat de sociale aanbevelingen waren gebaseerd op het drijfzand van een
achterhaalde, liberale welzijnsdoctrine en helemaal voorbijgingen aan de pro-
blemen die de verwezenlijking van deze maatregelen zou stellen.

Later, tegen het einde van de jaren '70, zullen politiehervormers en politie-
onderzoekers, onder invloed van de eigen ervaringen, aan deze kritiek met
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name nog toevoegen dat de commissie eveneens de geweldige problemen
heeft miskend die bij de reorganisatie van de politie opdoemen. Zo kwam K.
Colton, die nauw betrokken is bij de toepassing van computertechnologie bin-
nen de politie in 1978 tot de conclusie dat de commissie volkomen voorbij was
gegaan aan de moeilijkheden die ten grondslag liggen aan de vele mislukkin-
gen die zich bij de computerisering van het politie-apparaat hebben voorge-
daan (26).

Maar goed, 10 jaar eerder zou het rapport van de commissie precies op het
punt van de technologische transformatie van het politie-apparaat inzake
ordehandhaving en misdaadbestrijding een grote invloed uitoefenen op het
gevoerde beleid. Nog onder president Johnson nI. werd in 1968 de Omnibus
Crime Control and Safe Streets Act uitgevaardigd, die in het bijzonder allerlei
maatregelen omvatte om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
(lokale) politie-apparaat te verhogen. De uitvoering van deze maatregelen
werd via dezelfde wet toevertrouwd aan een nieuwe instelling: de Law En-
forcement Assistance Administration (LEAA), een onderdeel van het ministe-
rie van Justitie. Het was echter vooral de nieuwe conservatieve president R.
Nixon, die vanaf 1968 via de LEAA de war on crime, waarvan sedertdien de in-
vloeden ook in West-Europa goed voelbaar zijn geweest, ten top voerde (27).
Hij immers had in zijn campagne sterk geappeleerd aan de gevoelens van on-
zekerheid en onveiligheid bij de gevestigde blanke bevolkingsgroepen, die op
dat moment door de raciale onlusten, de studentendemonstraties en de anti-
Vietnambetogingen enorm waren opgeklopt. Hij had hen beloofd met krach-
tige hand orde en rust in de steden te herstellen en hij moest dus woord hou-
den. Het budget van de LEAA steeg van 63 miljoen dollar in 19(59 naar 529 mil-
joen dollar in 1971 en 1,75 miljard dollar in 1973.

Het leeuwendeel van dit geld werd gespendeerd aan de politie, inclusief de
FBI. Met steun van vooral de militaire industrie en instituten voor militair on-
derzoek werden lokale, regionale en nationale informatie- en communicatie-
systemen opgezet, werd op grote schaal de technische infrastructuur voor de
bestrijding van onlusten en rellen uitgebouwd, werd alom de modernisering
van de technische recherche ter hand genomen, werden door heel het land
initiatieven genomen om de werving, selectie en opleiding van politiemensen
te veranderen en werden programma's gefinancierd om in een aantal steden
via verheviging van het (repressieve) politie-optreden de omvang van de mis-
daad met 5% en meer in te perken (28). Een klein deel van het geld werd via het
onderzoekinstituut van de LEAA, het National Institute of Law Enforcement
and Criminal Justice (NILECJ), besteed aan research. Uit een overzicht van be-
gin 1975 blijkt dat dit onderzoek tot dan eveneens sterk was gericht op de ma-
teriële uitrusting van de politie, op de technische infrastructuur voor de stu-
ring van de inzet van de politie en op personeelsvraagstukken en manage-
mentproblemen. Maar er blijkt eveneens al de kentering uit die verderop in dit
rapport nader uit de doeken zal worden gedaan. Want op dat moment was bv.
net de medefinanciering rond voor het onderzoek van H. Goldstein naar de
"role of police in a free society" waarvan het befaamde eindrapport, Policing
a free society (1977), enerzijds grondig afrekende met de war en crime en het
onderzoek dat in dit kader werd verricht, en anderzijds, aanknopend bij het on-
derzoek dat halverwege de jaren '60 werd verricht, mede richting gaf aan het
onderzoek dat in de tachtiger jaren ter hand is genomen (29).

Naast het NILECJ kwam evenwel in 1970 nog een andere, particuliere in-
stelling tot stand die mede het gezicht van het op hervorming gerichte (experi-
mentele) politie-onderzoek in de zeventiger jaren zou gaan bepalen: de Police
Foundation, gefinancierd door de Ford Foundation. Het belangrijkste doel
van deze instelling was (en is) eveneens de hervorming en de verbetering van
het (lokale) politie-apparaat, met name waar het zijn doeltreffendheid en doel-
matigheid inzake de criminaliteitsbestrijding betreft. In deze zin kan de Police
Foundation dan ook niet worden losgedacht van de war on crime: zij is er te-
zelfdertijd een van de vruchten en een van de deelnemers van. Maar - anders
dan het NILECJ - liet de Police Foundation, die trouwens over veel minder
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geld beschikt(e) (30 miljoen dollar), zich niet zo meeslepen door de ideologie
van de gangmakers van deze oorlog. In plaats van alleen maar geld te stoppen
in projecten die het vermogen van de politie om misdaad te voorkomen en te
ontdekken en om misdadigers te pakken (de zg. DDA-strategie: deter, detect
and apprehend, zouden (moeten) opvijzelen (30), stelde de Police Foundation
zich onder meer ten doel om zoveel mogelijk via kleinschalig quasi-experimen-
teel onderzoek en met de daadwerkelijke hulp van gewone politiemensen de
uitgangspunten van deze strategie kritisch te (laten) evalueren. Met dit beleid
bleef de Police Foundation natuurlijk niet buiten het schootsveld van de critici
van de war on crime. Want per slot van rekening ondersteunde zij, ook met dit
kritische beleid, deze veldtocht. Maar het is evenzeer waar dat haar onderzoek
van meet af aan meer dan dat van het NILECJ aansloot bij sommige denkbeel-
den en bevindingen van bekende politie-onderzoekers als A.J. Reiss jr. en J.Q.
Wilson (31). In ieder geval is het een feit dat de resultaten van een aantal door
haar geëntameerde onderzoeken - te denken valt met name aan het
teampolitie-experiment in Cincinnati, het experiment met preventieve surveil-
lance in Kansas City, en het experiment in Rochester met de integratie van re-
chercheurs in de algemene surveillancedienst (32) - in politiekringen veel
stof deden opwaaien en harde discussies uitlokten, zoals hierna nader zal
worden besproken.

Maar al stond het (experimentele) onderzoek van de Police Foundation niet
helemaal los van de onderzoekontwikkelingen in de jaren '60, en al stuitte het
bij veel leidende politiemensen op verzet, met de eerste onderzoeken van het
NILECJ had het gemeen dat het eenzijdig was gericht op de politie, eenzijdig
was gericht op de hervorming van deze instelling en eenzijdig was gericht op
de verhoging van de doeltreffenheid/doelmatigheid ervan. In deze zin zijn dan
ook op dit onderzoek de kritische beschouwingen van toepassing die in het al-
gemeen werden geuit op de hervorming van.de politie of, om met de voorstan-
ders ervan te spreken, op de professionalisering van de politie, zoals die aan-
vankelijk in de praktisch georiënteerde gedeelten van het rapport van de
Crime Commission werd verwoord, en later via de LEEA daadwerkelijk gestal-
te kreeg (33).

In haar proefschrift, The rhetoric of professionalism: a comparative study
of police in three historica/ periods (1974), heeft B. Price op voortreffelijke
wijze aangetoond hoe ook in de periode 1964-1974 door de politie en haar
medestanders "professionaliseri.ng" werd aangegrepen als een strategie om
de kritiek op de organisatie en het optreden te neutraliseren (34). Kenmerkend
voor de verwoording van deze strategie waren toen volgens haar:
1. dat-met volle kracht werd gehamerd op de waarde van de politie voor de sa-

menleving, door erop te wijzen dat het de politie was die in crisistijd als
eerste het gevaar van wanorde en geweld moest keren; die dus voorkwam
dat de burgers ten prooi zouden vallen aan de anarchie; die de immigranten
onder controle hield etc.;

2. dat in alle toonaarden een verhoging van de sociaal-economische status
van het beroep werd geëist, door meer salaris te verlangen, grotere verant-
woordelijkheden en meer respect bij het publiek;

3. en dat alom werd aangedrongen op de kwalitatieve verbetering van de
organisatie en het optreden door de toepassing van meer adequate selec-
tietechnieken, door de aanschaf van alle mogelijke technische middelen
en door de overbrugging van de kloof tussen politie en bevolking via de in-
voering van teampolitie en een dienstwillige opstelling.

De juistheid van Price's analyse staat buiten kijf voor een ieder die met haar
ogen het rapport van'de Crime Commission leest. Die ziet dan ook veel scher-
per hoezeer dit rapport mank gaat aan probleemstellingen en is vervuld van
naïef optimisme en begrijpt nu beter hoe of dit komt.

Degenen echter die reeds vroegtijdig door deze retoriek heenkeken en zich
afvroegen, gegeven de bestaande organisatie en werking van het politie-appa-
raat en gegeven de heersende maatschappelijke omstandigheden, waartoe de
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aangeprezen strategie de facto zou (kunnen) leiden, - wat vonden die, van
deze strategie, wat zagen zij gebeuren, of vreesden zij dat zou gaan gebeuren?

A.J. Reiss jr. met name komt de verdienste toe om vrijwel onmiddellijk te
hebben gewezen op de implicaties van de hervormingsbeweging binnen het
politie-apparaat. Naar zijn mening zou deze beweging zeer vermoedelijk wel
leiden tot professionalisering van de (top van de) organisatie, maar niet tot die
van de gewone politieman die de directe contacten met het publiek onder-
houdt. Diens professionalisering - begrepen als de vergroting en verfijning
van zijn persoonlijke beslissingsmacht over burgers - zou worden tegenge-
houden door de toenemende centralisering van de besluitvorming en bevel-
voering, en door 'de groeiende specialisering in de korpsen. Verder zou zij
eveneens worden geblokkeerd door het verzet van professionele groepen
rondom de politie (advocatuur en magistratuur bv.) en misschien ook nog wel
door burgerinitiatieven om meer directe controle op het politie-optreden te
verkrijgen. Het gevolg van een en ander zou zijn dat de politieleiding - en in
haar kielzog bestuurlijke autoriteiten maar vooral justitiële instellingen - en
de politie-agenten in toenemende mate van elkaar zouden vervreemden, en
dat het alledaagse politie-optreden even ongecontroleerd en even problema-
tisch als altijd zou blijven.

Ook J. Skolnick liet zich herhaaldelijk kritisch tot zeer kritisch uit over de
hervorming resp. de professionalisering van het politie-apparaat. Maar meer
dan A.J. Reiss jr. wees hij op haar implicaties voor de strafrechtsbedeling en
ordehandhaving, en dus voor de relaties tussen politie, justitie en bevolking.
Meer bepaald nam hij in een opstel uit 1967 stelling tegen de (gangbare) op-
vatting van professionalisering waarin voor alles waarde wordt gehecht aan
technologische vooruitgang, verhoging van de doelmatigheid en diéntenge-
volge aan de ondergeschiktheid van de individuele politieman. In zijn ogen be-
tekende professionalisering van de politie in een democratische rechtsstaat
echter veeleer 1) dat zij niet zozeer moet steunen op haar technisch kunnen
om de orde te handhaven maar zich bovenal moet richten op de verwezenlij-
king van democratische en rechtsstatelijke waarden en 2) dat zij zich dienten-
gevolge in het bijzonder moet openstellen voor de standpunten en gevoelens
van minderheden, zich niet moet laten misbruiken in morele kruistochten te-
gen bepaalde gedragingen, en bij de vorming van nieuwe medewerkers grote
aandacht moet schenken aan de uitoefening van de alledaagse politietaak.

Twee jaar later, in zijn rapport over The politics of protest voor de National
Commission on the Causes and Prevention of Violence, werkte Skolnick dit
idee nader uit.. Hij erkende hierin dat de positie van de politie temidden van
demonstraties en onlusten verre van eenvoudig en rooskleurig was. Maar hij
waarschuwde er vooral voor om het veelvormige en veelvuldige protest wat de
politie betreft te bestrijden door de omvorming van het apparaat in een bin-
nenlandse strijdmacht, volledig uitgerust met de meest gesophistikeerde
technische middelen en zodoende in staat tot massieve machtsontplooiing
en tot verfijnde informatievergaring over politieke opponenten. Zulke omvor-
ming zou er onherroepelijk toe leiden dat Amerika zou veranderen in "a so-
ciety of garrison cities where order is enforced without due process of law
and without the consent of the governed". Het was daarentegen volgens hem
aangewezen dat samen met een, grondige verbetering van de materiële ar-
beidsomstandigheden zou worden gewerkt aan de transformatie van de poli-
tiële subcultuur, in het bijzonder aan de bijschaving van de politiële opvattin-
gen omtrent democratie en rechtsstaat, aan de verbetering van de relaties
tussen de politie, het openbaar ministerie, de advocatuur en de rechterlijke
macht, en aan de verruiming van de mogelijkheden van de plaatselijke bevol-.
king tot rechtstreekse controle op het politie-optreden (37).

Stelde Skolnick zich in wezen nog terughoudend op in zijn visie op de ont-
wikkeling van de Amerikaanse samenleving en de plaats van tiet politie-appa-
raat daarbinnen, in het spoor van R. Quinney lieten in het bijzonder radicale
criminologen als T. Platt, E. Currie e.a. in het begin van de jaren '70 deze
schroom volledig varen. Goed gedocumenteerd, maar zeker niet ontbloot van
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politieke retoriek, namen zij het standpunt in dat de hele war on crime, zoals
zij uiteindelijk werd gevoerd, aan de ene kant niet veel meer was dan een ma-
noeuvre om de aandacht af te leiden van"de buitenlandse politiek, met name
het debacle van Vietnam, en aan de andere kant een manoeuvre om onder het
mom van misdaadbestrijding het politie-apparaat zodanig uit te bouwen en te
versterken dat het opnieuw de belangen van de heersende klassen zou kun-
nen behartigen door het verzet van de werkende bevolking en de minderheden
via inlichtingenwerk in de kiem te smoren of anders manu militari neer te
slaan. Halverwege de jaren '70 werden zij in deze opvatting gesterkt toen uit
onderzoek steeds duidelijker bleek (zie hierna) dat de reorganisatie van het
politie-apparaat, zoals voorspeld, niet of nauwelijks effect bleek te hebben op
de (omvang van de) misdaadproblematiek (38).

Vorenstaande beschouwingen maken eens te meer de door de war on crime
opgedrongen eenzijdigheid van het door de LEAA en de Police Foundation
verrichte/betaalde onderzoek duidelijk, en - in het verlengde hiervan - de
discrepantie tussen dit onderzoek en het onderzoek uit de eerste helft van de
jaren '60. Van onderzoek naar het feitelijk politie-optreden, in het bijzonder de
uitoefening van beslissingsmacht, en naar de concrete werking van politie-
korpsen en -eenheden was geen sprake. De gecompliceerde betrekkingen tus-
sen politie(-mensen) en justitiële instellingen bleven volledig buiten beschou-
wing. De invloed van bestuurlijke en sociaal-economische omstandigheden
op het politie-apparaat, laat staan die van de waron crime zelf, werd totaal ge-
negeerd. De gevolgen van de reorganisatie en de versterking van het politie-
apparaat voor zijn verhouding tot de diverse bevolkingsgroepen werden niet
bekeken. De eigen bijdrage tot de "professionalisering" en de hervorming van
dit apparaat kwamen evenmin op het onderzoekprogramma van de Police
Foundation en het NILECJ voor.. Het'is dan ook niet te veel gezegd dat dit her-
vormingsgericht onderzoek, dat natuurlijk pas halverwege de jaren '70 vrucht
begon te dragen, alles tezamen genomen brak met de nog maar zo prille tradi-
tie van sociaal-wetenschappelijk en rechtskundig politie-onderzoek.

En - merkwaardig genoeg - deze ontwikkeling werd in het begin van de
jaren '70 ook niet door andere onderzoekinstellingen/onderzoekers op een wat
brede schaal voortgezet. Naast enkele eerder beschouwende boeken en arti-
kelen kunnen er immers maar weinig min of meer bekende empirische studies
uit deze jaren worden aangewezen die duidelijk de sporen van het onderzoek
uit het decennium daarvoor dragen (39). Te denken valt hierbij met name aan
de observatiestudie van J. Rubinstein over de leefwereld van politiesurveillan-
ten in de grote stad (City police, uit 1973), het onderzoek van L. Ruchelman
naar de relaties tussen de politiek en de politie in New York, Philadelphia en
Chicago (Police politics. A comparitive study of three cities, uit 1974), en het
omvangrijke, met interviews aangevulde literatuuronderzoek van R. Stark naar
relvorming in het politie-optreden tijdens ordeverstoringen (Police riots, uit
1972) (40). Evenmin werd het indringende rechtskundige onderzoek van F. Re-
mington, W. Lafave c.s. in deze jaren echt voortgezet. Slechts sporadisch
flakkerde de belangstelling hiervoor op, en dan vooral nog in verband met het
optreden van nationale en lokale politiediensten in kritische zones van het
strafrecht: de hantering van politiebevoegdheden tegen politieke oppositie en
tegen al dan niet georganiseerde slachtofferloze misdaad (41). Maar sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van deze bevoegdheden, en
in het verlengde hiervan, naar de betrekkingen tussen politie, openbaar minis-
terie, advocatuur, rechtshulp en rechtbanken bleef zo goed als volledig uit
(42).

Een duidelijke en steekhoudende verklaring voor het feit, dat de breuk die
door het hervormingsgerichte onderzoek van de LEAA en de Police Founda-
tion werd teweeggebracht in de ontwikkeling van het politie-onderzoek, ter-
nauwernood werd overbrugd door de universiteiten, valt moeilijk te geven.
Maar een van de voornaamste oorzaken hiervan is wellicht geweest dat de war
on crime, en meer bepaald de hervorming en professionalisering van de politie
die in het kader van deze politieke kruistocht werden gepropageerd, het kli-
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maat in de politie, dat nodig is voor de uitvoering van veelzijdig, en mogelijk
controversieel onderzoek, bedierf. Harde bewijzen zijn voor deze stelling niet
te leveren. Het gegeven echter dat het rapport dat in de jaren 1968-1973 door
de American Bar Association in samenwerking met o.a. F.J. Remington en H.
Goldstein werd opgesteld over de taak van de politie in de steden en waarin, in
aansluiting op het onderzoek uit de jaren '60 en op de hierbij passende theore-
tische beschouwingen in het rapport van de Crime Commission, zeer door-
dachte opvattingen naar voren werden gebracht over de aard 'van deze taak,
de praktische uitoefening ervan, de rol van de wetgeving en de rechtbanken
hierbij, in en rondom de politie niet of nauwelijks gehoor vond, is er wel een
duidelijke aanwijzing voor (43). Had de waron crime de cops en de liberals niet
nog verder uiteen gedreven? (44)

2.1.3 Halverwege de jaren '70: het (hervormingsgerichte) onderzoek in een kritieke
fase

Een vakkundig waarnemer als J.Q. Wilson onderscheidde in 1973 - in het
spoor van de Crime Commission en haar critici - drie manieren waarop de
stedelijke politie gestalte gaf aan het streven naar hervorming van haar opera-
tionele organisatie en taakuitvoering. Ten eerste deed zich inderdaad in toe-
nemende mate centralisering van de bevelvoering voor, welke gepaard ging
met de oprichting van nieuwe diensten. om zoveel mogelijk tegemoet te komen
aan de problemen die in de voorbije jaren waren gesteld: speciale surveil-
lance-eenheden voor misdadige buurten, undercover-eenheden, crisisinter-
ventieteams, wijkdiensten, en community-relations groepen. Ten tweede ont-
wikkelden zich allerlei vormen van teampolicing, die enerzijds werden geken-
merkt door decentralisatie van de besluitvorming en anderzijds door zodanige
verbreding en verrijking van de dagelijkse surveillancetaak dat het onder-
scheid tussen surveillant en rechercheur verviel. En ten derde werd de politie
er op een aantal plaatsen toe gebracht om min of meer vergaande zeggen-
schap van per buurt georganiseerde burgercomité's over haar taakuitvoering
te accepteren (45).

Wilson verschafte in dit overzicht echter geen beeld van de omvang waarop
deze hervormingen werden gepraktiseerd. Dit is jammer, want voor een even-
wichtige beoordeling van het onderzoek dat op deze veranderingen inhaakte
en ze stimuleerde, is het belangrijk om te weten op welke schaal de stedelijke
politie eraan meedeed. Latere commentatoren van deze hervormingsbewe-
ging hebben echter wel een indruk hiervan verschaft. Zo schat G.E. Caiden (in
1977) dat in totaal niet meer dan honderd korpsen op de een of andere manier'
min of meer ingrijpende veranderingen hebben doorgevoerd, en dat er van
deze honderd maar een twintigtal werkelijke innovatie van hun organisatie en
taakuitvoering tot stand probeerden te brengen. Bij deze 20 korpsen moet o.a.
worden gedacht aan Kansas City, Los Angeles, St. Louis, Cincinnati en
Rochester (46). Men moet zich dus hoeden voor grove generalisaties over de
alternatieve ontwikkelingen in de operationele organisatie van de Amerikaan-
se gemeentepolitie in de jaren '70!

Waar Wilson, in navolging van A.J. Reiss jr. en J.H. Skolnick, wel op wees
was dat de hervormingsbeweging wel eens zou kunnen struikelen over het
verzet van "the lowest ranking, least visible, personally most threatened mem-
ber of the department - the patrolman". Onrealistisch genoeg, vond hij, gin-
gen de hervormers ervan uit dat het mogelijk was om hem een oordeelsvermo-
gen, een verbeelding, een medeleven en een moed bij te brengen die van zeer
weinig andere werknemers worden verlangd, en dit nog wel op een moment
dat hij zich het mikpunt waant van criminele aanslagen en politieke samen-
zweringen. Verder zagen zij volgens hem over het hoofd dat voor politiemen-
sen hun taak in hoge mate situationeel bepaald is, en weinig of niets te maken
heeft met de vormgeving van de operationele organisatie. In hun ogen beteke-
nen decentralisatie en inspraak van de bevolking dan ook geen verlichting van
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de taak, maar taakverzwaring. Het is dus helemaal verkeerd, zo besloot hij, om
de politie te bekijken "as if their human material were infinitely malleable and
their tasks generally performable".

Hoe verkeerd deze visie inderdaad was, is halverwege de jaren '70 in ver-
schillende studies omstandig gedocumenteerd.

In 1971 bv. werd in Dallas een ambitieus programma opgezet om de organi-
satie van het korps, de kwaliteit van zijn medewerkers en de dienstverlening
aan het publiek te verbeteren. Hiertoe werd de opleiding van de politiemensen
uitgebreid, werden vrouwen en leden van minderheidsgroepen aangeworven,
de bevorderingscriteria bijgesteld, buurtpolitieteams opgericht etc. Vijf jaar
later moesten de onderzoekers constateren dat, hoeveel er ook was geleerd
omtrent veranderingsprocessen, noch de houding van de politiemensen
(tegenover hun werk, hun collega's e.a.), noch hun taakuitvoering merkbaar
waren veranderd (47). Een ander voorbeeld betreft het politiekorps in Kansas
City. Een bekend feit is dat hier roemruchte experimenten met preventieve
surveillance (The Kansas City Preventive Patrol Experiment) en met repres-
sieve surveillance (Three approaches- to Criminal Apprehension in Kansas
City) werden gedaan (48). Het is echter onbekend dat heel wat projecten in dit
korps nimmer werden uitgevoerd, halverwege moesten worden stopgezet, of
niet kritisch werden geëvalueerd. Zo werd het plan om in de arme, "high-
crime" gebieden van de stad een vorm van "interactieve surveillance" op te
zetten waardoor de kloof tussen politie en bevolking zou kunnen worden ge-
dicht, opgegeven omdat ook in politiekring de visies op wat er concreet moest
gaan gebeuren, te zeer uiteenliepen en het niet mogelijk bleek om de inwoners
voldoende te betrekken bij het politie-optreden (49).

Naast deze voorbeelden waarin hele korpsen werden aangepakt, zijn er tal
van voorbeelden aan te wijzen waarin de technische innovatie van de (controle
over de) taakuitvoering vastliep (50). Volgens K.W. Colton die deze kant van de
politiehervorming uitvoerig bestudeerde, moet deze mislukking vooral worden
geweten aan het verzet van surveillanten en rechercheurs. Zij vreesden (te-
recht) dat computerisering van de besluitvorming omtrent hun inzet en werk
hun zelfstandigheid en vrijheid, kortom: hun eigen beslissingsmacht, in het
gedrang zou brengen. Daarenboven ketsten de management-ideeën die achter
deze computerisering schuilgingen, af op de theorieën die politiemensen in
het algemeen huldigen over hun werk: de aard daarvan, hoe het uit te voeren,
de binding ervan met de buitenwereld en de buitenwacht (51).

Maar ook de "sociale" innovatie van de taakuitvoering bleek veel moeilijker
te zijn dan verwacht. Na een vergelijkende studie van 7 téampolicing-projec-
ten kwamen L. Sherman, G.H. Milton en Th. v. Kelly in 1973 tot de conclusie
dat deze projecten ofwel waren mislukt ofwel maar zeer ten dele waren
geslaagd. Volgens hen was een en ander het gevolg van:.
1. verzet van het middenkader dat teampolicing zag als een bedreiging voor

zijn positie, en dientengevolge de projecten saboteerde;
2. onduidelijke afbakening van de taak;
3. aanhoudende inzet buiten de afgesproken gebieden;
4. en wrok bij de surveillanten die "gewoon" bleven werken, omdat zij niet

waren gekozen voor het project (52).

Het grootse experiment dat in de jaren 1971-1976 in Cincinnati met team-
policing werd gedaan, bevestigde niet alleen dat het onder meer vanwege
deze redenen op langere termijn inderdaad erg moeilijk was om de organisatie
ervan in stand te houden, maar toonde ook aan dat de resultaten die ermee op
het terrein van misdaadbestrijding, van de verhouding politie-publiek en van
de arbeidssatisfactie waren geboekt, niet voor een enkele (positieve) uitleg
vatbaar waren (53). Rumbaut, die in de jaren 1973-1976 naging hoe in San
Diego community oriented policing, als de volgende grote stap na team-
policing, werd ingevoerd, uitgevoerd en afgevoerd, stelde vast dat dit project
in het begin vooral werd geteisterd door meningsverschillen en belangenstrijd
in de top van het korps, maar naderhand stukliep op de machtsstrijd die er in
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het gehele korps om ontbrandde (54). In aansluiting op dit belangrijke voor-
beeld kan tenslotte nog worden gewezen op de uitvoerige studie (1973) die
D.F. Norris maakte van het police-community-relations-programma dat in
1967 werd opgezet bij het politiekorps van Richmond, Virginia, Hierin kwam
hij tot de vaststelling dat vooral door toedoen van de korpsleiding het pro-
gramma al vlug ontaardde in een public-relations-campagne bij de midden-
klassen en gegoede burgerij; de lagere klassen en de minderheden, waarvoor
het speciaal was bedoeld, werden totaal niet bereikt (55). Dat de sociale her-
vorming van de stedelijke politie, die door de Crime Commission was gepro-
pageerd, in de praktijk zo moeilijk verliep, mag dus niet alleen het lagere poli-
tiepersoneel worden aangerekend.

Ofschoon de wetenschappelijke literatuur over deze hervormingen van de
Amerikaanse gemeentepolitie in de jaren '70 in het algemeen onmiskenbaar
een desolate aanblik toont, bevat zij, op het eerste oog tenminste, hier en daar
ook wel lichtpuntjes. Het meest lichtende voorbeeld hiervan vormt wellicht
het boek van H. Toch, J.D. Grant en R.T. Galvin: Agents of change. A study in
police reform, uit 1975. Hierin wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe via
zorgvuldig opgezet en uitgevoerd actie-onderzoek een groepje politiemensen
in Oakland er rond 1970 ondanks veel moeilijkheden tot op zekere hoogte toch
in slaagde om hun optreden naar het publiek toe minder conflictueel te laten
verlopen. Een ander succesvol voorbeeld, dat in de literatuur steeds weer op-
duikt, vormt het rapport over het Community Profile Development Project dat
in de jaren 1972-1974 in San Diego werd uitgevoerd. Na veel voorbereiding wer-
den een dertigtal politiemensen in enkele uitgekozen'buurten van de stad ge-
plaatst om vanuit hun persoonlijke verantwoordelijkheid meer buurtgericht te
functioneren en meer adequate oplossingen voor problemen in de buurt te vin-
den dan de politiemensen die normaal dienst bleven doen. Blijkens de evalua-
tie onder supervisie van de Police Foundation was dit experiment zeer succes-
vol, maar.... uit de zojuist geciteerde (maar onuitgegeven!) studie van Rum-
baut weten we dat dit project kort nadien volledig over de kop ging.... Hoe
lang hield het experiment te Oakland eigenlijk stand? (56).

Gelet op de voorgeschiedenis van de hervorming van de Amerikaanse ge-
meentepolitie in 'de jaren '70 ligt het evenwel voor de hand dat het meeste
(empirische) onderzoek halverwege deze jaren betrekking had op de politiële
misdaadbestrijding. Dit onderzoek, dat ons nu natuurlijk het meeste interes-
seert, kan in beginsel worden uitgesplitst in twee richtingen: onderzoek over
de war on crime zoals deze de facto door de politie werd gevoerd, en onder-
zoek dat nadrukkelijk tot verbetering van de oorlogvoering werd opgezet. In
aansluiting op de vorenstaande algemene uiteenzetting over het feitelijke ver-
loop van de politiehervorming zal hierna eerst worden ingegaan op de litera-
tuur aangaande de praktijk van de waron crime. Overvloedig is deze literatuur
niet. Merkwaardig genoeg, want men zou het tegendeel hebben kunnen ver-
wachten. Maar de weinige onderzoeken die in deze periode werden verricht,
zijn wel belangwekkend!

Vrijwel zonder uitzondering laten zij ten eerste zien dat een pro-actieve,
aggressieve aanpak van misdaad (vooral die via speciale surveillance-een-
heden) enerzijds wel kan leiden tot meer aangiften en meer arrestaties inzake
minder ernstige traditionele misdaad - hierom nog niet tot minder zulke mis-
daad! -, maar anderzijds de verhouding tussen de politie en de bevolking,
met name minderheidsgroepen en (zwarte) jongeren, (zeer) doet verslechteren
en bovendien, bv. in de vorm van talrijke onbedoelde arrestaties, nog de nodi-
ge negatieve effecten heeft. De onderzoeken van D.J. Bordua en L.L. Tifft
(1973), T. Pate, R.A. Bowers en R. Parks' (1976), J.F. Schnelle, R.E. Kirchner,
M.P. McNees en J.M. Lawler (1975), Th. A. Reppetto (1975), J.F. Sheley en J.J.
Hanlon (1978), en J.F. Elliott (1978) laten, tezamen genomen, hierover geen
misverstand bestaan (57).

Een en ander werd echter het duidelijkst verwoord door J.T. Karr in zijn
onuitgegeven studie: The rise of proactive police strategiesi an alternative
approach to bureaucratic rationalization and rural-urban crime differentials
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uit 1978. Vergelijkend onderzoek van twee politiekorpsen waarvan de ene (in
een niet-stedelijke gemeente) reactief opereerde en de ander (in een stedelijke
gemeente) pro-actief, bracht hem tot het inzicht dat het grote aantal arresta-
ties in de laatstgenoemde gemeente vrijwel alles te maken had met de wijze
van.politie-optreden daar. Het betrof hier evenwel vooral arrestaties voor lich-
tere misdrijven, gepleegd door bewoners van de zwarte buurten in de bin-
nenstad. Geen wonder dan ook dat de politie in deze buurten werd gezien als
een vijandige macht, een bezettingsleger (59).

Ten tweede blijkt uit het onderzoek omtrent de war on crime zoals die door
de politie werd gepraktiseerd, dat, als er door de politie wordt gepocht op "ver-
mindering van misdaad", de gebruikte cijfers dan met de grootst mogelijke
omzichtigheid moeten worden bekeken. Het meest markante onderzoek in
deze.werd verricht door D. Seidman en M. Couzens (60). Zij toonden aan dat
niet alleen in het District of Columbia maar ook in een aantal andere grote ste-
den de daling van de (geregistreerde!) misdaad (met name diefstallen en in-
braken) in de jaren 1969-1971 niet het gevolg was van een meer effectief
politie optreden maar vooral van de geweldige politieke druk om de misdaad
.terug te dringen: om deze druk op te vangen werd op subtiele wijze de registra-
tie zelf van de misdaad verminderd....! Wat in de genoemde gevallen heel
gemakkelijk kan omdat talrijke aangegeven diefstallen en inbraken niet veel
om het lijf hebben en dus zonder problemen kunnen worden weggedefinieerd
(61).

In het licht van vorenstaande bevindingen moeten dan ook de nodige vraag-
tekens worden gezet bij de evaluatie van het bekende zg. Rochester systeem
(in 1973) door medewerkers van de Police Foundation (62). Dit systeem hield in
dat in bepaalde buurten van de stad teams werden ingezet die waren samen-
gesteld uit rechercheurs en surveillanten om inbraken, diefstallen en overval-
len te bestrijden. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat deze teams
veel meer arrestaties verrichtten en dus veel meer delicten oplosten dan de
"gewone" diensten in de andere delen van de stad. Maar of de bewoners van
de arme, zwarte buurten waarin die teams opereerden, deze cijfers ook een
"succes" vonden, gingen zij niet na. Evenmin bekeken zij op een nauwgezette
manier de aard van de opgehelderde delicten, en de manieren waarop ze wer-
den opgelost. Registreerden.de anti-misdaadteams gewoon niet meer delic-
ten en verdachten dan de andere eenheden? Daarenboven sloegen zij in hun
commentaar op de bevindingen geen acht op de indrukwekkende stijging van
de geregistreerde misdaad in de omliggende niet-experimentele buurten, met
andere woorden: was er ook geen sprake van territoriale verplaatsing van mis-
daad? Terwijl het feit dat slechts 43% van.de door de teams aangehouden
personen werd vervolgd, en 77% van de verdachten die door de andere
diensten waren aangehouden, niet alleen sterk doet twijfelen aan de politiële
kwaliteiten van het werk dat door de arrestatie-teams werd geleverd, maar ook
aan de strafrechtelijke en beleidsmatige betekenis ervan.

Met dit commentaar op de evaluatiestudie van het zg. Rochester systeem
bevinden wij ons in het grensgebied tussen onderzoek over de war on crime en
onderzoek voor de war on.crime. In dit gebied kunnen nog wel meer publica-
ties worden gesitueerd, maar het kader van deze uiteenzetting ontslaat ons
van de verplichting er langer te verwijlen.

In een bespreking van het laatstgenoemde, het beleidsgerichte onderzoek
mag allereerst de aandacht worden gevestigd op het feit dat parallel aan de
algemene stagnatie, zoniet mislukking, van de gepropageerde vernieuwing
van het stedelijke politie-apparaat, ook de wetenschappelijke denktank van
de war on crime: het NILECJ, vastliep. In de jaren 1976-1977 kwam nI. het Com-
mittee on Research on Law Enforcement and Criminal Justice van de Natio-
nal Research Council, waarvan wetenschappers als D.T. Campbell en R.D.
Schwartz deel uitmaakten, na een omstandig onderzoek tot de conclusie dat
het onderzoek van het NILECJ in wetenschappelijk opzicht in het algemeen
niet veel betekende. Zij weet dit povere resultaat vooral aan de politieke en
ambtelijke druk die op het instituut werd uitgeoefend om in zeven haasten
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met toepasbare onderzoekresultaten op de proppen te komen. De aanbeveling
van de commissie lag dan ook voor de hand: "But since research itself can
never be an instrument for solving social problems, the Institute would avoid
all pretense of providing immediate solutions and instead mount a program of
medium-to-long-range research projects directed at producing knowledge
about crime problems" (63). Deze conclusie werd overigens door leidende
figuen binnen het NILECJ van harte onderschreven. Zij hadden er in deze jaren
geen moeite mee om te erkennen dat het volstrekt verkeerd was geweest om
te denken dat alles op alles moest worden gezet om op zo kort mogelijke ter-
mijn de misdaadbestrijding doeltreffender te maken. Want hierdoor was in het
onderzoek de complexiteit van het vraagstuk van misdaad en rnisdaadbestrij-
.ding volkomen onderschat, met alle negatieve gevolgen vandien, ook in de
sfeer van het politie-onderzoek (64).

Erg verrassend voor wie enigermate vertrouwd was met de eerste ontwikke-
ling van het politie-onderzoek en met de meer recente literatuur omtrent de
evaluatie van het politie-apparaat, was de afgang van het NILECJ natuurlijk
niet. Het onderzoek van een A.J. Reiss jr., een J. Skolnick, een J.Q. Wilson had
al lang laten zien hoe gecompliceerd politiële misdaadbestrijding in elkaar zit,
en dus hoe haaks simpele pogingen tot hervorming ervan op de werkelijkheid
staan. Maar ook diverse min of meer beleidsgerichte onderzoekers waren
sedert het begin van de jaren '70 tot de vaststelling gekomen dat het niet een-
voudig was om de politie op een verantwoorde manier te evalueren.

In hun kring deed steeds meer de mening opgeld dat de politie, als het gaat
om misdaadbestrijding, niet enkel kan worden beoordeeld in termen van min-
der misdaad en minder onveiligheids- en onrustgevoelens, meer aangiften en
meer arrestaties, maar dat ook moet worden gekeken naar de manier waarop
en de middelen waarmee deze resultaten worden behaald (bv. de uitoefening
van bevoegdheden), en naar wat de (al dan niet rechtstreeks) betrokken bur-
gers hiervan vinden. Sommigen gingen verder en vonden dat eveneens de ver-
dere behandeling van de aangebrachte zaken moet worden nagegaan. Weer
anderen vonden dat beslist ook moest worden onderzocht welke belangen
door misdaadbestrijding worden gediend en welke geschaad, tegen welke be-
volkingsgroepen de misdaadbestrijding zich de facto keert en welke groepen
buiten schot blijven, welke de effecten van misdaadbestrijding op de sociale
verhoudingen zijn, en welke de gevolgen voor de verdere evolutie van de mis-
daad (65); allemaal vragen die aansloten op de bevindingen van het onderzoek
omtrent de waron crime. Een enkeling tenslotte verdedigde - helemaal in het
voetspoor van de onderzoeken uit de jaren '60 - de opvatting dat alleen maar
zinnige uitspraken over de taakuitvoering kunnen worden gedaan, wanneer op
een veelzijdige en indringende manier de algemeen-maatschappelijke context
ervan wordt onderzocht, de relaties tussen bestuur, justitie en politie, de orga-
nisatie en de cultuur van de korpsen etc. (66).

Het ligt natuurlijk voor de hand dat, naarmate men gecompliceerder denkt
over de evaluatie van politie, men steeds meer afstand neemt van een
(quasi-)experimentele opzet van het bijbehorend onderzoek. Want in een der-
gelijk onderzoek moet de werkelijkheid noodgedwongen worden gereduceerd
tot manipuleerbare, en dus simpele proporties. En juist hierom spreekt het
welhaast ook vanzelf dat het "experiment" de uitverkoren onderzoekmethode
van de war on crime was. In deze oorlog immers werden misdaad en misdaad-
bestrijding ook voor eenvoudig gehouden, en volstrekt beheersbaar door de
overheid, als ze dat maar wil. Kortom: aan de war on crime en aan het experi-
mentele onderzoek lag dezelfde ideologie, de ideologie van de maakbaarheid,
ten grondslag (67).

Al vrij vlug echter kwamen ook de wetenschappelijke oorlogvoerders er ach-
ter dat het experimenteren met politiële misdaadbestrijding niet zo eenvoudig
was als werd gedacht. In de praktijk bleek het door allerhande meningsver-
schillen niet zo gemakkelijk te zijn om de doelstellingen van experimenten
nauwkeurig te bepalen. Eveneens kwam men tot de ontdekking dat er eigen-
lijk niet zoveel meetinstrumenten voorhanden waren. Ook rees vrij snel het
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probleem dat de experimentele condities op wat langere termijn niet of nau-
welijks konden worden gehandhaafd. Om nog maar te zwijgen van de onmoge-
lijkheden om de externe omstandigheden onder controle te houden. Met
andere woorden: na korte tijd drong zich meer en meer de vaststelling op dat
de proefnemingen, die waren bedoeld om de werkelijkheid ingrijpend te veran-
deren, zelf niet of onvoldoende realistisch waren (68).

Een van de eerste experimenten waarover discussie ontstond, was Opera-
tion Neighborhood in New York (1971). Alle zojuist aangehaalde problemen
deden zich hier in volle omvang voor (69). Maar ook het bekende Kansas City
Preventive Patrol experiment (1974), dat toch - in methodisch opzicht - het
beste politie-experiment is dat ooit werd uitgevoerd, bleef forse kritiek uit we-
tenschappelijke en politiëlé kring niet bespaard. Van wetenschappelijke zijde
werd de onderzoekers onder meer tegengeworpen dat de omvang van de sur-
veillance op een te laag niveau was gezet, dat de experimentele condities niet
waren vervuld en dat de uitvoering zelf van de surveillance onvoldoende was
bestudeerd (70). De politie, aangevoerd door de International Association of
Chiefs of Police (IACP), deed hier nog een paar scheppen bovenop: het onder-
zoekdesign vertoonde grote gaten, de invloed van de conflicten tussen de on-
derzoekers en het politiepersoneel op het verloop van het experiment was niet
nagegaan, en de bevindingen waren op geen enkele manier generaliseerbaar.
Dus, zo besloot de IACP, "Whatever the findings, the overall impact of many
elements of police administration should be considered. To conclude at this
time that the Kansas City results justify decisions to reduce police numbers
is a premature, improper and simplistic reaction" (71). Geen wonder dan ook
dat in het begin van de tweede helft van de jaren '70 van alle kanten op de pro-
blematiek van het experiment(eren) dieper werd ingegaan. Sommige onder-
zoekers bekeken de voorwaarden waarbinnen experimenten slechts kunnen
worden opgezet, afgerond, en eventueel verder toegepast: stabiliteit in de lei-
ding van het korps, veel werk stoppen in de praktische voorbereiding van het
experiment, in het korps een klankbordgroep voor de onderzoekers vormen,
als onderzoekers niet de leiding van het project op je nemen, niet te vlug pra-
ten over "succes" en "mislukking", behoedzaam omgaan met de (lokale) pers,
en het belang van positieve erkenning van het experiment door externe des-
kundigen voor de interne aanvaarding van de resultaten (72). Anderen onder-
zochten de bronnen van het verzet in de politie tegen experimenten, en tegen
hervormingen in het algemeen, waarin de bestaande positie- en taakverdelin-
gen binnen de korpsen worden aangetast: feitelijke machtsverhoudingen, sta-
tuskwesties, rechtspositieregelingen, interne organisatiestructuren e.a. (73).
Langzamerhand kwam er ook steeds meer belangstelling voor de verplaat-
singseffecten die zich bij wijzigingen in de politiële criminaliteitsbestrijding
kunnen voordoen: naar plaats, in de tijd, naar delict en delictvorm, en begon
men te beseffen dat in heel wat (experimenteel) onderzoek deze effecten ten
onrechte buiten beschouwing waren gebleven, althans onvoldoende onder
ogen waren gezien (74). En tenslotte werden, naast de officiële criminele sta-
tistieken, ook de andere, nieuwere meetinstrumenten, met name de slacht-
offerenquête en de bevolkingsenquête, op steeds meer punten kritischer be-
oordeeld: betrouwbaarheid, geldigheid etc. (75).

Het zou evenwel verkeerd zijn te denken dat enkel het (experimentele) poli-
tie-onderzoek zo op de proef werd gesteld. Ook ander beleidsgericht onder-
zoek gaf aanleiding tot scherpe discussies. Het meest bekende voorbeeld
hiervan is het onderzoek van P.W. Greenwood, J.M. Chaiken en J. Petersilia
naar The criminal investigation process (76). Deze onderzoekers kwamen via
een omvangrijke enquête, een aantal interviews en wat participerende obser-
vatie in 1976-1977 onder meer tot de bevinding dat:
- aantallen aanhoudingen en oplossingspercentages beslist geen criteria

zijn om de doeltreffendheid van opsporing te bepalen, want de meeste aan-
houdingen worden door geuniformeerd politiepersoneel verricht of komen
gewoon routinematig tot stand;

- dat verschillen in aanhoudings- en oplossingspercentages weinig of niets
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te maken hebben met de organisatie, opleiding etc. van de politie, maar
hooguit wat met de omvang van korpsen, de omvang van de (geregistreer-
de) misdaad e.a.;

- dat aan het merendeel van de aangiften nauwelijks aandacht wordt
besteed;

- dat adequate afstemming van de opsporing op de vervolging niet of nauwe-
lijks gebeurt;

- en dat het dus voor de hand ligt om de justitiële diensten drastisch te laten
afslanken ten voordele van de uniformdiensten, en dat de resterende re-
cherche het beste zou worden opgesplitst in teams van zo'n 6-8 personen,
die alleen nog tot taak krijgen om de ernstige delicten (met en zonder
slachtoffer, respectievelijk met en zonder bekende dader) te behandelen.

Zowel van politiezijde als uit universitaire hoek werden deze bevindin-
gen/conclusies heftig aangevochten. In een artikel van december 1976 pro-
beerden D.F. Gates en L. Knowles (een hooggeplaatst politie-officier, respec-
tievelijk een hoogleraar in zoiets als bestuurskunde) er kachelhout van te ma-
ken: "There is no question that Rand's research project has d'eveloped some
useful data"! De opzet van het onderzoek deugde niet, het was slecht uitge-
voerd, de empirische basis van allerhande beweringen was vaak smal of zelfs
onbestaand etc. (77). P.W. Greenwood c.s. verdedigden zich wel krachtig te-
gen deze vernietigende kritiek, maar in politiekringen heel zeker en ook wel in
het wetenschappelijke milieu, bleven hun onderzoek en de resultaten omstre-
den (78). Dat de praktische invloed ervan dan ook erg gering was, is niet zo ver-
wonderlijk. De justitiële diensten werden in elk geval gewoon verder uitge-
bouwd. Wat ook niet zo verwonderlijk is, want halverwege de jaren '70 was het
"crime problem" nog altijd een politiek item van de eerste orde! (79).

Gelet nu op de discussies rond het onderzoek naar de effecten van preven-
tieve surveillance in Kansas City en rond het onderzoek van P.W. Greenwood
c.s. betreffende de organisatie, werking en effecten van opsporing en recher-
che, valt het gemakkelijk te begrijpen dat, toen in de jaren 1975.1978 door deze
en gene wetenschapper voor het eerst de balans werd opgemaakt van de
resultaten die met het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de poli-
tiële misdaadbestrijding waren geboekt, de geesten wat verdeeld bleken te
zijn.

De meeste-(en de meest gekwalificeerde) onderzoekers stelden zich op het
volgende standpunt (80):
- de politiële misdaadbestrijding, zowel in haar preventieve als in haar re-

pressieve gedaanten, draagt weinig of niets bij tot vermindering van de
misdaad, en tot vermindering van gevoelens van onveiligheid en bezorgd-
heid ten opzichte van misdaad; wie het tegendeel beweert, spreekt louter
retorisch en heeft andere belangen, ambtelijke en politieke, op het oog;

- het feit dat dit zo is, heeft alles te maken met het gegeven dat het ontstaan
en de ontwikkeling, kortom het voorkomen van misdaad, grotendeels bui-
ten het bereik van de politie valt;

- verheviging van de politiële misdaadbestrijding, in welke zin dan ook (via
versterking van diensten, inschakeling van technische hulpmiddelen, uit-
breiding van bevoegheden e.a.), kan tijdelijk wel enig effect hebben (bv.
meer aanhoudingen), maar heeft in elk geval al vlug allerlei nadelige of ver-
werpelijke gevolgen (voor individuele burgers, voor hele bevolkingsgroe-
pen, voor politiemensen, voor de leefbaarheid van stadsgebieden), ver-
plaatst de problemen alleen maar, is in de praktijk dikwijls, niet lang vol te
houden, en staat overigens in het algemeen vrij snel op gespannen voet
met de beginselen van de democratische rechtsstaat;

- met Durkheim moeten we erkennen dat misdaad een normaal maatschap-
pelijk verschijnsel is; in plaats van het coute que coute te willen bestrijden,
moet het, net als het politie-apparaat, op de eerste plaats nauwgezet wor-
den bestudeerd;

- een en ander-wil natuurlijk niet zeggen dat het geloof in de weldaden van
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de politiële misdaadbestrijding geen grote gevolgen heeft, bv. de verdere
uitbouw van het politie-apparaat, maar - ironisch genoeg - het onder-
zoek dat deze ideologie moest schragen, heeft tot de demystificatie ervan
geleid.

Enkele onderzoekers bekeken de onderzoekresultaten evenwel wat anders.
Zij beklemtoonden vooral dat de inzet en de versterking van het politie-appa-
raat wel effect hadden op de omvang van de (geregistreerde) misdaad, maar
dat er weinig of niets bekend was van de manier waarop dit effect tot stand
kwam, waaruit het precies bestond, hoe lang het aanhield etc. Temeer niet
omdat volgens hen de uitbouw van het politie-apparaat gewoonlijk gebeurde
op momenten dat de (geregistreerde) misdaad min of meer sterk steeg (81).
Maar in de marge van hun beschouwingen vroegen toch ook deze onderzoe-
kers zich af - gelet op het feit dat vooral een meer offensieve inzet van politie
"effect" leek te hebben -, in welke mate "effectuering" van de politie te ver-
zoenen viel met de beginselen van de democratische rechtsstaat en, ook be-
langrijk, in welke mate zij door de strafrechtsbedeling in haar geheel zou kun-
nen worden verwerkt. Bovendien moet bij hun stellingname worden aangete-
kend dat hierin een aantal minder bekende kwantitatieve onderzoeken met be-
trekking tot het (afschrikkend) effect van de politie op misdaad, waarin in het
algemeen zo'n (direct) effect niet werd gevonden, niet zijn verwerkt (82).

Deze sceptische beoordelingen van het aandeel van de politie in de mis-
daadbestrijding en van de mogelijkheden om dit aandeel te vergroten, gingen
de kring van de desbetreffende onderzoekers natuurlijk hand in hand met be-
zinning op de toekomst van het beleidsgerichte politie-onderzoek. Naast de
algemene idee dat onderhand de tijd gekomen was om eerst eens nauwkeurig
te onderzoeken hoe de politie in relatie tot misdaad precies werkt alvorens
weer opnieuw met hervormingsgerichte experimenten aan de gang te gaan,
werd in hun kring de gedachte geopperd dat zou moeten worden nagegaan of
de politie, als zij dan al weinig of niets aan misdaad kon verhelpen, tenminste
iets kon bijdragen aan de vermindering van de angstgevoelens en gevoelens
van onrust onder de bevolking met betrekking tot dit probleem (83). Onderzoek
had toen echter al uitgewezen dat ook op dit punt de mogelijkheden van de po-
litie niet mogen worden overschat, omdat de mate van onrust hoofdzakelijk
bleek samen te hangen met geslacht (vrouwen) en leeftijd (ouderen), en verder
vooral met de (lage) sociaal-economische positie en (hoge) raciale samenstel-
ling van de buurt waar men woont, maar niet met de (feitelijke) omvang van
misdaad of het gevaar dat men, objectief gezien, loopt om slachtoffer van een
(ernstig) delict te worden (84). Wel kwam uit aanverwant onderzoek duidelijk
naar voren dat wat meer aandacht van de politie voor slachtoffers van delic-
ten leidt tot een meer positieve beoordeling van de politie, en dus tot grotere
geneigdheid om met haar samen te werken (85).

Opmerkelijk tenslotte is dat op het moment waarop nogal wat beleidsge-
richte onderzoekers tot.het inzicht kwamen dat de aandacht primair moest
uitgaan naar de feitelijke organisatie en werking van het politie-apparaat, en
zij uiteindelijk dus uitkwamen op het soort politie-onderzoek zoals dat voor
het uitbreken van de war on crime was verricht, dat uitgerekend op dit moment
er weer diverse oorspronkelijke, empirische studies over de politie verschenen
die volledig aansloten op dat onderzoek uit de jaren '60, ja, sterker, die nog ten
dele door auteurs van toen waren gemaakt. Te denken valt hierbij allereerst
aan bv. de studies van W.K. Muir jr., Police streetcorner politicians (1977), en
van P.K. Manning, Police work: the social organization of poticing (1977),
waarin opnieuw de dagelijkse taakuitvoering van de politie en de wereld om
de politie: politiek, bestuur, justitie, media etc., in hun onderlinge samenhang
worden onderzocht (86). Ook mag hier zeker de studie van J.Q. Wilson over de
FBI en de DEA worden genoemd, The investigators. Managing FBI and narco-
tics agents (1978), waarin helemaal in de lijn van de prille traditie uit de zes-
tiger jaren de interne organisatie en de werking van deze centrale politie-
diensten worden bekeken binnen de globale bestuurlijk-politieke context
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waarin ze moeten functioneren (87).
Maar de meeste indruk maakten toch wel de boeken van R.M. Fogelson,

Big-city police (1977), en van H. Goldstein, Policing a free society (1977) (88).
R.M. Fogelson komt in zijn (historische) studie enerzijds ook tot de conclu-

sie dat van de verlichte (operationele) hervorming van het politie-apparaat zo-
als die in de tweede helft van de jaren '60 was gepropageerd, inderdaad wei-
nig of niets is terechtgekomen. Wel is volgens hem sedertdien onder de dek-
mantel van de bijbehorende professionaliseringsideologie met name in de
grote steden de reorganisatie van dit apparaat verder voltooid die vroegere
hervormers voor ogen stond: die van een sterke, gecentraliseerde en gespe-
cialiseerde, goed uitgeruste en nogal zelfstandige politie. Anderzijds komt hij
tot de vaststelling dat deze politie in de middenklassen veel van haar vertrou-
wen is kwijtgeraakt, omdat ze ondanks haar kolossale uitbouw toch niet in
staat is gebleken om het misdaadprobleem op te lossen, en nog geregeld
wordt geplaagd door omvangrijke corruptie, grove incompetentie, verregaand
onwettig optreden enz., terwijl zij door de gekleurde minderheden ronduit
wordt gewantrouwd, zoniet gehaat, omdat zij enerzijds helemaal niet
openstaat voor de toelating van hun leden in haar gelederen, en anderzijds
op offensieve wijze haar macht vooral in hun richting ontplooit. Komt hier nog
bij dat door de hervormingsbeweging de politievakbonden zowel in de politie
als daarbuiten, in bestuur en politiek, een zodanig sterke positie hebben kun-
nen opbouwen dat omvorming van de geslaagde omvorming zo goed als
onmogelijk is geworden.

Voor H. Goldstein, een van de nestoren van het wetenschappelijk politie-
onderzoek, staat het ook vast dat de ideeën uit de jaren '60 omtrent de hervor-
ming van de politie niet of nauwelijks zijn gerealiseerd, maar dat het politie-
apparaat ondertussen wel langs de traditionele, militair-technocratische
lijnen verder is uitgebouwd. Ofschoon hij voor deze ontwikkeling wel enig be-
grip kan opbrengen, wijst hij haar af en pleit hij in zijn boek voor een terugkeer
naar, voor hernieuwde bezinning op fundamentele kwesties in verband met de
organisatie en werking van de politie: de taak, de taakuitoefening en de
beslissingsmacht, de toewijding aan waarden en normen van democratie en
rechtsstaat, de relatie tot de bevolking, het nodige gezag en de nodige midde-
len, de relatie tot de andere organen van de strafrechtsbedeling, en de kwali-
teit van het geleverde werk.

2.1.4 De desillusie rond 1980

In het voetspoor van R.M. Fogelson en H. Goldstein hebben recentelijk ook
andere bekende, niet (direct) beleidsgerichte onderzoekers, zich rond 1980 erg
negatief - niet gedesillusioneerd, want met W. Lehman hadden zij zich over
deze hervorming geen illusies gemaakt! - over de hervorming van het stede-
lijke politie-apparaat in de voorbije jaren uitgelaten..il 5 Het meest pertinente
commentaar is in 1979 wel geleverd door R.G. Rumbaut en E. Bittner (89). Zij
werpen de wetenschappelijke hervormers in en rond de politie tegen dat zij po-
litievraagstukken hebben gereduceerd en nog reduceren tot problemen van
doelmatige en doeltreffende middelen, en zodoende deze, in wezen politieke,.
vraagstukken hebben gedepolitiseerd door:
- de gevestigde orde en de doeleinden van de politie boven elke twijfel te ver-

heffen, alsof in de samenleving consensus zou bestaan over deze doel-
einden;

- de ingewikkelde en vaak conflictuele sociaal-politieke context van het poli-
tiebedrijf buiten beschouwing te laten, en de waarden en belangen van de
politie zelf te verstoppen onder de dekmantel van "technieken" en "feiten";

- ervan uit te gaan dat politievraagstukken langs wetenschappelijke weg
kunnen worden opgelost, en zodoende de problemen van publieke controle
over en beoordeling van de politie terzijde te schuiven. .
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Een van de vragen die naar aanleiding van deze stellingname, die grosso
modo overeenstemt met die van R.M. Fogelson en H. Goldstein, natuurlijk op-
komt, is die naar de schaal waarop en de mate waarin de technocraten erin
geslaagd zjn hun visie in het politie-apparaat te realiseren. Want hiervoor heb-
ben we gezien dat niet alleen de idealistische, sociale hervormers over het
algemeen zijn stukgelopen, maar dat er bv. toch ook in de sfeer van de techni-
sche veranderingen grote problemen zijn gerezen. Het ontbreekt echter (merk-
waardig genoeg!) tot op de dag van vandaag nog aan globale en nauwgezette
empirische studies om deze kloof tussen theorie en praktijk te kunnen over-
bruggen. Even afgezien van het specifieke onderzoek omtrent de verhouding
tussen de politie aan de ene kant en misdaad en strafrechtsbedeling aan de
andere kant heeft het sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de laatste
jaren immers slechts op twee punten - maar wel belangrijke! - tot meer in-
zicht geleid in de feitelijke hervorming van het politie-apparaat sedert de
tweede helft van de jaren '60.

Op de eerste plaats staat het buiten kijf dat de numerieke en budgettaire
versterking van het politie-apparaat het grootst is geweest in de (grote) steden
met veel zwarten die in de jaren '60 via rellen in opstand zijn gekomen tegen
hun maatschappelijke positie. Met andere woorden, er valt veel voor te zeggen
dat de uitbouw van het politie-apparaat in die steden hoofdzakelijk de in-
toming, zoniet de onderdrukking, van deze minderheid tot doel heeft gehad.
De ontwikkeling van de (geregistreerde!) misdaad, respectievelijk van het mis-
daadvraagstuk heeft, voorzover ze al van het vorige probleem te onderschei-
den zijn, hierbij slechts een bijkomende rol gespeeld (90). Het feit dat, zoals
hiervoor al uitvoerig is aangetoond, (aggressieve) pro-activering van het
politie-apparaat zich onmiddellijk blijkt te keren tegen leden van etnische min-
derheidsgroepen, is natuurlijk geenszins met deze bevinding in strijd. Integen-
deel, net als in nog recenter onderzoek ondersteunt het haar (91).

Op de tweede plaats is er de laatste tijd wat meer zicht gekomen op het
effect van de hervorming, zoals zij feitelijk heeft plaatsgevonden, op de posi-
tie van de politieman. Hiervoor werd aangehaald dat onderzoekers als A.J.
Reiss jr. en J.H. Skolnick halverwege de jaren '60 voorspelden dat de reorgani-
satie van het politie-apparaat niet zou leiden tot verdere professionalisering
van de gewone politieman, maar eerder tot zijn deprofessionalisering. Daarna
werd beschreven hoe in de loop van de jaren '70 het executieve politieperso-
neel zich in een aantal gevallen met meer of minder succes heeft verzet tegen
elke vorm van reorganisatie die zijn positie, en dus met name zijn persoonlijke
beslissingsmacht, dreigde aan te tasten. Onlangs nu heeft S. Harring in een
lucide beschouwing voor de jaren '80 niettemin de Taylorization of police
work aangekondigd (92).

Harring bedoelt hiermee precies hetzelfde als A. Reiss jr.: "the process of
breaking down police work into a number of simpler elements under the con-
trol of police administrators", het tegendeel dus van "echte" professionalise-
ring. Deze ontwikkeling is volgens hem in de hand gewerkt door de toenemen-
de centrale sturing van de surveillance, door de indienstneming van een
steeds groter aantal "burgers", door de toepassing van alle mogelijke vormen
van automatisering, door de opkomst van politiemanagers die minder dan
vroeger affiniteit hebben met het executieve personeel en door de invoering
van op "produktie" afgestemde rechtspositieregelingen. Maar net als inder-
tijd A. Reiss jr. ziet hij ook wel in dat de politiemensen zich niet zomaar zullen
prijsgeven aan deze ontwikkeling, zich er tegen (zullen) verzetten, met als ge-
volg dat "top" en "basis" in toenemende mate van elkaar zullen vervreemden,
en dat de vakbonden van de "geïndustrialiseerde"politiemensen machtiger
zullen worden dan ooit. Deze analyse van de situatie snijdt vermoedelijk niet
op alle punten even diep hout. Zo zijn er aanwijzingen dat de "verburgelijking"
van de politie niet in die mate "ten koste van" het executieve politiepersoneel
gaat als door Harring e.a. wel wordt gesuggereerd (93). Maar het intensieve
onderzoek van E. Reuss-lanni, F.A.J. lanni (in New York) en J. van Maanen (in
een onbekende grote stad) toont daarentegen zonder meer aan dat er in de af-
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gelopen jaren inderdaad door toedoen van allerlei ontwikkelingen twee con-
flicterende culturen zijn gegroeid, die van de management tops en die van de
street cops, en dat deze laatsten bv. alle mogelijke gedragspatronen hebben
uitgevonden om hun optreden ondanks alles te onttrekken aan het zicht van
de eerstgenoemden (94).

Voegt men nu de bevindingen op deze twee punten samen, dan wordt op
slag de uitspraak van D. Bayley, die in het begin van deze paragraaf werd aan-
gehaald, begrijpelijk: "at the heart of law enforcement in the United States
there are frustated, cynical people dealing with neglected, helpless people - in
effect, the strong and the weak, both alineated, locked in an intimate
embrace".

Wie echter wel duidelijk hun desillussie hebben laten blijken over de ont-
wikkelingen die de (stedelijke) politie sedert de jaren '60 de facto heeft door-
gemaakt, dat zijn degenen die hadden gehoopt de organisatie en werking van
deze politie via vernieuwende exprimenten te kunnen verbeteren (?), in het bij-
zonder op het terrein van de misdaadbestrijding. Tot deze kring van mensen
behoren dus niet alleen als vooruitstrevend bekend staande politiechefs (bv.
B.L. Garmire en P.V. Murphy), maar ook de betrokken onderzoekers (95). Als
een van de laatstgenoemden heeft recent met name G.L. Kelling, wiens naam
met tal van hervormingsgerichte experimenten is verbonden, zijn desillusies
verwoord. Niet alleen betreurt hij in het algemeen zeer de hervorming die in de
jaren '70 de facto heeft plaatsgevonden, maar hij is in het bijzonder gedesillu-
sioneerd over het feit dat de (in zijn ogen) geslaagde experimenten, die zeker
op het terrein van de misdaadbestrijding een andere hervorming indiceerden,
niet tot zulke verandering hebben geleid. De politiewereld bleek niet zo
"maakbaar" te zijn als de politie-experimentatoren aanvankelijk dachten.

Meer bepaald is G.L. Kelling de mening toegedaan dat het betere beleidsge-
richte onderzoek van de afgelopen 15 jaar, vooral het onderzoek naar de (pre-
ventieve) surveillance, maar ook wel het onderzoek met betrekking tot de re-
cherche, onomstotelijk heeft aangetoond dat de politie weinig of geen invloed
heeft op de omvang van de misdaad, of althans dat de onbekende en onmeet-
bare invloed ("initial impact") die de politie gewoon door haar aanwezigheid
zelf op het voorkomen, de organisatie en de ontwikkeling van misdaad uit-
oefent, niet of nauwelijks door de toepassing van andere, nieuwere methoden
en technieken kan worden vergroot (96). Hierom ook gelooft hij niet dat, wan-
neer de politie de verzameling en de analyse van criminele informatie kan ver-
beteren, zij haar effect op de (omvang van de) misdaad kan versterken. Pogin-
gen hiertoe zijn vastgelopen in een overvloed van (vaak nutteloze) informatie
of zijn gestrand in oeverloze projecten, waarvan de evaluatie in een aantal ge-
vallen niet eens werd gepubliceerd (97). Hierom ook heeft het volgens hem
weinig of geen zin om allerlei (specifieke) preventieve strategieën uit te den-
ken, want het aantal delicten dat voor zulke strategieën vatbaar is, is zo klein
dat de kosten van die strategieën al vlug in geen verhouding meer staan tot
het probleem en het eventueel te boeken succes (98). Hierom ook moeten naar
zijn mening recente studies als die van J.Q. Wilson en B. Boland over het
(negatieve) effect van politie-optreden op (de omvang van) overvallen (99), en
nieuwe nationale programma's als het Integrated Criminal Apprehension Pro-
ject, met de nodige scepsis worden bekeken (100). Het eerste in het bijzonder
vanwege het gebruik van officiële cijfers, het tweede vooral vanwege de ge-
brekkige evaluatie.

De gevolgen van het feit dat de politie zich aan het (wetenschappelijk) on-
derzoek weinig of niets gelegen heeft laten liggen, zijn volgens G.L. Kelling
evenwel niet gering. Ten eerste is de politie door haar toeleg op de bestrijding
van "ernstige misdaad" en door de inzet van nieuwe technologie hierbij, ver-
vreemd van de bevolking in het algemeen. Met name het feil: dat zij allerlei
rustscheppende en dienstverlenende taken is gaan verwaarlozen, heeft deze
vervreemding in de hand gewerkt. Mogelijk dat ook hierdoor juist de angst
voor misdaad zo is toegenomen: het alledaagse contact met cie politie is ver-
loren gegaan. Ten tweede zijn ook volgens hem door de eenzijdige, agressieve
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bestrijding van "ernstige misdaad" de verhoudingen tussen de politie en de
(zwarte) minderheden zeer gespannen geworden. Want die bestrijding is niet
gelijkmatig verdeeld over de samenleving maar is vooral gericht op de jonge-
ren uit deze groepen en gaat maar al te vlug gepaard met frequente overschrij-
ding van allerlei bevoegdheden. G.L. Kelling komt dus tot dezelfde conclusies
als de niet-hervormingsgerichte onderzoekers voor hem. Het belangrijkst is
evenwel dat hij tegenwoordig beaamt wat critici van de Crime Commission
als W. Lehman reeds in 1967-1968 voorspelden: "In the United States, the
police benefited professionally and organizationally from the creation of that
problem (het "crime problem"). As the "crime problem" was generated and
became articulated, the police sought and acquired the responsibility of
preventing and controlling crime (...). The result has been the worst of all
possible worlds. As best as can be determined, the police have had tittle, if
any, impact on "crime", and their activities have escalated the "crime pro-
blem", amplified its consequences, increased fear, increased the remoteness
and isolation of the police, and increased tensions with segments of the
minority community". En met Lehman e.a. vraagt hij zich tenslotte nu ook af:
was en is er wel een "crime problem"? (101).
Ofschoon G.L. Kelling heus niet de enige onderzoeker is met een dergelijke
uitgesproken opvatting over de hervorming van de politie en - in het spoor
hiervan - het hervormingsgerichte onderzoek (102), heeft het merendeel van
de beleidsgerichte onderzoekers de neiging om hun globale beoordeling van
de situatie evenwel te beperken tot de eerder wetenschappelijke merites van
het (al dan niet experimentele) onderzoek dat in de afgelopen 15 jaar rond poli-
tiële misdaadbestrijding heeft plaatsgevonden. Opvallend is het niettemin dat
enkelen onder hen uiteindelijk dan toch ook uitkomen op standpunten zoals
die tegenwoordig door G.L. Kelling en door het merendeel van, de meer gere-
nommeerde politie-onderzoekers worden ingenomen, bv. dat het daadwerke-
lijke functioneren van de politie niet los kan worden gezien van de sociaal-
politieke context waarin deze instelling opereert.

M.A. Wycoff, die onlangs 40 onderzoeken bekeek waarin relaties worden ge-
legd tussen uitgaven voor de politie, politiesterkte en operationele inzet van
de politie enerzijds en de effecten van politie op misdaad anderzijds, kwam tot
de conclusie dat weliswaar niets blijkt van een duidelijke (negatieve) invloed
van politie op (de omvang van) misdaad,. maar dat onze kennis van deze in-
vloed daarentegen ook nu nog slechts partieel, dikwijls moeilijk of niet inter-
preteerbaar, en niet of nauwelijks generaliseerbaar is. Partieel, omdat het niet
opgaat om de doeltreffendheid van de politie in deze alleen af te meten aan de
vermindering van misdaad, maar - gelet op het feit dat er ondanks alle in-
spanningen van de politie misdaad zal zijn - zij bv. ook moet worden bezien
in het licht van de manier waarop de politie omgaat met misdaad: hoe is de
opsporing georganiseerd, wat doet zij om slachtoffers op te vangen, hoe
tracht zij de. burgerij gerust te stellen? Niet interpreteerbaar, omdat vrijwel
nooit is onderzocht hoe een bepaalde "input" (bv. verhoging van budgetten) is
gerelateerd aan een bepaalde uitkomst (bv. verlaging van geregistreerde mis-
daad). Wat heeft het ene evenwel met het andere te maken? Door niet na te
gaan wat er - in ons voorbeeld - met het geld wordt gedaan, kan deze vraag
natuurlijk niet worden beantwoord. Niet generaliseerbaar omdat de organisa-
torische en maatschappelijke invloeden die op de verhouding politie - mis-
daad inspelen, meestal buiten beschouwing zijn gelaten, alsof politiële mis-
daadbestrijding zich in een vacuum afspeelt, en bv. niet wordt beïnvloed door
het beleid van het openbaar ministerie (OM) (103). Overigens gelden deze con-
clusies volgens haar niet alleen voor het onderzoek omtrent politiële misdaad-
bestrijding. In een eerdere evaluatiestudié die zij samen met G.L. Kelling en T.
Pate uitvoerde, kwam zij tot de bevinding dat soortgelijke opmerkingen kun-
nen worden geplaatst bij al het op effect beluste beleidsonderzoek ten aan-
zien van de politie (104).

J.E. Eck, die niet zo lang geleden vanuit een intern managementperspectief
al het onderzoek bestudeerde dat rond opsporing en recherche is uitgevoerd,
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kwam tot vergelijkbare bevindingen. De "productiviteit" van rechercheurs is in
het algemeen laag. Dit lijkt echter weinig te maken te hebben met de interne
en operationele organisatie van de politie (de recherche) en haar huidige
management, maar alles met de aard zelf van de op te sporen delicten/daders.
Goed weten we dit echter niet want er is nauwelijks iets bekend over de ma-
nier waarop opsporing gebeurt, respectievelijk zou moeten gebeuren: "the
biggest gap in the research conducted to date concerns what detectives and
patrol officers do to produce information and how this informa.tion and these
activities lead to crimes being solved". We weten nu alleen maar:
1. dat het eerste onderzoek van surveillanten erg belangrijk is met het oog op

de aanhouding van verdachten;
2. dat rechercheurs in het algemeen erg veel zaken in behandeling hebben;
3. en dat selectieve toewijzing van zaken aan rechercheurs, via screening-pro-

cedures, de doeltreffendheid van de opsporing zou kunnen verhogen.

Om onze kennis met betrekking tot de (organisatie van de) opsporing te ver-
groten moet het onderzoek dan ook allereerst worden gericht; op de manier
waarop zij feitelijk gebeurt (105).

De beoordelingen van G.L. Kelling, M.A. Wycoff en van J.E. Eck laten er sa-
men met de standpunten van R.G. Rumbaut, E. Bittner, D. Bayley e.a. geen
misverstand over bestaan dat met name het beleidsgerichte politie-onderzoek
in het begin van de jaren `80 in een impasse is terechtgekomen. De invloed van
dit onderzoek op het gevoerde beleid was niet noemenswaardig en zijn weten-
schappelijke merites werden in het algemeen niet zo hoog aangeslagen, ook
niet door de betrokken onderzoekers zelf. Dat er tezelfdertijd werd gezocht
naar wegen om uit deze impasse te komen was te verwachten. Welke uit-
wegen men zoal gevonden heeft zal in de volgende paragraaf worden bespro-
ken.

2.1.5 Uitwegen uit de impasse

Zoals uit het voorgaande blijkt is er in het begin van de jaren '80 niet alleen
discussie ontstaan over de vraag wat eigenlijk het meest relevant is om te on-
derzoeken, maar ook over de methoden van onderzoek, in het bijzonder van be-
leidsgericht evaluatie-onderzoek. Conform deze tweedeling in de discussie
zal hierna eerst worden aangegeven naar welke onderwerpen momenteel de
belangstelling van de onderzoekers vooral uitgaat en wordt vervolgens de dis-
cussie over de methoden besproken.

Een van de weinige onderzoekers die zich, zij het ook op een indirecte ma-
nier, met de eerstgenoemde kwestie heeft ingelaten is - opnieuw - G.L. Kel-
ling. Waar deze in recente artikelen de hervorming van het politie-apparaat en
de ervaringen met het hervormingsgerichte onderzoek bespreekt, geeft hij im-
mers ook aan in welke richting het politie-apparaat in de nabije toekomst zou
moeten evolueren, en wijst hij dus onwillekeurig ook op de onderwerpen die in
dit kader de moeite van nader onderzoek waard zijn (106). Omdat zijn ideeën
nou niet direct revolutionair zijn en dus aansluiten op wat anderen links en
rechts al hebben bedacht en onderzocht, ligt het voor de hand om hier zijn
"onderzoekvoorstel" aan te vullen met de opvattingen en het onderzoek van
deze anderen. In dit eigentijdse voorstel figureren met name de volgende on-
derwerpen:
- de geschiedenis van de politie;
- het voeren van en het gevoerde politiebeleid;
- de rol van de politie in de voorkoming van misdaad en in de vermindering

van onrustgevoelens;
- de "afleiding" van jeugdige delinquenten uit de strafrechtsbedeling;
- de (interne) organisatie en werking van (traditionele) opsporingsdiensten

en
- de pro-activering van het politie-apparaat tegen georganiseerde misdaad.
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We zullen hierna deze onderwerpen in de mate van het mogelijke toelichten.
Ten eerste dringt ook Kelling dus aan op onderzoek naar het (recente) verle-

den van de politie en meer bepaald dan naar de historische ontwikkeling van
de politiële misdaadbestrijding. Samen met M.H. Moore heeft hij onlangs ge-
wezen op het belang van historisch onderzoek voor het voeren van politiebe-
leid: zulk onderzoek zal meer inzicht verschaffen in de grote problemen waarin
het Amerikaanse politie-apparaat - ook ideologisch - is terechtgekomen,
en zal leidraden verschaffen voor de hervorming van de hervorming die dit ap-
paraat in de afgelopen decennia heeft ondergaan (107). Wat dit soort van his-
torisch-sociologisch onderzoek betreft zijn zij reeds niet alleen op hun wen-
ken bediend door R.M. Fogelson's Big-city police, maar ook door onder meer
G.E. Carte en E.H. Carte met hun studie Police reform in the United States; the
era of August Vollmer, 1905-1932, en door D.R. Johnson met Policing the
urban underworld; the impact of crime on the development of the american
police, 1800-1887. D. Bayley gaat nog een stap verder en bepleit het verrichten
van internationaal vergelijkend historisch onderzoek. Want naar zijn mening
is juist zulk onderzoek zo belangrijk "for uncovering the crucial constraints in
one's own national system. Foreign experience, especially at first-hand, can
transform one's ideas about what is important at home". Hij lardeert zijn be-
toog ook met, inderdaad, interessante en leerzame voorbeelden, zodat hij te-
recht kan besluiten: "Police institutions at different times and in different
places have unique compulsions and constraints. If change in the form of
forced reform or evolutionary development is to be intelligently guided, plans
must be calibrated to circumstances. Comparative study, including inter-
national study, provides the knowlegde needed to specify the limits to practi-
cable action" (108).

Ten tweede is het - na wat er hiervoor al over is gezegd - niet verwonder-
lijk dat meer en meer aandacht wordt gevraagd voor onderzoek van het politie-
beleid, speciaal dan op het terrein van de misdaadbestrijding, zoals dat hic et
nunc wordt gevoerd, en van de problemen die zich bij de uitvoering van dit be-
leid stellen. Om een idee te krijgen van het onderzoek dat onder dit punt kan
worden gerangschikt, raadplege men, naast de zojuist genoemde studie van
H. Goldstein, bv. de recente studie van S. Walker Police in America; an intro-
duction. Maar meer bepaald zijn hier van groot belang bv. de studie van J.Q.
Wilson over de FBI en de DEA, en de studie van P.K. Manning over de lokale
bestrijding van de handel in verboden verdovende middelen (109). Uit deze stu-
dies blijkt overigens maar al te goed hoe fragmentair en conflictueel de doel-
einden van de politie kunnen zijn, hoe verkeerd en misplaatst het is om het
politie-optreden enkel in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid te
evalueren, hoe gecompliceerd de feitelijke werking van politiediensten in el-
kaar zit, hoe beperkt de doeltreffendheid van politie-optreden slechts kan zijn,
en welke grote gevaren er dreigen als men deze beperktheid wil doorbreken.

Ten derde wordt er meer en meer onderzoek gericht op de rol van de politie
in de voorkoming van (minder ernstige en traditionele!) misdaad door de plaat-
selijke bevolking en in de vermindering van onrustgevoelens bij burgers voor
deze misdaad. Deze wending in het onderzoek ligt - na al de negatieve resul-
taten van het onderzoek met betrekking tot de doeltreffendheid van de politie
zelf in het verminderen van misdaad - ook nogal voor de hand. Omdat mo-
menteel ook in Nederland deze rol sterk wordt beklemtoond, is het gerecht-
vaardigd om hier wat dieper op het bijbehorende onderzoek in te gaan. Hier-
voor is temeer reden omdat, terwijl de propagandisten van deze rol hameren
op de evidente noodzaak van een bondgenootschap tussen politie en bevol-
king om het misdaadprobleem de baas te worden, uit onderzoek opnieuw
blijkt dat de verhouding politie - bevolking in deze feitelijk niet zo simpel ligt
(110). Zo moet men er - de war on crime indachtig - altijd op bedacht zijn
dat initiatieven in deze richting eerder het gevolg zijn van een "misdaadgolf"
dan van werkelijke stijging van misdaad, en dat de politie bv. via haar bericht-
geving over misdaad medeverwekker van deze golf is (111). Behoedzaamheid
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is des te meer geboden omdat onderzoek ook aantoont dat zelfs in stedelijke
buurten in het algemeen slechts een klein percentage van de bevolking echt
angst heeft voor (ernstige) misdaad, en dat dergelijke gevoelens daarenboven
samenhangen met de persoonlijke beoordeling van de algemene toestand van
openbare rust en netheid in de buurt en met de eigen positie in en verstand-
houding tot de plaatselijke leefgemeenschap (112). Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de gebruikelijke strafrechtelijke conceptie van de overheid met
betrekking tot misdaadvoorkoming, waarin het potentiële individuele slacht-
offerschap centraal staat, dikwijls niet strookt met de veel bredere, sociale,
opvatting van de mensen uit de buurt hieromtrent, en dat overheidsinitiatie-
ven juist verstorend werken op wat mensen in de buurt (willen) doen (113).
Trouwens, wat de mensen in een buurt (collectief) aan misdaad (willen) doen,
hangt volgens het onderzoek van A. Podolefsky en F. Dubow in Chicago, Phi-
ladelphia en San Francisco, nauw samen met de gezinssamenstelling, de
sociaal-economische status en de etnische situatie van een buurt, en - als
gevolg hiervan - met haar visie op de oorzaken van de misdaad en op de defi-
nitie van de plegers van delicten als insiders of outsiders. In sommige buur-
ten, de meest verpauperde, werd misdaadvoorkoming door de bewoners zelfs
opgevat als voorkoming van politiemisdaad tegen hun lotgenoten (overschrij-
ding van bevoegdheden, misplaatst gebruik van geweld), wat natuurlijk niet zo
verwonderlijk is na al hetgeen hiervoor over de maatschappelijke consequen-
ties van de waron crime is geschreven (114). Dat het inderdaad niet alleen niet
zo maar mogelijk is om overal middels de politie (zichtbare vormen van) mis-
daad terug te dringen, maar ook niet om via haar optreden onveiligheidsge-
voelens bij de bevolking te verminderen én de mensen te bewegen tot het
nemen van veiligheidsmaatregelen, is trouwens opnieuw duidelijk gebleken
uit een aantal recente experimenten van de Police Foundation (115), ni.:
- twee experimenten in Newark: één met de toepassing van voetsurveillance

(1) en een ander met offensieve surveillance plus een schoonmaakactie in
een aantal wijken, respectievelijk een buurt van de stad (2);

- twee experimenten in Houston: één met op hulpverlening georiënteerde
contactname door de politie met slachtoffers van met name geweldsdelic-
ten (3) en een met overvloedige surveillance in een klein gedeelte van de
stad (4); en

- een experiment in Newark en in Houston met een maandelijkse nieuws-
brief (5).

De resultaten van deze experimenten komen er immers op neer dat in expe-
riment (1) de misdaad niet, maar in experiment (4) wel terugliep, dat in de expe-
rimenten (1) en (4) de onveiligheidsgevoelens wel maar in experiment (2) niet
verminderden, dat in experiment (5) geen sprake was van toenemende onvei-
ligheidsgevoelens maar ook niet van een toenemende bereidheid om preven-
tieve maatregelen te nemen, en dat in experiment (3) alleen lichte aanwijzin-
gen werden gevonden dat de slachtoffers aan de contacten de gedachte ver-
bonden dat er sprake was van een toeneming van misdaad en dat niet-Engels-
talige bewoners deze contacten niet positief waardeerden. Naar aanleiding
van deze projecten kan allereerst worden opgemerkt dat de; doelstellingen
niet geheel eenduidig zijn, maar voorzover zij wel sporen kan in tweede instan-
tie worden geconcludeerd dat ook de resultaten geen algemeen eenduidig
beeld geven. Dus ook in deze richting kunnen niet zomaar politiële maatrege-
len die bijdragen aan de "oplossing" voor plaatselijke misdaadproblemen
worden gevonden, welke grote gevolgen deze problemen soms ook hebben
voor het leefklimaat in een buurt. Wat beslist niet aangewezen is, is om bur-
gers om bv. in de vorm van burgerwachten te mobiliseren tegen "de" misdaad.
Want aan deze vorm van mobilisatie kleven heel zeker niet geringe bezwaren
(116). Voor de toekomst moet in dit verband tenslotte acht worden geslagen
op de ontwikkeling van een dualistisch politiesysteem: " a distracted, over-
burdened public police catering to the poor, ineffectually coping with current
levels of criminality, and a parallel system of private police focusing on the
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crime-concerns of the rich". Het is heel terecht dat D. Bayley op het gevaar
van deze ontwikkeling wijst (117).

. Maar goed, in aansluiting op het vorige punt kan ten vierde worden gewezen
op de "rage" van de politiële "afwentelingsprogramma's" voor jeugdige delin-
quenten. Programma's dus die willen voorkomen dat deze jongeren verder in
de strafrechtsbedeling terechtkomen. Vanuit een interactionistisch perspec-
tief op de opbouw van criminele carrières zien deze programma's er op het
eerste oog goed uit, maar M.W. Klein e.a. die de "explosie" van zulke initiatie-
ven op de voet hebben gevolgd, hebben evenwel niet alleen ontdekt dat er
veelal veel, heel verscheiden en dikwijls ook conflicterende redenen (naast
voorkoming van recidive o.a. bezuinigingen eh overbelasting van het systeem)
achter de opzet van dergelijke programma's schuilgaan, maar ook dat de be-
trokken jongeren in veel gevallen eigenlijk nog langer, zij het ook op een wat
indirecte manier, onder controle van de politie blijven staan of gewoon verder
verstrikt raken in het netwerk van de welzijnszorg (118). Hier geldt dus hetzelf-
de als hiervoor: onderzoek op dit punt moet ruim worden opgezet, en niet wor-
den geconditioneerd door een enge, strafrechtelijke opvatting van politiële
misdaadbestrijding.

De politie, en meer bepaald haar opsporingsdiensten, zullen, ten vijfde,
evenwel blijvend worden geconfronteerd met aangiften van delicten en met
bekende en onbekende verdachten van het plegen van deze delicten. Dit op
het eerste oog simpele gegeven roept bij nader inzien talrijke vragen, ook on-
derzoeksvragen, op. Kijkend naar het onderzoek dat in de afgelopen jaren in
Noord-Amerika rond de traditionele opsporingsdiensten van de reguliere poli-
tie is verricht, respectievelijk is aangepakt, springen vooral de volgende drie
onderwerpen in het oog. Het eerste onderwerp betreft - in navolging van het
omstreden onderzoek van P.W. Greenwood c.s. - het interne management
van zulke diensten, met name de doelmatige en doeltreffende (selectieve) aan-
pak van aangebrachte zaken: welke prioriteiten hierbij te stellen, en op welke
wijze ("case screening")? Op dit punt zijn de laatste tijd allerlei vormen van
onderzoek doorgevoerd: informatie-analyses op dossiers, observatie van het
feitelijke optreden van rechercheurs e.d. (119). Het tweede onderwerp sluit wel
aan op dit onderzoek, maar laat tezelfdertijd zien dat een doelmatige opspo-
ring nog geen "rigtige" opsporing is, nl. de werking van de strafvordering, en
in het bijzonder de verhouding tussen opsporingsdiensten en het openbaar
ministerie in deze. Dit onderwerp werd - op instigatie van H. Goldstein - in
de jaren 1975-1978 met name door het Boston University Center for Criminal
Justice-geconcretiseerd in een onderzoek naar het formuleren, operationali-
seren en evalueren van opsporingsrichtlijnen rond de toepassing van be-
voegdheden als huiszoeking. Het rapport van hun onderzoek laat er geen twij-
fel over bestaan dat "case screening" inderdaad maar één facet van de gespe-
cialiseerde opsporing is (120). Verder wordt er momenteel - kennelijk in het
voetspoor van het miskende onderzoek van B. Forst, J. Lucianovic en S.J. Cox
uit de jaren 1976-1978 naar de massale niet-vervolging van door de politie aan-
geleverde daders - opnieuw onderzoek gedaan naar de afstemming van de
opsporing op vervolging en v.v., en naar de kwaliteit van de opsporing in rela-
tie tot de rechtspraak (121). Naast "case screening" en strafvordering is ten
derde opnieuw de beroepscultuur van de recherche met zijn weerslag op de
aanpak van zaken en de omgang met aangevers, verdachten en getuigen een
belangrijk onderwerp gebleken. De studie van R.V. Ericson, Making crime,
demonstreert dit op overduidelijke wijze (122).

Op de zesde en laatste plaats krijgt in toenemende. mate de pro-activering
van het politie-apparaat tegen alle mogelijke vormen van georganiseerde mis-
daad de aandacht van onderzoekers. Opmerkelijk is dit niet want met het toe-
nemende gevoel van onbehagen rond deze misdaad, heeft deze pro-activering
- via de oprichting van speciale eenheden, de toekenning van nieuwe be-
voegdheden, de invoering van moderne technieken en onconventionele me-
thodes - grote vormen aangenomen (123). Waar sommige onderzoekers zich
beperken tot het verwerven van inzicht in de eigenaardigheden van deze mobi-
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lisatie van het politie-apparaat, diepen anderen de vele problemen uit die deze
mobilisatie in de politie, in de strafrechtsbedeling, en in de brede samenleving
teweegbrengt, respectievelijk kan teweegbrengen (124). Een belangrijk,
boeiend en snel evoluerend terrein van onderzoek!

Wat de tweede kwestie betreft, de kwestie van de methode, kan uit de
vorenstaande opsomming van relevante onderwerpen voor verder onderzoek
reeds worden opgemaakt dat, zij het ook enigermate gedifferentieerd naar on-
derwerp, in beginsel alle mogelijke vormen van sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek in aanmerking komen om te worden toegepast: literatuuronderzoek,
analyse van documenten en dossiers, survey-onderzoek, participerende ob-
servatie enz. Waar de discussie vooral over gaat is, zoals reeds werd aan-
gestipt, over de vormgeving van het beleidsgerichte evaluatie-onderzoek. En
in deze discussie gaat het weer meer bepaald over het veldexperiment, zoals
te verwachten viel na de ervaringen die juist hiermee in de jaren '70 zijn op-
gedaan.

De algemene discussie over de vormgeving van het beleidsgerichte evalua-
tie-onderzoek werd in 1979-1980 het meest duidelijk aangewakkerd door de
onderzoekers van de Police Foundation. Onder druk van hun ervaringen .met
(de praktische invloed van) het experimentele onderzoek stelden G.L. Kelling
en M.A. Wycoff en andere medewerkers van deze stichting toen dat alleen "to-
taal", "geïntegreerd" onderzoek nog een bijdrage zou kunnen leveren aan de
rationalisering van het politiebeleid. Met "totaal" onderzoek bedoelden zij on-
derzoek waarin tezelfdertijd wordt gekeken naar:
1. de taak van de politie, de verwachtingen die ten opzichte van haar leven;
2. de manier waarop de politie deze taak uitvoert, waarop zij aan deze ver-

wachtingen tegemoetkomt;
3. de materiële middelen en menselijke vaardigheden waarmee deze taak

wordt uitgevoerd;
4. en de directe resultaten van het geleverde werk (125).

Later heeft M.A. Wycoff naar aanleiding van haar zoëven gereleveerde stu-
die van het onderzoek dat in de jaren '70 werd verricht omtrent de doeltref-
fendheid van de politiële misdaadbestrijding, het idee van "totaal" onderzoek
herzien, dat wil zeggen verfijnd en geopend voor de maatschappelijke condi-
ties waarin de politie misdaad moet bestrijden. Toen heeft zij ril. grofweg een
onderzoekmodel voorgesteld dat uit vijf componenten bestaat:
1. de structuur, het beleid en de middelen van de politie;
2. de feitelijke werking van haar organisatie in de diverse taakvelden;
3. de tussenliggende doelen van de politie: crime prevention en crime

management (misdaad-beleid);
4. haar uiteindelijke doelen: terugdringen van misdaad en bevordering van

welzijn;
5. en externe omstandigheden zoals wetgeving, het optreden van andere

overheidsdiensten enz. (126).

Zou men deze benadering van het hier bedoelde evaluatie-onderzoek willen
typeren, dan zou men kunnen zeggen dat het hier om een doelgerichte bena-
dering gaat. Jammer genoeg kan deze benadering niet met voorbeelden wor-
den geïllustreerd.

Tegenover deze benadering is de leergerichte benadering van G.P.
Whitaker, E. Ostrom, S. Mastrovski, R.B. Parks en St. L. Percy komen te staan,
welke zij in opdracht van het National Institute of Justice, de opvolger van de
LEAA, hebben uitgewerkt in het omvangrijke rapport Basic issues in police
performance (1982) (127). Hun bezwaren tegen de doelgerichte benadering zo-
als. die met name door de management by objectives-doctrine wordt gepropa-
geerd (128), maar toch ook verpakt zit in het model van Wycoff, zijn vooral de
volgende:
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1. in deze benadering wordt geen acht geslagen op het feit dat zowel binnen
als buiten de politie de doelen gewoonlijk onduidelijk zijn, als ze al niet het
voorwerp van meningsverschillen en belangentegenstellingen uitmaken; in
onderzoek doeleinden vastleggen is dan ook al vlug een willekeurige en
autoritaire, niet of nauwelijks te verantwoorden daad;

2. een fundamenteel tekort van deze benadering is ook dat de taakuitvoering
maar al te dikwijls enkel wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelma-
tigheid, en niet meer op bv. wettelijkheid, rechtmatigheid en gelijkheid;

3. en de evaluatie van de taakuitvoering wordt hier nogal eens beperkt tot het-
geen in kwantitatieve zin meetbaar is, terwijl de manier waarop de begeer-
de cijfers tot stand komen, niet wordt onderzocht.

Karakteristiek voor de benadering die zijzelf propageren is dat de evaluatie
van de politiële taakuitvoering wordt gezien als een continu leerproces
waarin, ten eerste, problemen worden geïdentificeerd, ten tweede program-
ma's worden ontwikkeld om die problemen aan te pakken en, ten derde, theo-
rieën over het politiewerk worden gevormd. De identificatie van problemen is
zeker niet het gemakkelijkste deelvan dit proces, want hierbij moet niet alleen
rekening worden gehouden met de opvattingen en verwachtingen van de poli-
tie zelf, maar ook met die van bevolkingsgroepen en, niet in het minst, met die
van de bestuurlijke overheid, van justitie en advocatuur. De ontwikkeling
van programma's en de opbouw van theorieën vormen al evenmin een sine-
cure. Beide veronderstellen immers gedetailleerde kennis van wat de politie
werkelijk doet, geldige modellen voor de beschrijving en verklaring van wat er
in de politie tussen de inputs en de outputs gebeurt (proces-modellen), en ade-
quate maatstaven en technieken om de taakuitvoering te meten. Welnu, op al
deze punten zijn we volgens de auteurs nog niet ver. De ideè dat we nu reeds
op een verantwoorde manier de politiële taakuitvoering kunnen evalueren in
termen van goed of slecht, succesvol of mislukt, of dat we haar snel en gron-
dig kunnen verbeteren, is dus dwaas. Het komt er veeleer op aan de onder-
zoekproblemen te onderkennen en ze beetje voor beetje dichter bij een oplos-
sing te brengen. Wie het anders wil, bedriegt zichzelf en misleidt zijn afne-
mers. E. Ostrom en haar collega's hebben deze benadering op een succes-
volle manier toegepast in hun onderzoek naar het functioneren van 24 stede-
lijke politiekorpsen (129).

Dit laatste voorbeeld verwijst trouwens naar een zeer belangrijk aspect van
deze benadering dat is uitgewerkt door R.B. Parks. Zijn stelling is dat vooral
vergelijking tussen politiekorpsen veel inzicht verschaft in de feitelijke wer-
king van de politie. Door nl. de verschillende manieren waarop diverse korp-
sen soortgelijke problemen aanpakken na te gaan, krijgt men een beter zicht
op de factoren die het bedrijven van politie bepalen dan wanneer in een enkel
korps op experimentele wijze een nieuwe werkwijze wordt beproefd. Hierbij
komt dat zeker de vergelijkende leerbenadering voor de politie minder bedrei-
gend overkomt dan de experimentele benadering, die maar al te vlug in het
teken van positieve of negatieve resultaten staat. De onderzoekers verkeren
bij deze benadering dan ook in een veel betere positie om hun werk te doen
(130). Een zeer geslaagd voorbeeld van deze comparatieve aanpak is de studie
van S. Mastrofski naar het functioneren van wijkagenten in 11 (middel)grote
korpsen (131).

Tussen de doelgerichte en de leergerichte benadering in staat de probleem-
gerichte benadering van H. Goldstein. De 'grondslag van deze benadering
heeft hij gelegd in zijn reeds geciteerde boek Pblicing a free society. Hij heeft
haar verder uitgewerkt in 1979, in het bekende artikel Improving policing: a
problem-oriented approach, en in de jaren 1981-1982 zelf beproefd in het
politiekorps van Madison (132). In deze benadering staat weliswaar voorop
dat de,politie doeltreffend moet werken, maar om dat te kunnen doen moeten
allereerst de problemen waar de politie in een stad of streek mee te maken
heeft, één voor één nauwgezet worden geanalyseerd. Dit houdt o.a. in: de
nauwgezette definiëring van het probleem, eventueel zijn verdeling in subpro-
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blemen, onderzoek ervan via literatuurstudie, via interviews niet betrokken
personen en instanties, en via bestudering van voorhanden zijnde documen-
ten, en bepaling van de belangen en de kosten die met een bepaald probleem
zijn gemoeid. Vervolgens moet de bestaande politiële aanpak van dat pro-
bleem gedetailleerd worden onderzocht: waaruit bestaat ze eigenlijk?
Waarom die aanpak? Welke moeilijkheden doen zich hierbij voor? Wat wordt
ermee bereikt? Daarna moet met een open geest maar ook aan de hand van
welbepaalde criteria, aangepast aan het probleem, worden nagegaan of er
geen mogelijkheden zijn om het betrokken probleem beter, doeltreffender aan
te pakken, is het niet via technische veranderingen, dan misschien middels
speciale scholing van politiemensen, of door betere voorlichting van de bevol-
king. Tenslotte komt het er op aan om de voorgestelde aanpak daadwerkelijk
ingang te doen vinden in het korps en zijn onmiddellijke omgeving. Deze bena-
dering oogt op het eerste gezicht misschien wat vaag. Neemt men echter ken-
nis van de manier waarop zij door Goldstein zelf in Madison is toegepast in-
zake dronkenschap achter het stuur en sexuele aanranding, clan krijgt men
oog voor de grondigheid, de zorgvuldigheid en de toepasbaarheid van deze
evaluatiemethode (133).

Het is natuurlijk nog te vroeg om een verantwoorde keuze tussen deze ver-
schillende benaderingen te maken. Maar, gelet op de mate waarin zij reeds
toepassing hebben gevonden, kan nu reeds worden gesteld dat zowel de leer-
gerichte als de probleemgerichte benadering de meeste beloften voor de toe-
komst lijken in te houden.

Afgezien van zekere verschillen in theoretische en praktische ambitie, heb-
ben deze'twee benaderingen trouwens één ding gemeen, nI. de afkeer van op
zichzelf staande, produktgerichte veldexperimenten (al dan niet met matching
en randomisatie) die zijn bedoeld om beleid te veranderen of verander(en)d be-
leid te evalueren. Beide benaderingen tenderen daarentegen naar het doen
van (vergelijkbare) case-studies waarin niet alleen naar de effecten van
politie-optreden wordt gekeken, maar heel nadrukkelijk ook naar de (voor)ge-
schiedenis van de politiële taakuitvoering, naar de sociaal-politieke en organi-
satorische context ervan en naar de manier waarop deze taakuitvoering daad-
werkelijk plaatsvindt. Hiermee vormen deze twee benaderingen inderdaad een
antwoord op de kritiek die in de loop van de jaren '70, ook door de betrokken
onderzoekers zelf, werd gespuid op de verrichte veldexperimenten: de geringe
mogelijkheden om in korpsen experimentele condities te scheppen en te
handhaven, de tekortkomingen van de instrumenten om effecten te meten, de
moeilijkheden met de interpretatie en generalisatie van de behaalde resulta-
ten, hun geringe effect op de feitelijke ontwikkeling van de politie-organisatie,
de blindheid voor de geschiedenis en de maatschappelijke context van de
politie-organisatie. Kritiek die er immers toe had geleid dat omstreeks 1980
eigenlijk nog maar één gezaghebbende politie-onderzoeker voor dit type van
evaluatie-onderzoek min of meer een lans brak, nl. J.Q. Wilson (134). Maar bij
lezing van zijn pleidooi mag men twee dingen niet uit het oog verliezen:
1. dat hij geen oplossingen heeft voor de problemen die G.L. Kelling, M.A.

Wycoff en ook hijzelf signaleren;
2. dat hij zulke experimenten pas zinvol acht op het moment dat men op

grond van "analytisch", empirisch, onderzoek al een redelijk goed inzicht
heeft in een bepaald verschijnsel.

Dus hij wil in elk geval niet weten van, simpele, niet door empirie gevoede,
schema's met onafhankelijke en afhankelijké variabelen die op de werkelijk-
heid worden losgelaten. Wellicht staat hij met dit uitgangspunt dichter bij de
probleemgerichte benadering van H. Goldstein dan op het eerste gezicht lijkt.
Want in deze benadering is immers ook pas plaats voor veranderingen, voor
beleidsexperimenten zo men wil, na zorgvuldige studie van de bestaande
situatie.

Het is in dit verband overigens dienstig om er op te wijzen dat vorenstaande
evolutie in het denken over evaluatie-onderzoek niet typisch voor het politie-
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onderzoek is. Zij past immers in de ontwikkeling die het (beleidsgerichte) eva-
luatie-onderzoek sedert enkele jaren doormaakt. Zo is D.F. Farrington onlangs
in een omvangrijke vergelijkende studie van alle (in het Engels gepubliceerde)
experimenten die in de afgelopen decennia in de sfeer van de strafrechtsbede-
ling zijn gedaan tot de conclusie gekomen dat er in feite maar weinig verant-
woorde gerandomiseerde veldexperimenten hebben plaatsgevonden en dat
dit gelet op "their fomidable methodological, practical and ethical problems"
ook volkomen te begrijpen is. Volgens hem is dit echter nog geen reden om dit
soort experimenten als zodanig volkomen af te wijzen; hiervoor heeft de expe-
rimentele methode, theoretisch gezien, te veel positieve eigenschappen. Maar
tezelfdertijd stelt hij dat bij de huidige stand van de kennis omtrent de straf-
rechtsbedeling geen deugdelijke, meer omvangrijke experimenten denkbaar
en uitvoerbaar zijn; er is hooguit ruimte voor experimenten waarbij met kleine
groepjes goed onder controle te houden proefpersonen wordt gewerkt. Dat wil
zeggen: voorlopig zal moeten worden volstaan om langs andere wegen-de
(evaluatieve) wetenschap van de strafrechtsbedeling te bevorderen (135). En
de conclusies waartoe D.F. Farrington voor het experimentele onderzoek met
betrekking tot de straf rechtsbedeling is gekomen zijn door andere onderzoe-
kers ook getrokken voor dit soort van onderzoek in andere sferen van het
maatschappelijk leven (136). Met andere woorden: de evolutie in het denken
over het beleidsgerichte evaluatie-onderzoek in de politiesfeer spoort met de
omslag die zich in de afgelopen jaren in dit soort van evaluatie-onderzoek
heeft afgetekend. Deze omslag zou in het algemeen kunnen worden omschre-
ven als een verschuiving van eerder kwantitatief naar meer kwalitatief onder-
zoek. In termen van methode aangeduid doet zij zich voor als een verplaatsing
van het ideale experiment (met matching en randomisatie) naar het in de prak-
tijk eigenlijk al zo vaak beoefende genre van de case- of gevalstudie, met
name waar het gaat om de penetratie in complexe en vrij onbekende kwesties
waarvan de actuele verschijningsvormen enerzijds sterk historisch en ander-
zijds algemeen maatschappelijk bepaald zijn (137):

Hoe dan ook, "het" experiment is zeker in theorie niet afgeschreven. Maar
.... ook niet in de Amerikaanse politiepraktijk. Want zoals we hiervoor reeds
hebben aangegeven, hebben (ten dele nieuwe) medewerkers van de Police
Foundation recentelijk opnieuw enkele quasi-experimenten uitgevoerd, niet
zozeer met het oogmerk om middels de politie de misdaad zelf terug te drin-
gen, maar vooral gericht op de vermindering van onveiligheidsgevoelens bij de
bevolking en vermeerdering van haar bereidheid tot het nemen van veilig-
heidsmaatregelen. Maar wat te zeggen van deze experimenten? Afgezien van
de relevantie van hun meer eigentijdse inhoud en van hun wisselvallige resul-
taten valt er op grond van de summiere informatie die daarover in vier van de
vijf gevallen slechts beschikbaar is, kan er hier in methodisch opzicht met
name dit van worden gezegd, nl. dat hun opzet en uitvoering in weinig opzich-
ten tegemoet komen aan de kritiek die in de loop van de jaren op dit soort van
experimenten is uitgebracht. Oog voor de voorgeschiedenis, de context en het
daadwerkelijke verloop van het politie-optreden vertonen zij niet en de meet-
instrumenten zien er niet beter uit dan die welke in de jaren '70 werden gehan-
teerd. Of deze experimenten als een hoopvolle uitweg uit de impasse mogen
worden beschouwd.is, afgaande op de beschikbare informatie, dan ook nog
maar de vraag.

2.2 Engeland: de afkeer van de politiehervorming

Wanneer men zich verdiept in de ontwikkeling van het sociaal-wetenschap-
pelijk politie-onderzoek in Engeland, dan stoot men al vlug op het gegeven dat
hier pas omstreeks 1975 onderzoek ter hand werd genomen dat was gericht
op de doeltreffendheid van de politiële misdaadbestrijding, en wel door de
Home Office Research Unit. Mits de oriëntatie van dit onderzoek tot ± 1981
ongewijzigd is gebleven, ligt het voor de hand om deze analyse van de Engelse
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situatie over drie periodes te verdelen: de periode voor 1975, de periode tussen
1975 en 1981, en de periode 1981-heden.

Voor deze indeling pleit overigens ook dat omstreeks 1975 de (discussie
over de) hervorming van het politie-apparaat een omslag onderging. Enerzijds
nam de law and order-beweging in die tijd binnen en buiten het politie-appa-
raat een ontzagwekkende omvang aan. Luider dan ooit klonk; haar roep om
drastische versterking van het bestaande politiesyteem via vermeerdering van
"de heilige drievuldigheid": meer mensen, meer bevoegdheden, en meer uit-
rusting. Anderzijds tekende zich zowel binnen de politie als in cie samenleving
een beweging af die ervoor pleitte om via communitypolicing een min of meer
radicale verandering te bewerkstelligen van het apparaat dat sedert de jaren
'60 was opgebouwd. Vanzelfsprekend kan de opkomst van het hervormingsge-
richte of beleidsgerichte onderzoek niet los worden gezien van deze politieke
ontwikkelingen in de recente geschiedenis van de Engelse politie, maar hoe
het een en het ander aan elkaar vastzit werd nooit ergens duidelijk
(vast)gesteld. In 1981 vond dan een kentering plaats in de aard van dit onder-
zoek, die blijkens de desbetreffende onderzoekrapporten zonder meer het ge-
volg was van de publicatie van het eindrapport van de Royal Commission on
Criminal Procedure (januari 1981) en van een rapport over de opstanden en rel-
len die in het voorjaar en de zomer van dat jaar uitbraken in de centra van een
aantal grote steden.

Zoals hierna nader zal worden uiteengezet, heeft de misdaadproblematiek
steeds een vooraanstaande rol gespeeld in de transformatie die de Engelse
politie sedert de jaren '60 heeft ondergaan. Anders dan de oorlog in de Ver-
enigde Staten heeft de Engelse law and order-beweging echter nooit van die
expressieve vormen aangenomen bv. door instelling van officiële regerings-
commissies en aparte ambtelijke strijdorganen. Maar dit neemt niet weg dat
de recente evolutie van de Engelse politie op tal van punten gelijkenis ver-
toont met die van de politie in de Verenigde Staten. Ook haar ontwikkeling
wordt gemarkeerd door de centralisering en specialisering van de korpsen, de
opkomst en de ondergang van de op management georiënteerde informatie-
systemen, de negatieve gevolgen van pro-actieve, agressieve misdaadbestrij-
ding etc.

Wat voor de hervorming van de Engelse politie zelf geldt, welnu, dat is ook
van toepassing op het onderzoek met betrekking tot deze hervorming. Er zijn
geen aparte instituten opgericht om die reorganisatie wetenschappelijk te
(bege)leiden. En, zoals gezegd, het heeft tot 1975 geduurd voordat er enig be-
leidsgericht onderzoek werd aangepakt. Maar als dit laatste dan eindelijk ge-
beurt, dan is het opmerkelijk om te zien hoe de betrokken onderzoekers zich
mede onder invloed van het Amerikaanse (experimentele) onderzoek eigenlijk
van meet af aan hebben afgekeerd van de politiehervorming zoals die de facto
plaatsvond. Minder radicaal dan niet-beleidsgebonden onderzoekers. Ook
minder heftig en erudiet. Maar hierom niet minder pertinent. Toen onlangs een
van de politie-onderzoekers (K. Heal) van het Home Office de balans opmaak-
te van de politiehervorming en van het politie-onderzoek, stelde hij bv. boud-
weg dat ondanks de indrukwekkende versterking van de politie de (gere-
gistreerde) misdaad niet was gedaald, en dat dit - in tegenstelling tot wat de
voorstanders van deze uitbouw steeds weer hadden beweerd - ook moeilijk
zou hebben gekund. Integendeel, zo concludeerde hij, deze versterking heeft
zeer negatieve gevolgen gehad en dreigt de politie net als in Amerika te isole-
ren van de bevolking (138).

Om de draagwijdte en de inhoud van deze onderzoekmatige afkeer van de
politiehervorming goed te kunnen begrijpen, is meer inzicht in deze hervor-
ming en in dat onderzoek nodig dan in luttele regels kan worden verschaft.

2.2.1 De hervorming zonder onderzoek (1960-1975)

Ook de opzet van de eerste Engelse (sociologische) onderzoeken, van M.
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Banton, M. E. Cain en J.R. Lambert, werd in belangrijke mate ingegeven door
de maatschappelijke discussie over de taakuitvoering en organisatie van het
politie-apparaat.

Vooral M.. Banton heeft uitvoerig beschreven hoe hij er omstreeks 1960 als
sociaal anthropoloog toe kwam om een vergelijkend onderzoek in te stellen
naar de werkzaamheden, de werkomstandigheden, de beroepscultuur e.d. van
de politie in één Schots en drie Amerikaanse stedelijke politiekorpsen. Ener-
zijds werd, hij hiertoe gebracht door zijn studie over de positie van gekleurde
immigranten in de Britse samenleving. Want bij gelegenheid van deze studie
viel hem. op hoe vijandig dezen tegenover de politie stonden. Anderzijds werd
hij hiertoe geïnspireerd door de instelling van een Royal Commission in 1960
die zich niet alleen met de organisatie van de politie moest bezighouden maar
ook met de betrekkingen tussen de politie en het publiek. Dit wil echter niet
zeggen dat Banton zijn onderzoek instelde met het oog op de hervorming van
het politie-apparaat. Helemaal niet: net als het eerste Amerikaanse politie-
sociologische onderzoek was zijn studie niet hervormingsgericht. Terecht
wees Banton in het besluit van zijn boek niettemin op de beleidsrelevantie van
zijn bevindingen: de Engelse politie staat veel meer geïsoleerd in de samen-
leving dan men geneigd is te denken. Evenals de politie in de Verenigde Sta-
ten zal zij in de komende jaren te kampen krijgen met grote problemen op het
gebied van de ordehandhaving en de misdaadbestrijding, en juist hierom zal
zij voor haar taakuitoefening in de nabije toekomst meer dan ooit moeten re-
kenen op de steun en medewerking van de bevolking (139).

De onderzoeken van M. Cain en van J. Lambert borduurden in wezen voort
op de thematiek die M. Banton centraal had gesteld: de relatie tussen de (ge-
kleurde) bevolking en de politie. De eerstgenoemde onderzocht in het begin
van de jaren '60 wie, welke groep of instantie, nu welke invloed uitoefende op
de taakopvatting en de taakuitvoering van politiemensen in stedelijke en lan
delijke gebieden. Zij vond dat stedelijke korpsen in het algemeen hechte ge-
meenschappen vormen die zich opstellen tegen de samenleving en waarop de
samenleving dan ook weinig vat heeft. Binnen deze korpsen zijn het evenwel
niet zozeer de officieren die "de dienst uitmaken", maar veeleer de ploegen
die de executieve politietaken daadwerkelijk verrichten: dat zijn ware bolwer-
ken. J. Lambert bestudeerde in Birmingham de verwikkelingen tussen mis-
daad, etnische minderheden en politie. Zijn bevindingen waren niet minder
klinkend dan die van Cain: de politie behandelt de gekleurde immigranten en
de problemen als het gaat om openbare orde en misdaad in de,sloppenbuur-
ten waarin deze mensen wonen, vanuit "apartheids"-ideeën die gemeengoed
zijn in de blanke middenklasse. Hierdoor dreigt een verslechtering van de be-
trekkingen tussen deze "vreemde" bevolkingsgroepen en de politie die onaf-
wendbaar zal uitmonden in geweld en onderdrukking (140).

Niet alleen M. Banton, maar ook M. Cain en J. Lambert, maakten bij de uit-
werking van hun materiaal gebruik van het rechtskundige en het sociologi-
sche politie-onderzoek dat halverwege de jaren '60 in de Verenigde Staten
werd verricht. Wie vertrouwd is met dit onderzoek komen de boeken van deze
pioniers van het Engelse politie-onderzoek dan ook op slag "bekend" voor.
Deze vertrouwdheid mag echter niet uit het oog doen verliezen dat er tussen
het Amerikaanse en het Engelse onderzoek op dat moment qua object niette-
min belangrijke verschillen bestonden. Samengevat komen deze verschillen
erop neer dat de onderzoeken van Banton, Cain en Lambert veel minder zijn
toegespitst op de feitelijke uitoefening van politiële beslissingsmacht en, in
het verlengde hiervan, op de betrekkingen tussen de politie enerzijds en
bestuurlijke instellingen, de magistratuur en de advocatuur anderzijds dan
het merendeel van de Amerikaanse onderzoeken. Er waren wel enkele andere
onderzoekers die dit thema op z'n Amerikaans wilden aanpakken en die dit in
feite ook deden, maar hun studies hadden veel minder omvang en diepgang
dan die van Banton, Cain en Lambert, en maakten navenant weinig of geen in-
druk (141). Net zo min als "de culturele revolutie" in de tweede helft van de
jaren '60 met haar problemen op het terrein van de openbare orde leidde tot
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onderzoek van de politiële ordehandhaving, zo min gaven de politieke discus-
sies over de misdaadbestrijding, de kruistocht tegen de drugs en de daarop-
volgende "fall of Scotland Yard" wegens een enorm corruptieschandaal (in
1969) aanleiding tot grondig onderzoek met betrekking tot de politiële opspo-
ring (142). Alleen J. Young bekeek in die tijd hoe de politiële jacht op drugge-
bruikers niet tot vermindering van druggebruik leidt, maar juist tot vermeerde-
ring (143). De averechtse effecten van aggressieve pro-activering van politiële
misdaadbestrijding-waren dus ook.in Engeland aanwijsbaar.

Het feit dat de plaats van de politie in het binnenlands bestuur en in de
strafrechtsbedeling en de politiële ordehandhaving en misdaadbestrijding in
de zestiger jaren niet of nauwelijks het specifieke voorwerp van sociologisch
onderzoek werden, is des te opmerkelijker als het wordt afgezet tegen de
grote en roerige veranderingen die het politie-apparaat in deze jaren onder-
ging.

Allereerst immers werd in navolging van de aanbevelingen van de zoëven
genoemde Royal Commission het aantal korpsen van 155 (in 1960) naar 49
(1967) teruggebracht. Deze indrukwekkende fusie-operatie ging ook nog ge-
paard met een aanzienlijke versterking van de zeggenschap van het Home Of-
fice over de resterende, grote korpsen. Daarenboven werden allerlei centrale
ondersteunende diensten (laboratoria,. scholen e.d.) en regionale samenwer-
kingsverbanden (bv. de regional crime squads) opgebouwd en uitgebouwd
(144).

Ten tweede ontketende de Police Federation in 1965 haar eigen war on
crime. Zij wierp hierbij hetzelfde wapen in de strijd als de Amerikaanse politie:
dat van de professionalisering. Het politie-apparaat zou de strijd tegen de
misdaad verliezen, en dus de veiligheid van de bevolking niet langer kunnen
garanderen, wanneer niet onmiddellijk zou worden overgegaan tot zijn nume-
rieke versterking, tot betere opleiding en.salariëring van de politiemensen, tot
reorganisatie van de algemene werking van de korpsen, tot de aanschaf van
moderne technische middelen, tot de invoering van werkwijzen die de afstand
tussen. politie en burgerij zouden verkleinen etc. (145). En ondanks het feit dat
de uitgaven voor de politie sedert W.O. II meer waren toegenomen dan die
voor welke andere dienst ook en haar sterkte sedertdien eveneens zeer aan-
zienlijk was verhoogd, stelde de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, R.
Jenkins, onder druk van deze campagne in 1966 drie werkgroepen in die in
1967 het roemruchte rapport Police manpower, equipment and efficiency
neerlegden (146). De aanbevelingen die in dit rapport werden gedaan behels-
den met name:
1. grootschalige aanstelling van burgerpersoneel,
2. de totale modernisering van de uitrusting, vooral op het terrein van

vervoers- en verbindingsmiddelen, en van de informatica, en
3. de algemene invoering van het zogenaamde unit beat policing.

Deze adviezen werden nadien ook successievelijk uitgevoerd. Zo nam de
automatisering van de nationale informatiesystemen een hoge vlucht (Police
National Computer). Her en der begon men te experimenteren met computer-
gestuurde managementtechnieken ("command and control") (147). De tradi-
tionele algemene eenmans wijksurveillance werd met veel ophef landelijk ver-
vangen door de nieuwe, specialistische wijksurveillance. Hiervan verwachtte
men veel: een meer open, meer nabije verhouding tot de bevolking, onder meer
nodig om alle mogelijke criminele informatie te kunnen vergaren, doeltreffen-
de afschrikking van (potentiële) plegers van delicten, en meer open verhoudin-
gen in de korpsen zelf, tussen de manschappen en de leiding (148). Minder be-
kendheid daarentegen kreeg de vorming van zg. special patrol groups in Lon-
den en andere grote steden, bedoeld om een (gewapende) vuist te kunnen ma-
ken in geval van ernstige misdaadproblemen, van zware ongeregeldheden of
van terroristische acties (149).

Het zou teveel gezegd zijn dat deze transformatie van de Engelse politie in
de richting van een alomtegenwoordige, centraal gedirigeerde, specialistisch
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opgebouwde en technisch goed uitgeruste strijdmacht in haar tijd helemaal
niet bestudeerd werd. Dit was zeker niet het geval. Maar de enkele "klassieke"
studies uit die tijd die over deze transformatie handelen, zijn eenzijdig gericht
op de staatkundige aspecten van de hervorming, of belichten slechts vanuit
een organisatiekundig oogpunt de personele, materiële, en intern-organisato-
rische kanten ervan (150). De sociologen, en in het algemeen de sociale weten-
schappers, lieten het echter inderdaad goeddeels afweten. Goeddeels, want
in de kring van onderzoekers is bekend dat de Home Office Police Research
on Planning Branch, die in 1963 op aandrang van de Royal Commission was
gevormd, rond 1965 experimenten heeft gedaan om de doeltreffendheid van
unit beat policing ten aanzien van de bestrijding van misdaad vast te stellen,
maar over deze experimenten werd - om welke reden dan ook - nooit een
rapport uitgebracht (151).

Ook allerlei ontwikkelingen, discussies en gebeurtenissen, waardoor de po-
litie in de eerste helft van de jaren '70 tot een omstreden instelling werd, leid-
den niet onmiddellijk tot (nieuw) sociaal-wetenschappelijk politie-onderzoek.
Merkwaardig genoeg, want zij gaven er alle aanleiding voor. Hierbij kan men
ten eerste denken aan de uitgebreide en soms gewelddadige stakingen tegen
het beleid van de regering Heath, aan de woelige demonstraties van het Natio-
nal Front en aan de bloedige aanslagen van de IRA in Londen en elders in het
land. Deze gebeurtenissen werkten niet alleen heftige discussies over de ver-
houding tussen de politie en het leger in de hand, in het bijzonder over de
noodzaak van een "third force", maar plaatsten ook de kwaliteit van het
politie-optreden, en speciaal de toekenning en uitoefening van nieuwe be-
voegdheden, in het middelpunt van de publieke belangstelling (152). Van-
zelfsprekend speelde de verhouding politie - bevolking in het algemeen een
belangrijke rol in deze discussies, maar - ten tweede - heel bijzondere aan-
dacht begon toentertijd toch wel de verslechtering van de relaties tussen poli-
tie en (jongeren uit) etnische minderheden in de grote steden te trekken. De
minister van Binnenlandse Zaken moest in 1973 in het parlement zelfs open-
lijk toegeven dat er aan de kant van de politie nog veel zou kunnen en moeten
gebeuren om in deze toestand verbetering te brengen (153). Ten derde werd
vanuit de politie nog regelmatig het thema van law and order opgepookt. Be-
rucht is vooral de BBC Dimblebly Memorial Lecture geworden, die de nieuw
benoemde Commissioner of the Metropolitan Police, Robert Mark, in 1973
hield over het failliet van de strafrechtsbedeling tegenover de wassende mis-
daad en over de oneerlijkheid inde advocatuur. Om de misdaadgolf te kunnen
bedwingen was het volgens hem noodzakelijk om de sterkte en de algemene
bevoegdheden van de politie uit te breiden en de rechten van de verdachte te
verminderen. Zou zulk een hervorming uitblijven, dan dreigde onder meer het
gevaar van politiële eigenrichting (154). De Police Federation deed soortge-
lijke krachtdadige uitspraken toen in 1974 door het parlement uitvoerig werd
gedebatteerd over de problemen van misdaaden terreurbestrijding (155).

Zoals gezegd, de sociologen, en in het algemeen de sociale wetenschap-
pers, haakten onderzoekmatig niet onmiddellijk op deze ontwikkelingen, dis-
cussies en gebeurtenissen in. Wat niet wil zeggen dat in hun kring in het alge-
meen de belangstelling voor het politiewezen niet groeide. Dit was nl. wel het
geval, zoals duidelijk blijkt uit de verslagen van de seminaries over politie-
sociologie die door M. Banton vanaf 1971 in Bristol werden georganiseerd
(156). Maar om onduidelijke redenen kwam het nieuwe onderzoek niet erg van
de grond. Op enkele uitzonderingen na hield men het vooral bij discussies,
waarin de verhouding tussen politie en etnische minderheden wellicht nog het
voornaamste onderwerp was (157). En, voorzover bekend, de politie had het
met deze gang van zaken niet zo moeilijk. In 1973 verscheen zelfs een boekje,
The police we deserve, waarin naast "echte" politiemensen als R. Mark en
"verlichte" politiemensen als J. Alderson ook de socioloog M. Chatterton de
pen voerde (158). De enige (bekende) keer dat de politie zelf derden verzocht
om serieus sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doen, was het enkel om de
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public relations te verbeteren.... (159). Wellicht dat hierin een van de rede-
nen schuilt waarom het "andere" sociologische onderzoek jarenlang uitbleef.

2.2.2 Het onderzoek tegen de politiehervorming (1975-1981)

Maar deze situatie bleef niet duren. In de tweede helft van de jaren '70 kwam
er een stroom van publicaties over de politie op gang.

Aan de ene kant publiceerden opeens tal van kritische journalisten, linkse
activisten en radicale wetenschappers indringende, goed gedocumenteerde,
en telkens weer ophefmakende boeken over verschillende zeer gevoelige plek-
ken in het politiewezen: de verzameling en het gebruik van politieke informa-
tie, de verzwaring van de uitrusting met het oog op de handhaving van de
openbare orde, de uitbouw van de inlichtingendiensten en de special patrol
groups, de uitbreiding van de bevoegdheden in het kader van de terreurbestrij-
ding, de opkomst en rol van het politievakbondswezen etc. Uitschieters naar
boven waren met name het boek van C. Ackroyd e.a., The technology of politi-
cal patrol (1977), het proefschrift van R. Reiner, The blue-coated worker (1978),
Policing the crisis (1978) van S. Huil, Ch. Critcher e.a., de historisch-sociolo-
gische studie van L. McDonald, The sociology of law and onder (1976), en
tenslotte de verzamelwerken Policing the police (1979-1980), geredigeerd door
P. Hain (160). Aan de andere kant verschenen er als bij toverslag talrijke stu-
dies die specifiek over het justitiële politie-optreden handelen, in het bijzon-
der over de totstandkoming van de politiële criminele statistieken. Nauw ge-
lieerd aan deze studies waren de vele (beleidsgerichte) publicaties met betrek-
king tot de doeltreffendheid van dit optreden. Op deze literatuur rond de poli-
tiële misdaadbestrijding gaan we dadelijk dieper in.

Deze hausse van beschouwingen en onderzoeken kwam natuurlijk niet uit
het niets te voorschijn. Zij kwam los op het moment dat er zich in en rondom
het politie-apparaat een malaise begon af te tekenen. Deze malaise is natuur-
lijk moeilijk in een paar woorden met de evolutie van het sociaal-wetenschap-
pelijk politie-onderzoek in verband te brengen. Niettemin willen we hier met
enkele aanduidingen volstaan.

Bovenal dient men in dit verband te weten dat halverwege de jaren '70 duide-
lijk is geworden dat het unit beat policing niet aan de verwachtingen voldeed.
Integendeel! De vervreemding tussen het executieve geilniforrneerde politie-
personeel en de korpsleiding was er eerder door vergroot dan door verkleind,
terwijl van goede functionele verbindingen tussen de specialisten in de wijk
en de deskundigen op het hoofdbureau niet-veel was terechtgekomen (161).
Geen wonder dan ook dat de computergestuurde command and control-syste-
men in het algemeen een fiasco zijn geworden: de opvattingen die hier achter
zaten strookten helemaal niet met de ideeën van het executieve politieperso-
neel, en zij miskenden de conflictuele en complexe situatie waarin dag in dag
uit het politiewerk moet worden geleid en uitgevoerd. De hechte groepscultu-
ren waarop M. Cain in haar onderzoek was gestoten, kwamen eerder versterkt
dan verzwakt uit de strijd. Maar ook naar buiten toe werkte het unit beat
policing niet: een grotere integratie in de bevolking bleef om allerlei redenen
achterwege. Of de invoering van dit systeem dan toch tenminste de doeltref-
fendheid van de politie bij de bestrijding van misdaad vergrootte, werd nim-
mer aangetoond. Wel werden langzamerhand overal tegen de idee van unit
beat policing in de zg. crime patrols ingevoerd die rechtstreeks in het veld
voor de recherchediensten de criminele informatie inzamelen. Tegen deze on-
gebreidelde vorm van misdaadbestrijding rezen echter grote bezwaren van
rechtsstatelijke en van functionele aard (162). En dit terwijl iedereen kon zien
dat de cijfers in de misdaadstatistieken almaar hoger werden, en dat het de
veiligheidsindustrie, het particuliere politiewezen, zeer voor de wind ging
(163).

Maar terwijl de schaduwzijden van de reorganisatie die halverwege de jaren
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'60 op stapel was gezet, steeds meer zichtbaar werden, ontketende de Police
Federation (in 1975-1976) een nog nooit geziene law and order-beweging. Hef-
tiger, systematischer dan ooit tevoren hamerde zij op het thema van (de angst
voor) de alsmaar stijgende misdaad om vervolgens de strafwetgeving en- de
magistratuur ondoeltreffendheid en slapte aan te wrijven. Hoogtepunt van de
campagne was een colloquium in Cambridge in april 1976 over The challenge
of crime. Het was volgens de bond hoog tijd dat de zwijgende meerderheid
haar stilzwijgen verbrak en zich resoluut achter de politie opstelde om de
misdaad stevig aan te pakken. Deze campagne kreeg de steun van leidende
politie-officieren, waaronder natuurlijk R. Mark, en van de Conservatieven.
Een aantal magistraten, advocaten en socialisten zette er zich uitdrukkelijk
tegen af (164).

De effecten van een campagne als deze zijn natuurlijk moeilijk te bepalen.
Maar zoveel is zeker dat zij, wat de politie zelf betreft, beslist niet was gericht
op de reorganisatie van de reorganisatie uit de jaren '60. Nee, zij beoogde
veeleer de onmiddellijke versterking van het bestaande systeem. De Labourre-
gering ging evenwel, zoals in de gegeven context gemakkelijk te begrijpen
valt, niet helemaal mee met de politie. Het was bv. zelfs tot groot ongenoegen
van veel politiemensen dat premier Callaghan, ook onder invloed van berich-
ten over misbruik van bevoegdheden, in 1977 de Royal Commission on Crimi-
nal Procedure instelde, die o.a. niet alleen de noodzaak van herziening van de
bestaande politiebevoegdheden moest onderzoeken maar ook de gangbare
toepassing ervan (165). Een andere vraag is of deze campagne naast zulke of-
ficiële reacties niet direct belangrijke consequenties heeft gehad voor het fei-
telijke optreden van de politie. Concreet gesteld: verwierf de politie met deze
campagne wellicht de nodige publieke steun voor een (nog) offensiever optre-
den tegen de "streetcrime", dat wil zeggen vooral de misdaad van werkeloze
(gekleurde) jongeren in de binnensteden? Ook op deze vraag valt momenteel
geen duidelijk antwoord te geven, maar de stelling uit de radicaal-criminolo-
gische literatuur wordt wel ondersteund door de nauwgezette analyse die
medewerkers van de Home Office Research Unit in 1978-1979 maakten van de
aanhoudingen die de Londense politie in 1971 en in 1975 verrichtte, en later
door een onderzoek van M. Cain en S. Sadigh naar de vervolging en berechting
van blanke en gekleurde mensen in het zuiden van Londen in 1978-1979. Uit
beide onderzoeken blijkt immers dat kleurlingen veel meer (pro-actief) en veel
harder door politie en justitie worden aangepakt dan blanken dan op grond
van hun aandeel in de totale bevolking te verwachten is. Het gevoel bij de etni-
sche minderheden dat zij bij voorkeur systematisch door de politie worden
verdacht, gecontroleerd, meegenomen naar het bureau etc. was (en is) dus
niet zo misplaatst. De resultaten van het onderzoek dat M. Tuck en D. South-
gate in 1980 instelden naar de relaties tussen etnische minderheden en politie
op het terrein van misdaad(bestrijding) in Moss Side (Manchesterj, spreken
deze bevindingen weliswaar niet tegen, maar laten toch ook zien dat grote de-
len van zowel de blanke als de etnische minderheden in dit deel van de bin-
nenstad redelijk tevreden zijn over (het optreden van) de politie (167).

Naast, en ten dele in strijd met deze'"traditionele" politiek-politiële veld-
tocht tegen de misdaad, gingen er halverwege de jaren'70 binnen en buiten de
politie ook stemmen op om het misdaadvraagstuk op een heel andere manier
aan te pakken. Niet via de weg van "meer van hetzelfde": meer mensen, meer
geld, meer bevoegdheden enz., maar via een grondige reorganisatie van het
bestaande politie-apparaat,, namelijk via community policing. De woordvoer-
der van deze beweging was (en is) J. Alderson, in die tijd hoofdcommissaris in
Devon and Cornwall. Zijn uitgangspunt is dat de repressieve, al dan niet
gespecialiseerde justitiële aanpak van misdaad weinig invloed heeft op de
omvang ervan. Deze aanpak kan weliswaar niet helemaal worden losgelaten,
maar het komt er voor alles op aan om misdaad te voorkomen. De daadwerke-
lijke voorkoming van misdaad op haar beurt is evenwel niet zozeer een zaak
van de politie maar eerder een kwestie van werkgelegenheidsbeleid, huis-
vestingspolitiek, sociaal beleid, reclassering enz. Waarde politie wel goed toe

48



in staat is, dat is voor de analyse van misdaadproblemen. Wil zij deze analy-
ses echter goed kunnen maken dan moet zij enerzijds zo gedecentraliseerd en
gedespecialiseerd mogelijk werken, dus zo dicht mogelijk tegen de problemen
aan, en moet zij er anderzijds de bevolking zelf nauw bij betrekken. Betekent
dit laatste op zich al een stimulans voor de "positieve krachten" in de samen-
leving, de politie dient deze krachten vooral te bevorderen door de aanmoedi-
ging van nauwe samenwerking tussen enerzijds de bevolking én anderzijds de
overheidsinstellingén en particuliere organisaties die bij de voorkoming van
misdaad nauw zijn betrokken. Een dergelijke ontwikkeling moet op nationaal
niveau gezamenlijk worden gestuurd door de belanghebbende ministeries
(168).

Deze society against crime-beweging heeft in het algemeen veel weerklank
gevonden, maar niet zoveel navolging. Van politiezijde - zowel van de kant
van de korpschefs als van de kant van de Police Federation - werden grote
bezwaren tegen de ideeën van Alderson ingebracht. Ze zouden om sociale re-
denen misschien nog wel op het platteland uitvoerbaar zijn, maar niet in
stedelijke gebieden met hun anonieme leefpatronen, hoge misdaadcijfers, ge-
mengde bevolking enz. En mocht deze "theorie" hier in principe wellicht toch
nog kunnen worden toegepast, in de praktijk zou ze er om financiële, perso-
nele erï materiële redenen niet haalbaar zijn. In (vooral linkse) politieke en we-
tenschappelijke kringen had en heeft men erg veel moeite met cie indringende
en leidende rol die Alderson de politie in de samenleving wil laten vervullen:
zeker in de handen van een autoritaire leiding is zo'n politie een gevaar voor
de democratie (169). Niettemin werd in een enkel korps, buiten dat in Devon
and Cornwall, volop met de ideeën van Alderson geëxperimenteerd. Deze ex-
perimenten zijn echter, voorzover bekend, alle mislukt. Soms zelfs op dramati-
sche wijze, zoals in het multiraciale stadsdeel Handsworth (Birmingham),
waar hoofdinspecteur Webb het experiment eind 1981 onder druk van het
korps opgaf (170). Wel zijn er sedert 1976-1977 op talrijke plaatsen diverse af-
gezwakte vormen van community policing geïntroduceerd: van home beat
constables tot wijkteams. Behoorlijke evaluaties van deze "experimenten"
zijn tot nu toe jammer genoeg niet beschikbaar (171).

Het is tegen de achtergrond van deze malaise en tweespalt in en rond het
politie-apparaat dat de opkomst, ontwikkeling en betekenis vaan het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek rond de politiële misdaadbestrijding moet wor-
den gezien. Algemeen gesproken werd in dit onderzoek op grote schaal ge-
bruik gemaakt van het onderzoek dat in de jaren'60 en '70 in de Verenigde Sta-
ten werd verricht. Hierom ook moet men er zich, zoals gezegd, niet over ver-
wonderen dat de uitkomsten van het Engelse onderzoek, en de hierop geba-
seerde opstelling van de onderzoekers ten opzichte van de zojuist beschreven
ontwikkelingen en discussies, veel gemeen hebben met die van het/de Ameri-
kaanse onderzoek(ers). Verder kan, evenals daar, ook in Engeland een on-
derscheid worden gemaakt tussen het niet-hervormingsgerichte onderzoek en
het hervormingsgerichte onderzoek, dat wil zeggen het onderzoek van de
Home Office Research Unit.

Allereerst het onderzoek dat niet (direct) de reorganisatie, 'de verbetering
van het justitiële politie-optreden ten doel had. Te denken valt hierbij met
name aan de onderzoeken van K. Bottomley en C. Coleman (172), R.A. Carr-Hill
en N.H. Stern (173), R. Mawby, S. McCabe en F. Sutcliffe (174), D. Steer (175) en
M. Zander (176).

Carr-Hill en Stern onderzochten vanuit diverse theoretische invalshoeken
de criminele politiestatistieken van Engeland en Wales van de jaren 1961,
1966 en 1971. Zij kwamen onder meer tot de conclusie dat er in deze periode
beslist geen sprake was geweest van een "misdaadgolf". Wel vonden zij, net
als L. McDonald, deugdelijke aanwijzingen voor de stelling dat de stijging van
de politiesterkte gepaard was gegaan met een toenemende registratie van
misdaad, en dat het politie-optreden successievelijk meer was gericht op jon-
geren en arbeiders. Maar bovenal moesten zij vaststellen dat voor een goed
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begrip van de (ontwikkeling van de) geregistreerde misdaad bovenal uitgebrei-
de kennis nodig is van het gevoerde politie-beleid, de organisatie van de poli-
tiediensten, de opvattingen van politiemensen, de handelwijzen van aange-
vers enz. Zijzelf verzamelden geen informatie over deze kwesties. Maar uit de
studies van Mawby, McCabe en Sutcliffe, Steer en Zander over het justitiële
optreden van uniform- en recherchediensten bleek inderdaad hoe belangrijk
dergelijke kennis voor een aanvaardbare interpretatie van de politiestatistie-
ken is. Want ook hieruit bleek onder meer:
- dat strafbare feiten gewoonlijk niet worden opgespoord door de politie,

maar worden aangebracht door het publiek;
- dat tal van minder ernstige strafbare feiten, zeker wanneer de plegers er-

van niet bekend zijn, door politiemensen in een subtiel samenspel met aan-
gevers/slachtoffers niet als misdaad worden gekwalificeerd, en dus ook
niet als zodanig worden geregistreerd; het gaat burgers en politiemensen
in deze gevallen trouwens ook veel meer om het herstel van een bepaalde
situatie, de oplossing van een probleem, dan om "misdaadbestrijding"; ,

- dat het merendeel van de (geregistreerde) misdaad eigenlijk wordt "opge-
lost" door de aangevers/slachtoffers; zij leveren bij de aangifte de verdach-
te erbij, of verschaffen tenminste zoveel aanwijzigingen dat de politie
hem/haar moeiteloos kan achterhalen;

- dat de rest van de gevallen, die met onbekende daders, meestal routine-
matig wordt afgehandeld, dat wil zeggen op papier gezet en in de kast ge-
borgen;

- dat het bij de plaatselijke recherche slechts in geval van ernstige delicten
tot een onderzoek naar de (onbekende) dader(s) komt;

- en dat het "echte" rechercheren: bepaalde verdachten systematisch vol-
gen, "overal" tips inwinnen enz., hoofdzakelijk een zaak is geworden van
regionale recherche-eenheden.

Het onderzoek van Bottomley en Coleman met betrekking tot de aanpak en
afhandeling van ruim 2500 zaken door de politie in een middelgrote stad,
leverde geen wezenlijk andere resultaten op. Slechts zo'n 14% van de gere-
gistreerde misdaad wordt door de politie zelf ontdekt, en dit dan nog hoofdza-
kelijk langs indirecte wegen (bv. via het verhoor van verdachten). Ruim 11 %
van de ter kennis gebrachte strafbare feiten wordt door de politie om uiteenlo-
pende redenen niet als "misdaad" geregistreerd. De strafrechtelijke kwalifi-
catie van de aangegeven delicten is voor de politie nogal eens een hoogst pro-
blematische zaak, en dus ook hun classificatie voor de misdaadstatistiek.
Zo'n 75% van de opgeloste delicten wordt in feite onmiddellijk "opgelost"
door aangevers, slachtoffers, winkeldetectives enz. De politie werkt in de
overige 25% van de gevallen wel met "verdenking", maar op een veel gediffe-
rentieerder manier dan in de literatuur is omschreven. Na dit alles is het niet
gek dat zij, net als Carr-Hill.en Stern, maar nu beter gefundeerd, tot de slotcon-
clusie komen:
- dat een adequate interpretatie van de politiële misdaadstatistieken een

grondige kennis vereist van de omstandigheden waarin delicten worden
gepleegd en van de wijzen waarop zij worden aangegeven, van het beleid,
de organisatie en de feitelijke werking van de politie, en van politieke en in-
stitutionele context waarbinnen de politie, de recherche, moet opereren;

- dat het dus even onzinnig is om aan de.hand van deze statistieken zomaar
uitspraken te doen over de ontwikkeling en, zoals gewoonlijk, de stijging
van de misdaad, als om aan de hand hiervan de effectiviteit en efficiëntie
van de politie af te meten;

- dat er hoogstwaarschijnlijk weinig te doen valt aan de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de opsporing, maar des te meer aan de kwaliteit van de
afhandeling van aangegeven delicten, zowel naar de aangevers als naar de
verdachten toe;

- en dat het tenslotte net zo belangrijk is.om de totstandkoming van poli-
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tiestatistieken te bestuderen als hun gebruik door politieke partijen, de ma-
gistratuur en de politie, pressiegroepen, de media.

Dat de conclusies van Carr-Hill, Stern, Coleman, Bottomley en anderen im-
pliciet neerkomen op een afwijzing van de hervorming van de Engelse politie
sedert de jaren '60, voorzover die op misdaad(bestrijding) berust, ligt nogal
voor de hand. Want zonder dat er genuanceerd werd gekeken naar de
totstandkoming van de politiële misdaadstatistieken, werd gepraat over stij-
ging van de misdaad, misdaadgolven, en werd beweerd dat de politie de pro-
blemen wel de baas zou kunnen als ze maar sterk genoeg was, voldoende be-
voegdheden had, goed was opgeleid en uitgerust. De onderzoekers van het
Home Office hebben zich echter eigenlijk van meet af aan openlijk gekeerd te-
gen deze pretentie van de politie e.a., en dus tegen de hierop gebaseerde
transformatie van het politie-apparaat, zij het ook eerst wat aarzelend en pas
later onbeschroomd.

Aanvankelijk was het sociaal-wetenschappelijk politie-onderzoek van het
Home Office gespreid over diverse onderwerpen, zoals de houding van vrou-
welijke politiemensen tegenover hun werk, en de effecten van een nieuwe re-
geling van het strafproces voor minderjarigen op het optreden van de politie.
In 1975-1976 werd echter bepaald dat het onderzoek zou worden georiënteerd
op de doeltreffenheid van de politie bij de beheersing van misdaad. In welke
mate en in welke zin deze keuze samenhing met de law and order-campagne
die op dat moment door de politie met steun van de Conservatieven werd ont-
ketend, valt, zoals gezegd, uit de literatuur niet op te maken. Maar hoe dan
ook, men vond deze keuze alleszins verantwoord,
1. omdat met dit thema werd geraakt aan de kwestie van het evenwicht tus-

sen politiële beslissingsmacht en de politiële aansprakelijkheid voor de
uitoefening van deze macht;

2. omdat het paste bij de algemene doelstelling van het door het onderzoek-
centrum uitgevoerde onderzoek, nl. de vaststelling van doeltreffende en
realistische strategieën om met misdaad om te gaan, en

3. omdat bij de uitwerking van dit thema een beroep kon worden gedaan op
het vele onderzoek dat hieromtrent in de Verenigde Staten was en werd ge-
daan.

De.planning nu was om eerst dit onderzoek te bestuderen, en vervolgens
een eigen programma voor evaluatief politie-onderzoek te formuleren en uit te
voeren.

De eerste keer, dat men met dit plan naar buiten kwam (in 1977), liet men -
op grond van de studies en publicaties van G.L. Kelling, T. Pate, P.W. Green-
wood e.a. - evenwel onmiddellijk blijken nogal sceptisch te staan tegenover
de doeltreffendheid van politiële misdaadbestrijding: de belangrijkste beteke-
nis van (experimenteel) onderzoek hiernaar zou er wel eens in gelegen kunnen
zijn dat de politie zou worden verlost "of society's unrealistic expectations in
regard to crime control and thus of unrealistic demands upon them" (177). Een
jaar later, in 1978, op een conferentie in Canada, werd dit standpunt niet al-
leen herhaald maar ook met eigen en andermans onderzoek verder on-
dersteund (178). Eigenaardig genoeg omvatte het eigen onderzoek echter
geen projecten met betrekking tot het werk dat door uniforrridiensten en re-
cherchediensten dagelijks wordt verricht of zou kunnen worden gedaan, maar
een, in de vorm van een experimenteel onderzoek gegoten, politiële publici-
teitscampagne om mensen ertoe te bewegen hun auto meer en beter af te
sluiten en zo autodiefstal te voorkomen, en een proefneming met surveillance,
gericht op de bestrijding van door spijbelende kinderen gepleegde kleine cri-
minaliteit. Zou men alleen hieruit al kunnen afleiden dat de onderzoekers van
het Home Office inmiddels eigenlijk al geen brood meer zagen in proefnemin-
gen met betrekking tot de doeltreffendheid van politiële criminatiteitsbestrij-
ding, het feit dat zij tezelfdertijd al de (hiervoor reeds opgesomde) problemen
van zulke experimenten breed uitmaten, biedt zeker steun voor deze gevolg-
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trekking. En het ligt nogal voor de hand dat zij in hun standpunt zijn gesterkt
door het resultaat van hun experimenten. Dit resultaat was nl. negatief, dat
wil zeggen de betrokken misdaad verminderde niet, of toch niet noemens-
waardig. In elk geval is het zo dat zij, na nog twee van zulke publicitaire experi-
menten - één opnieuw met de bestrijding van autodiefstal, één met de
bestrijding van vandalisme - te hebben gedaan, nooit meer op dit gebied
hebben geëxperimenteerd (179).

In het spoor van deze experimenten met door de politie geleide crime pre-
vention-campagnes is de belangstelling van het Home Office aan het einde
van de jaren '70 daarentegen hoofdzakelijk uitgegaan naar de preventie van
misdaad door de burgers zelf. Dit is natuurlijk een voor de hand liggende om-
mezwaai: als de misdaad niet beter door de politie kan worden bestreden, dan
wellicht door de burger zelf. Deze ommezwaai heeft geresulteerd in de formu-
lering van wat met een groot woord wel "situationele criminologie" wordt ge-
noemd. De grondgedachte van, deze "criminologie" is dat de meeste mensen
die delicten plegen, dit bereken(en)d doen, en dat het dus mogelijk moet zijn
om hetzij door vermindering van de materiële kansen om misdaden te plegen,
hetzij door vergroting van het risico dat men gepakt wordt de criminaliteit
terug te dringen (180). Het zal duidelijk zijn dat er voor de politie in beide bena-
deringen wel plaats is, maar dat deze plaats op geen stukken na overeenkomt
met de positie die Alderson de politie wil geven. Deze "situationele criminolo-
gie" houdt dus niet alleen een afwijzing van de traditionele "politie-theorie"
inzake misdaad(bestrijding) in, maar rijmt dus ook geenszins met de alterna-
tieve politie-theorie, die van community policing. Deze vaststelling is belang-
rijk, want zij laat zien hoever rond 1980 de politiehervormers en de beleidsge-
richte politie-onderzoekers uit elkaar waren gegroeid. Dit neemt evenwel niet
weg dat het Home Office zijn "situationele criminologie" middels een proef-
project in praktijk heeft gebracht. Alvorens echter de resultaten van dit pro-
ject, en de laatste ontwikkelingen in het (niet-)hervormingsgerichte politie-
onderzoek te bespreken, dienen eerst twee belangrijke gebeurtenissen uit
1981 te worden gememoreerd, die op deze ontwikkelingen grote invloed heb-
ben uitgeoefend.

2.2.3 Het onderzoek na de crisis van '81

In de loop van 1981 nam de malaise bij de Engelse politie de proporties van
een crisis aan, waarin zowel de externe verhoudingen als de interne organisa-
tie, zowel de materiële uitrusting als de justitiële bevoegdheden, zowel de
operationele structuren als de eigen ideologie werden meegesleurd.

Deze overgang werd niet bewerkstelligd door de publicatie van het rapport
van de hiervoor genoemde Royal Commission on Criminal Procedure in janua-
ri 1981, ofschoon dit rapport wel veel discussie over de politie losmaakte.
Want ook al beweerde de commissie zelf dat haar voorstellen tot handha-
ving/uitbreiding van de politiebevoegdheden niet waren gebaseerd op de ver-
langens van de politie, de commentatoren waren vrij algemeen van mening
dat het rapport was doortrokken van een "politiegeest", een "politievisie".
Van universitaire zijde werd in het bijzonder naar voren gebracht dat het on-
derzoek, waarop de commissie zich beriep, onvoldoende en onvolledig was,
en soms door haar verkeerd werd geïnterpreteerd. Hoe dan ook, de tegenstel-
lingen tussen de commissie (en de politie) enerzijds en de vele critici ander-
zijds bleken op dit punt zo groot te zijn dat de herziening van de strafvordering
in een impasse belandde (181).

De crisis bij de politie werd wel veroorzaakt door de opstand van de gekleur-
de en blanke bevolking, met name haar jongere generaties, in de centra van
een aantal grote steden. De opstand brak uit in Brixton in april 1981 en sloeg
in juli 1981 over naar andere delen van Londen (Southall) en naar o.a. Liver-
pool, Manchester en Birmingham. De lont in het kruitvat Brixton was, zoals
later dat jaar ook door Lord Scarman in zijn officiële rapport werd vastgesteld
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(182), zonder meer de grootscheepse opsporingsactie "Swamp 81". Een zeer
offensieve actie waarin tientallen agenten met steun van de special patrol
groups dagenlang systematisch huizen doorzochten, mensen op straat staan-
de hielden enz. Kon deze actie in justitieel opzicht nauwelijks een succes wor-
den genoemd (op 943 "stops" 118 aanhoudingen voor vrijwel uitsluitend lichte
delicten), in maatschappelijk opzicht was deze hard-policing-operatie een
regelrechte ramp: dagenlang waren de politie en de (jeugdige) bevolking in
bikkelharde gevechten gewikkeld. In de andere steden heeft, voorzover be-
kend, een dergelijke concrete actie geen rol gespeeld., maar was het lang-
durige, aggressieve justitiële politie-optreden tegen jeugdige ghettobewoners
in het algemeen beslist wel een van de redenen waarom dezen, gewapend met
benzinebommen en ander (wapen)tuig, het opnamen tegen de politie en de sa-
menleving om haar heen (183).

Dat deze opstanden zeker in de ogen van liberaal- of linksdenkende mensen
en, in het algemeen van politie-onderzoekers, in hoge mate de wrange eind-
produkten waren van een opgeblazen, kortzichtig en eenzijdig crimineel poli-
tiebeleid dat alleen maar de afstand tussen de politie en delen van de bevol-
king had vergroot zonder dat het misdaadprobleem in de (binnen)steden er-
door was afgenomen, lag nogal voor de hand (184). Hadden M. Banton en J.
Lambert in de jaren '60 al niet een dergelijke crisis voorspeld? Maar hierom
hebben zij zich nog niet in de armen van J. Alderson met zijn community poli-
cing geworpen. Niet zozeer vanwege het feit dat ook in Handsworth, toch een
van dè proeftuinen van deze vorm van policing, rellen uitbraken, ofschoon dit
nu niet bepaald pleitte voor de invoering van het systeem (185). Nee, het grote
bezwaar dat nu tegen Alderson's ideeën wordt ingebracht is, dat hierin geen
ruimte is voor serieuze zeggenschap van de plaatselijke bevolking, al dan niet
via de.gevestigde police authorities, over de politie, terwijl een dergelijke zeg-
genschap niet alleen vanuit principieel-democratisch oogpunt maar ook van-
uit een oogpunt van praktische politiek meer dan nodig is. Zonder een derge-
lijke zeggenschap kan de politie niet open staan voor de gevoelens, standpun-
ten en belangen van alle maatschappelijke groepen, zeker niet in situaties die
worden gekenmerkt door algemene maatschappelijke ontreddering en grote
problemen met "streetcrime". Want juist dan keert zij zich onder druk van de
omstandigheden en van machthebbende groeperingen maar al te vlug van de
minderheidsgroepen af, met alle bekende gevolgen vandien (186).

Het ligt nogal voor de hand dat de veelvuldige en soms verbeten kritieken
op de bestaande politieke autonomie van de politie, haar opvatting en uitvoe-
ring van criminaliteitsbestrijding, en, in het spoor hiervan, haar interne organi-
satie, haar opleiding, haar materiële uitrusting bij de politie de nodige
weerstand wekten, maar hier ook de nodige twijfel aan eigen geloof en praktij-
ken zaaiden. Berucht werd de toenmalige hoofdcommissaris van Londen met
zijn uitspraak over de pogingen van links om de politie onder controle te krij-
gen. Maar met de Queen's Police Gold Medal werd het essay van P. Finnimore
beloond, waarin hij pleitte voor grondige restructurering vare de organisatie
van en zeggenschap over de politie: splitsing van de opsporing en de vervol-
ging, versterking van de positie van de police authorities e.d. (187). Hoe dan
ook, uit publicaties en speciaal uit het jaarverslag van de Commissioner of po-
lice of the metropolis van 1982, blijkt dat de gewelddadige protestacties en de
daaropvolgende discussies niet zonder uitwerking op het politie-apparaat zijn
gebleven. Komt de instelling van consultatieve commissies, commissies dus
die alleen maar adviserende bevoegdheden hebben, zeker niet tegemoet aan
de vele kritiek die in de voorbije jaren is uitgeoefend op de regeling van de zeg-
genschap over de (Londense) politie, de, herziening van het beleid inzake de
misdaadbestrijding ligt meer in de lijn van de opponenten van het tot voor kort
gevoerde beleid, al was het maar omdat nu eindelijk wordt erkend dat de poli-
tie niet of nauwelijks vat heeft, en ook niet kan hebben, op de massa van de
(minder ernstige) criminaliteit, en dat het dus onzin is om haar doeltreffend-
heid en doelmatigheid af te meten aan de omvang van de (geregistreerde) mis-
daad en de hoogte van het oplossingspercentage. Meer bepaald ligt het ener-
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zijds in de bedoeling om een belangrijk deel van de lichtere aangegeven delic-
ten in behandeling te geven bij de geuniformeerde dienst waarvan de sterkte
ook wordt opgevoerd om de "ground cover" te verdichten, en anderzijds om de
(afgeslankte) decentrale en speciale recherche-eenheden via case-screening
efficiënter te laten werken, en via misdaadanalyses en meer onderlinge coor-
dinatie ook doeltreffender ten opzichte van de meer georganiseerde, profes-
sionele misdaad. Daarenboven zal er meer werk van worden gemaakt om sa-
men met burgerij, particuliere instellingen en officiële instanties de preventie
van misdaad te bevorderen. Want dit hebben de rellen in Brixton de Londense
politieleiding vooral geleerd: "In today's circumstances, problems of this kind
cannot be handled by police alone. They must be addressed on a multi-agency
basis and witpin the framework,of a clear social policy which provides alter-
native options to straightforward law enforcement" (188).

Bekijkt men nu het sociaal-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot
politiële criminaliteitsbestrijding dat sedert 1981 is gepubliceerd, dan kan in
aansluiting op het vorenstaande eerst iets worden gezegd over de onderzoe-
ken met betrekking tot de misdaadpreventie. Zoals hiervoor al werd aange-
haald, ontwikkelde het Home Office in 1980-1981 een proefproject om haar
"situationele criminologie" in de praktijk te toetsen. Dit project omvatte een
gecoordineerde actie van het gemeentebestuur en de politie van Manchester
om het vandalisme op 11 scholen te bestrijden. Welnu, deze proef is de-
sastreus uitgevallen. Het bleek namelijk zo goed ais onmogelijk, ondanks al-
lerhande overlegstructuren, om het project een beetje van de grond te krijgen;
aan toetsing van de criminologische "theorie" zelf kwam men niet eens toe.
Naast grote technische moeilijkheden rezen er o.a. onbeheersbare problemen
bij de coordinatie, en tenslotte raakte het project ook nog in de knel door de
(financiële) prioriteitstelling van de betrokken bestuurlijke instanties. De on-
derzoekers trokken dan ook terecht de conclusie dat hun bestuurlijke "theo-
rie" van geplande verandering grotelijks onnozel was. Was ... omdat zij me-
nen dat na correctie van deze theorie hun criminologische denkbeelden het
waard zijn om nogmaals beproefd te worden (189). Dit laatste is ons inziens
echter een wat wonderlijk standpunt, in elk geval een standpunt dat moeilijk
te rijmen valt met dat van onderzoekers van het Home Office. Deze laatsten
hebben er namelijk recent nog op gewezen dat de eigen ervaringen met de pu-
bliciteitscampagnes uit de tweede helft van de jaren '70, en de latere studies
over inbraken en inbrekers waaruit is gebleken dat het effect van technopre-
ventie op deze misdaad/misdadigers uiterst betrekkelijk is, moeten worden
opgevat als waarschuwingen voor een nieuwe desillusie: die over de (situatio-
nele) misdaadvoorkoming (190). Hierbij komt nog dat, zeker voor wat de (on-
duidelijke) rol van de politie betreft, S.J. Smith onlangs op grond van haar on-
derzoek met betrekking tot de preventieve bestrijding van (angst voor) mis-
daad in de binnenstad van Birmingham, erop heeft gewezen dat het niet al-
leen voor de bevolking en het leefklimaat, maar ook voor de politie zelf wel
eens beter zou kunnen zijn dat-zij zich zou beperken tot een zo evenwichtig en
doeltreffend mogelijke repressieve aanpak van misdaad en "de rest" zou over-
laten aan andere (bestuurlijke) instanties (191).

Maar hoe staat het tegenwoordig dan met de studie van de politiële repres-
sie van misdaad?

De onderzoekers van het Home Office, kennelijk gedreven door de maat-
schappelijke en politieke importantie van het vraagstuk, hebben er wel verder
op gestudeerd maar zijn bepaald niet op andere gedachten gekomen. Dit blijkt
allereerst uit enkele publicaties waarin zij diepgaander dan voorheen de
bestaande Amerikaanse en Engelse onderzoekliteratuur met betrekking tot de
doeltreffendheid van de politiële misdaadbestrijding hebben bekeken, nl.
Crime control and the police: a review of research (1981) van de hand van P.
Morris en K. Heal (192), The effects of increases in police manpower (1982) van
I.J. Croft en Crime and police effectiveness (1984), geschreven door R.V.
Clarke en M. Hough (193). Verder hebben zijzelf aan de hand van de politiële
criminele statistieken nog een onderzoek ingesteld naar de factoren die het
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oplossingspercentage van de (geregistreerde) misdaad zouden kunnen verkla-
ren. Het betreft hier het onderzoek van J. Burrows en R. Tarling: Clearing up
crime (1982) (194). Hun conclusies liggen - na al wat hiervoor reeds bespro-
ken is - voor de hand. De politie heeft weinig of geen invloed op de omvang
van misdaad. De verhoging van haar sterkte en, in het algemeen van haar mid-
delen, heeft met het oog hierop dan ook geen zin. Een dergelijke versterking
kan bij een bepaalde samenstelling van de aangegeven misdaad hooguit lei-
den tot een wat hoger oplossingspercentage, maar dan moet men hierbij ener-
zijds wel goed beseffen dat dit gemakkelijk ten koste kan gaan van de verhou-
ding tussen de politie en (delen van) de bevolking, en, zeker wanneer de verho-
ging van dit percentage wordt bereikt via de inzet van speciale eenheden, ook
ten koste van.de verhoudingen in de korpsen zelf. Anderzijds rnoet men goed
rekening houden met de weerslag hiervan op de werklast, de sterkte, de orga-
nisatie van de navolgende organen van de strafrechtsbedeling (magistratuur,
gevangeniswezen en reclassering). Voor de hoogte van het oplossingspercen-
tage maakt het niet (veel) uit hoe korpsen intern zijn georganiseerd: de meeste
delicten worden, en kunnen immers alleen maar worden "opgelost" door het
publiek zelf. Het spreekt voor zich dat de onderzoekers van het Home Office
zich met deze conclusies, die volkomen haaks staan op ideeën die zo graag in
politiek-politiële oorlogen tegen de misdaad worden gehanteerd, in wezen
openlijk keren tegen de politiehervorming voorzover die op misdaadbestrij-
ding berust(te). Ook ligt het in de rede dat zij op grond van hun bevindingen het
aanvankelijke plan om zelf op grotere schaal evaluatief (experimenteel) onder-
zoek naar de doeltreffendheid van de politiële misdaadbestrijding (in enge zin)
te gaan doen, nu helemaal hebben opgegeven. En het is evenmin verbazing-
wekkend dat zij het standpunt afwijzen dat over het beperkte vermogen van de
politie om misdaad te beheersen maar beter niet in het publiek gepraat wordt,
omdat dit het vertrouwen in de politie zou ondermijnen en het plegen van mis-
daden zou aanwakkeren. Het is in hun ogen beter dat de politie en het publiek
over en weer weten wat ze van elkaar (mogen) verwachten, beter tenminste
dan de gedachte aan een "war on crime" levendig houden, omdat dit onnodig
de angst voor misdaad kan vergroten.

Verder hebben zij in de voorbije jaren nog wel gewezen op de zin van onder-
zoek met betrekking tot mogelijkheden van een efficiënte bedrijfsvoering in
recherche-eenheden, maar er is, voorzover valt na te gaan, tot nu toe door hen-
zelf geen begin gemaakt met de aanpak van dergelijk onderzoek (195). Wel
heeft het Home Office, zoals voor de hand lag, een omvangrijke empirische
studie opgezet naar de feitelijke gang van zaken bij de ontdekking en oplos-
sing van inbraken. De preciese opzet van dit onderzoek is evenwel niet be-
kend. Verder is er binnen de onderzoekgroep van dit departement eveneens
sprake van een onderzoek naar het gebruik van criminele statistieken (196).
Zou dit onderzoek inderdaad worden gedaan, dan zou hiermee een belangwek-
kende stap worden gedaan die indertijd met name door onderzoekers als Bot-
tomley en Coleman terecht als een zeer relevant onderwerp in het midden is
gebracht.

Aan universitaire zijde is er in de afgelopen jaren ook nauwelijks empirisch
onderzoek met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de
opsporing verricht. Opmerkelijk is alleen de studie die J. Shapland momenteel
maakt van de relaties tussen bevolking en politie inzake misdaad(bestrijding)
op het platteland (South Northamtonshire). Opmerkelijk omdat deze studie in
wezen de draad oppakt van het onderzoek dat M. Cain al in de jaren '60 in lan-
delijke gebieden naar deze relatie instelde. Opmerkelijk ook omdat haar (voor-
lopige) uitkomsten in dezelfde richting gaan als die van Cain: de dorpsbewo-
ners gaan behoedzaam met de politie om; zij informeren haar slechts over ge-
pleegde delicten en daders "when they're fairly sure what the outcome wijl be,
and they approve of that outcome"; en deze handelwijze heeft alles te maken
met het feit dat de politie alleen maar kan waarschuwen of vervolgen en geen
alternatieve oplossingen voor misdaadproblemen ter beschikking heeft:
"there is a mismatch between the expectations of villagers and police, which
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makes less effective both of their jobs" (197).
Liggen dit en de voorgaande thema's evenwel alle nog min of meer binnen

de sfeer van het onderzoek zoals dat in de tweede helft van de jaren '70 van de
grond is gekomen, of kunnen zij tenminste als "logische" uitvloeisels van dit
onderzoek worden aanzien, vooral onder invloed van de discussies over het
rapport van de Royal Commission en over de Brixton disorders is bij onderzoe-
kers de belangstelling gegroeid voor de rechtmatigheid en, in het verlengde
hiervan, de aanvaardbaarheid van de politiële opsporing, met name voor de
manier waarop de politie haar bevoegdheden uitoefent, en voor de sociale
functies en effecten van een bepaald gebruik van bevoegdheden. De Royal
Commission heeft dit soort onderzoek eerst zelf gestimuleerd. Zo vroeg zij in
1979 aan B. Irving een onderzoek in te stellen naar de verhoorpraktijken van de
politie. Nadien heeft C.F. Willis (Home Office) onderzoek gedaan naar The
use, effectiveness and impact of police stop and search powers (1983) (198).
En onlangs hebben de Brogdens een boeiende sociaal-historische analyse ge-
publiceerd van de toepassing van deze bevoegdheden (199). Overigens blijkt
alleen al uit de titel van het rapport, van Willis dat in dit soort onderzoek de
vraag naar de doeltreffendheid niet buiten beschouwing kan blijven. Maar het
omgekeerde is ook waar! Zo concludeerde D. Steerjaren geleden al in zijn rap-
port voor de Royal Commission dat, gelet op de manier waarop misdaad ge-
woonlijk wordt opgelost, uitbreiding van de bevoegdheden de doeltreffend-
heid niet zou vergroten. Wel zouden eventuele restricties inzake het verhoor
van verdachten volgens hem een forse daling van het oplossingspercentage
teweeg kunnen brengen (200).

Ten derde zal het niemand verbazen dat in de kring van auteurs die hiervoor
de revue is gepasseerd, in toenemende mate aandacht wordt geschonken aan
fundamentele vragen omtrent de organisatie(s) en de functie(s) van het politie-
apparaat. Dat zij bij de beantwoording van deze vragen onder meer teruggrij-
pen op de geschiedenis van het politie-apparaat ligt ook nogal voor de hand,
zeker in een land waarin sedert lang een bepaalde politietraditie wordt gecul-
tiveerd en sedert kort het historisch politie-onderzoek erg in zwang is geko-
men. In het bijzonder kan hier worden gewezen op onder meer de onlangs ver-
schenen studie van T. Jefferson en R. Grimshaw, Control/ing the constable;
police accountability in England and Wales, een recent artikel van R. Reiner,
Is Britain turning info a police state?, en het nieuwe boek van J. Lea en J.
Young, What is to be done about law and order? En wat de "echte" histori-
sche studies betreft die vooral over politiële misdaadbestrijding handelen
kunnen o.a. die van B.J. Davey, Lawless and immoral; poticing a country town,
1838-1857, en van C.E. Emsley, Policing and its context, 1.750-1870, als voor-
beelden worden genoemd. In deze en andere publicaties wordt een duidelijk
verband gelegd tussen de organisatie, de doeltreffendheid en de rechtmatig-
heid van het politiële optreden tegen misdaad en wanorde, de plaats van het
politie-apparaat in het staatsbestel en meer bepaald die ten opzichte van de
magistratuur, het lokaal bestuur en de sociaal-economische en (partij)poli-
tieke condities van het moment (201).

Deze gecompliceerde en kritische benadering van "het politievraagstuk" is
tenslotte al tot uitdrukking gekomen in het omvangrijke empirische onderzoek
dat D.J. Smith, St. Small en J. Gray - vermoedelijk onder invloed van de zeer
gewelddadige confrontaties tussen politie en anti-betogers ter gelegenheid
van de provocatiemars van het National Front in Southall in april 1979 - in de
jaren. 1979-1983 op verzoek "van de commissioner of the metropolitan police
hebben ingesteld naar de verhouding tussen de politie en de bevolking in Lon-
don (202). Een opmerkelijk onderzoek omdat het qua opzet en uitwerking zo
sterk lijkt op de eerste sociaal-wetenschappelijke studie die 20 jaar daarvoor
van de Engelse politie werd gemaakt, M. Banton's The policeman in the com-
munity, en ook een opmerkelijk onderzoek omdat hierin niet, zoals in al het
andere onderzoek dat in de voorbije jaren is gepubliceerd, vanuit een bepaal-
de richting een aspect of een onderdeel van het politie-apparaat op een enkele
wijze wordt bekeken. Welnee, nadat zij een grote enquête onder de Londense
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bevolking en onder de Londense politie over de taakuitvoering hadden gehou-
den, verdiepten deze onderzoekers zich via observaties, interviews en bestu-
dering van documenten langdurig in de interne organisatie en werking van het
korps, de algemene taakuitvoering, de politiële subcultuur, de concrete toe-
passing van bevoegdheden en de houding tegenover de diverse etnische groe-
pen. Daarenboven leefde een van hen lange tijd mee met een groep zwarte jon-
geren en had in dit verband het "geluk" door de politie te worden gear-
resteerd!

Het is natuurlijk nog veel te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effec-
ten van dit onderzoek, waarvan de indrukwekkende resultaten wereldwijd zijn
verbreid, op de organisatie van het politie-apparaat en, meer bepaald, op de
verhouding tussen politie en (gekleurde) bevolking. Maar men kan zich voor-
stellen dat dit soort van integraal, intens en inductief evaluatie-onderzoek bij
de politie zelf meer aanslaat dan het evaluatie-onderzoek dat bij gebrek aan
voorkennis is vervuld van "vooroordelen" ten opzichte van de "politiepraktijk".
Of het echter de enorme kloof kan overbruggen die zich in maart 1982 op een
groot colloquium van politiemensen en politie-onderzoekers opnieuw open-
baarde, lijkt ons onwaarschijnlijk (203). Maar, het onderzoek dat op dit mo-
ment links en rechts wordt geprogrammeerd en uitgevoerd zal dit zeker nog
minder kunnen, omdat hierin op belangrijke punten grote verschillen van in-
zicht met de politie, en dus de nodige onderlinge geschillen, als het ware inge-
bakken zitten. Een vergelijking tussen dit (geplande) onderzoek en bv. het her-
vormingsplan van de Londense politie laat hierover geen misverstanden
bestaan. Een teken aan de wand is.in elk geval dat de onderzoeker van het
Home Office, die in het begin van deze paragraaf werd geciteerd, in zijn be-
toog een beroep doet op de analyse die D. Baylay onlangs van de Amerikaan-
se situatie heeft gemaakt!

2.3 Besluit

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al werd aangekondigd zal hier, ter af-
ronding, worden gepoogd om gemeenschappelijke conclusies te trekken met
betrekking tot de evolutie welke het onderhavige onderzoek in de Verenigde
Staten en in Engeland heeft doorgemaakt, met betrekking tot de belangrijkste
uitkomsten van en ervaringen met dit soort onderzoek, en met betrekking tot
onderzoek dat voor de toekomst het meest relevant wordt geacht.

Voor alles moet één ding duidelijk worden gesteld: het onderzoek aangaan-
de de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de politiële misdaadbestrij-
ding, dat sedert de jaren '60 in de Verenigde Staten en in Engeland is verricht,
moet worden gesitueerd in het kader van de war on crime en de law and order-
beweging die zich in beide landen op onderscheiden tijdstippen hebben voor-
gedaan. In Amerika nam de "oorlog" in de jaren '60 de afmetingen van een al-
gehele maatschappelijke mobilisatie tegen de misdaad'aan, die werd gerug-
gesteund door een eigen centrale organisatie, de LEAA. In Engeland bleef
deze beweging eerder beperkt tot de mobilisatie van het bestaande politie-
apparaat tegen misdaad, en kreeg zij geen apart actiecentrum. Maar dit be-
langrijke verschil neemt niet weg dat er zich door toedoen van deze oorlogen,
deze bewegingen in beide landen een repressief georiënteerde hervorming
van het politie-apparaat heeft voorgedaan, waarbij met name de (grotere)
plaatselijke politiekorpsen langs traditionele lijnen zijn uitgebouwd en de
(centrale) executieve recherchediensten aanzienlijk zijn versterkt. De oriënta-
tie van deze hervorming sloot overigens uit dat de zg. sociale: modernisering
en de zg. due process revolution in de politie van deze staten (blijvend) vaste
grond onder de voeten konden krijgen.

Kijkt men vervolgens naar het hier bedoelde onderzoek dat in deze periode
in beide landen is uitgevoerd, dan komt men al direct tot de conclusie dat er
op dit punt tussen hen een belangrijk verschil bestaat, dat gelieerd lijkt te zijn
aan de zoëven aangestipte gradatieverschillen tussen de war on crime in
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Amerika en de law and order-beweging in Engeland. In de Verenigde Staten
werd immers via de LEAA van meet af aan op grote schaal onderzoek inge-
schakeld om de doeltreffendheid van de politiële misdaadbestrijding op te
voeren, terwijl via de Police Foundation de desbetreffende hervorming van de
politie met meer distantie, kritischer, werd ondersteund. In Engeland daaren-
tegen heeft de law and order-beweging het steeds zonder "eigen" sociaal-
wetenschappelijk onderzoek moeten stellen, en is eigenlijk alleen maar object
van meer of minder kritisch onderzoek geweest.

Maar dit belangrijke verschil maakt het des te opmerkelijker dat sedert het
einde van de jaren '70 vrijwel alle politie-onderzoekers, beleidsgericht of niet,
hervormingsgericht of niet, tot vrijwel dezelfde bevindingen en opvattingen
met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de politiële mis-
daadbestrijding zijn gekomen, dat wil zeggen:
1. politiële misdaadbestrijding, hoe zij ook is georiënteerd of georganiseerd,

draagt op zichzelf in het algemeen niet of nauwelijks bij tot vermindering
van misdaad; zij kan hiertoe niet bijdragen omdat de oorzaken, het plegen,
de opheldering en de bestraffing van verreweg de meeste misdaad goed-
deels buiten haar actieradius vallen; wie het tegendeel beweert, propa-
geert een geloof dat vooral de politie-organisatie zelf ten goede komt;

2. een positief effect dat in dit opzicht van een bepaald versterkt en/of gericht
politie-optreden kan worden verwacht is dat er zich een geringere of geen
verdere stijging van misdaad voordoet; maar hier dient wel bij te worden
bedacht dat dit effect slechts betrekking kan hebben op zg. zichtbare delic-
ten, dat dit optreden in de praktijk vaak niet lang vol te houden is of al vlug
in geen verhouding meer staat tot het behaalde resultaat, en dat dit effect
nogal eens teniet wordt gedaan door verplaatsingseffecten: verplaatsing
van de delicten naar plaats, tijd, vorm, categorie van daders enz.; een meer
efficiënte organisatie van de opsporing kan, naar het zich laat aanzien, en-
kel leiden tot een zekere verhoging van het oplossingspercentage van min-
der gecompliceerde vormen van vrij zichtbare, grijpbare zg. kleine crimina-
liteit;

3. als een ander positief effect van versterkt en/of gericht politie-optreden
kan (soms) worden beschouwd dat vergroting van de fysieke aanwezigheid
van de politie bij de bevolking leidt tot vermindering van onveiligheidsge-
voelens met betrekking tot de eigen buurt en de bereidheid vergroot om de
politie te informeren over gepleegde en mogelijke misdaad; het omgekeer-
de is bij de huidige stand van het onderzoek evenwel ook waar: een grotere
aanwezigheid van de politie op straat kan door de bevolking worden geïn-
terpreteerd als een indicatie voor de toename van misdaad en onveiligheid
en in bepaalde buurten zelfs als onderdrukkend worden ervaren; wel moet
bij deze en de voorgaande conclusie worden bedacht dat het onderzoek
waarin het effect van de aanwezigheid van politie op onveiligheidsgevoe-
lens is nagegaan, nog niet zo uitgebreid is als het onderzoek naar de effec-
ten van politie-optreden op de omvang van misdaad;

4. heel zeker mogen ook de al dan niet bedoelde negatieve effecten van ver-
sterkte en/of gerichte politiële misdaadbestrijding - ongeacht of ze als
preventief of als repressief wordt betiteld want in de praktijk pakken beide
oriëntaties vaak hetzelfde uit - niet worden onderschat: overschrijding
respectievelijk disproportioneel gebruik van bevoegdheden, verstoring van
de verhouding met (jongeren uit etnische) minderheden, verwaarlozing van
andere politietaken, verslechtering van de verhoudingen in het korps, over-
belasting van en tegenkanting in het justitie-apparaat, en een toenemende
organisatiegráad van bepaalde vormen van misdaad;

5. het is in een democratische rechtstaat dus niet oirbaar en niet verstandig
om enkel te rekenen op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het
justitiële politie-optreden; zeker zo belangrijk zijn de rechtmatigheid en de
aanvaardbaarheid van dit optreden, niet enkel op het moment van de ont-
dekking/kennisneming van delicten en daders, maar ook bij de verdere af-
handeling van zaken, zowel ten overstaan van aangevers/slachtoffers als
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ten opzichte van daders;
6. politiële misdaadbestrjding mag ook vanuit een oogpunt van doeltreffend-

heid niet geïsoleerd worden beschouwd en onderzocht: zij is ingebed in
complexe en conflictuele maatschappelijke en, meer bepaald, sociale en
institutionele structuren en verhoudingen;

7. het onderzoek met betrekking tot de doeltreffendheid en de doelmatigheid
van de politiële misdaadbestrijding, heeft - in tegenstelling tot wat met
name de Amerikaans beleidsgerichte onderzoekers aanvankelijk hoopten
- niet of nauwelijks effect gehad op de evolutie, de hervorming van het
politie-apparaat; dit apparaat is, gedragen en gevoed door de war on crime
en de roep om law and order, "gewoon" volgens de traditionele conceptie
van een professionele politie verder uitgebouwd: gecentraliseerd, gemilita-
riseerd, gespecialiseerd....

In het licht van deze bevindingen die, zoals we hiervoor zagen, althans in
Engeland, in het beleden beleid de jongste tijd toch enige ingang gevonden lij-
ken te hebben, is het verder niet verwonderlijk dat er nogal wat te doen is (ge-
weest) over het specifieke evaluatie-onderzoek bij de politie. In het algemeen
kan worden gesteld dat de gedachte aan evaluatie-onderzoek dat snel "resul-
taat" moet opleveren met het oog op verandering van het beleid, reorganisatie
e.d., en dat eenzijdig is gericht op politie en op haar doeltreffendheid inzake
misdaadbestrijding, verlaten is. In het bijzonder heeft het (gerandomiseerde)
veldexperiment, ofschoon het in theorie nog wel wordt gezien als een van de
meest hoogstaande vormen van evaluatie-onderzoek, in de praktijk veel van
zijn glans verloren. Niet alleen omdat zulke experimenten in de praktijk niet of
nauwelijks uitvoerbaar blijken te zijn, maar ook omdat zij haast onvermijdelijk
te eenzijdig zijn gericht op effecten van concreet politie-optreden en dus niet
of nauwelijks ruimte bieden voor de geschiedenis, de context en het feitelijk
verloop van dat optreden, en om beide redenen dan ook weinig of geen effect
sorteren op de daadwerkelijke ontwikkeling van de politie.

Naar welk onderzoek gaan de gedachten in de Verenigde Staten en in Enge-
land tegenwoordig dan wel uit? Welke problematiek wordt het meest relevant
geacht? Wanneer men kijkt naar wat er de laatste tijd zoals wordt bestudeerd,
dan valt er ten eerste een duidelijke voorkeur te bespeuren voor onderzoek
met betrekking tot de jongste geschiedenis van de algemene, cie interne en de
operationele organisatie van de reguliere politie op het terrein van de mis-
daadbestrijding, van haar verhoudingen in deze tot bestuur, justitie en leger,
van haar relaties met onderscheiden klassen en groepen van de bevolking, en
van de grote lijnen van haar alledaagse justitiële optreden. Ten tweede spitst
het onderzoek zich als het ware toe op de tegenwoordige politiële bestrijding
van misdaad in bepaalde gebieden, met name in stedelijke territoria. Thema's
zijn hier onder meer de operationele strategieën die worden gehanteerd, de di-
lemma's en problemen die zich bij de opzet en uitvoering van deze strategieën
voordoen, de beoordeling van het optreden door politie en bevolking, en de af-
stemming van beleid en optreden op die van andere instellingen en instanties.
Ten derde gaat de belangstelling vooral uit naar de centrale en lokale, alge-
mene en bijzondere diensten die speciaal de repressieve bestrijding van
(georganiseerde) misdaad beogen, de justitiële diensten dus: hun sturing en
werking, hun cultuur, hun verhouding tot andere diensten en tot de justitie,
hun tactieken en technieken, de toepassing van bevoegdheden e.d. En het is
in het bijzonder dit laatste onderzoek dat aansluit bij de prille traditie van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit het begin van de jaren '60 die de wars
on crime en de law and order-bewegingen uit de tweede helft van de jaren '60
en uit de jaren '70 dreigden te verstikken.

In aansluiting op deze laatste opmerking kan tenslotte worden gesteld dat
men ondertussen (ook) in de Verenigde Staten en Engeland algemeen is gaan
inzien dat niet alleen beleidsgericht evaluatie-onderzoek maatschappelijk
relevant, is. Dit inzicht wordt trouwens maar al te zeer bewaarheid door de
hausse van alle mogelijke sociaal-wetenschappelijke studies over met name
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de twee eerstgenoemde onderwerpen die zich momenteel in Engeland voor-
doet. Maar hoewel veel van deze studies zich ook keurend uitlaten over het ge-
voerde en/of geplande beleid, wordt in ruime kring toch ook de behoefte aan
specifiek, op het beleid gericht evaluatie-onderzoek van de tegenwoordige or-
ganisatie en werking van het politie-apparaat onderkend. Hierbij moet men,
zoals gezegd, echter niet in de eerste plaats meer denken aan (quasi-)experi-
menteel onderzoek maar vooral aan vormen van evaluatie-onderzoek zoals die
door E. Ostrom, R.D. Parks en door H. Goldstein zijn ontwikkeld, dat wil zeg-
gen varianten van de (vergelijkende) casé-studie, waarin naast de effecten ook
de voorgeschiedenis, de context en de feitelijke toedracht van het politie-op-
treden nauwgezet en over een langere periode met behulp van allerlei metho-
den en technieken worden onderzocht.
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3 De WODC-experimenten met politiële
criminaliteitsbestrijding

Nu uitvoerig de ontwikkeling van het (hervormingsgerichte) onderzoek in
verband met politiële criminaliteitsbestrijding in de Verenigde Staten en
Engeland is besproken, zijn we toe aan de bespreking van de experimenten
die in de jaren 1979-1983 door het WODC op dit terrein zijn opgezet en geëva-
lueerd.

Deze experimenten zijn natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Daarom
zullen - helemaal in de lijn van het vorige hoofdstuk - eerst hun achtergron-
den en voorgeschiedenis uit de doeken worden gedaan.

In de tweede paragraaf zal vervolgens uitvoerig worden ingegaan op de al-
gemene opzet van de experimenten en op hun evaluatie.

In de derde paragraaf wordt per experiment een beknopt overzicht gegeven
van hun concrete opzet, hun uitvoering en hun resultaten.

De vierde paragraaf is volledig gewijd aan een bespreking van de proble-
men die zich bij de opzet en uitvoering van de experimenten hebben voorge-
daan, en die zich bij de interpretatie van hun resultaten stellen.

De vijfde paragraaf behelst een vergelijking van deze experimenten met
soortgelijke experimenten in het buitenland. In deze vergelijking zullen de vol-
gende drie punten aan de orde komen: opzet, uitvoering en evaluatie.

Tenslotte wordt dan een balans van de WODC-experimenten opgemaakt.

3.1 Achtergronden en voorgeschiedenis

De onderhavige experimenten staan, zoals gezegd, niet op zichzelf. Zij
maken deel uit van, of hangen tenminste samen met, een aantal ontwikkelin-
gen die zich in de loop van de jaren '60 en '70 in het politiewezen en in het
politie-onderzoek hebben voorgedaan. Om dit verband duidelijk te maken zul-
len hierna eerst die veranderingen in het politiewezen worden geschetst die
als het ware de algemene achtergrond van de experimenten vormen. Dichter
bij deze onderzoeken staan wijzigingen in en discussies rond de politiële mis-
daadbestrijding. Samen met het (schaarse) eerdere onderzoek rond de poli-
tiële misdaadbestrijding vormen zij, zou men kunnen zeggen, de bijzondere
achtergrond van de experimenten. Deze achtergrond zal dan ook op de tweede
plaats worden toegelicht. Ten derde wordt ingegaan op de concrete voorge-
schiedenis van de experimenten: van de instelling van de Werkgroep Verbali-
seringsbeleid in 1972 tot en met de instelling van de Begeleidingscommissie
Experimenten Opsporings- en Verbaliseringsbeleid in 1979, die in mei 1980
werd omgedoopt in de Begeleidingscommissie Experimenten Criminaliteits-
bestrijding.

3.1.1 Politie in verandering

Wie de opzet en het doel van de WODC-experimenten wil doorgronden moet
deze proefnemingen uiteindelijk bezien tegen de achtergrond van de alge-
mene veranderingen en kwesties in de bovenbouw - de zeggenschapsstruc-
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tuur - en in de onderbouw - het apparaat zelve - van het politiewezen.
Evenals in de Verenigde Staten en in Engeland ontbreekt het evenwel ook in
ons land aan gedegen sociaal-wetenschappelijk onderzoek van deze ontwik-
kelingen en problemen. Zij zijn slechts op onderdelen onderzocht en minder
diepgaand bestudeerd. Noodgedwongen moeten we ons dan ook beperken tot
het aanstippen van die punten in het recente verleden die met het oog op deze
experimenten en op de discussie over het verdere onderzoek van belang zijn
(204).

Het eerste punt dat in dit verband dient te worden aangeroerd, is de slepen-
de discussie over een nieuwe politiewet. Opgevlamd tijdens heftige orde-
verstoringen in Amsterdam in 1965-1966, leidde zij in 1969 onder druk van het
parlement tot de publikatie van een voorontwerp van een nieuwe politiewet
waarin onder andere werd voorgesteld om "politiekringen" in te richten. Dit
voorstel werd echter in het parlement en door de (gemeente)politie verworpen.
Onder druk van de kritiek namen de toenmalige ministers van Binnenlandse
Zaken en Justitie het voorontwerp terug en stelden een "Nota met vraagpun-
ten over de herziening van de politiewet" in het vooruitzicht. In deze nota, die
in 1972 werd uitgebracht, werd er met name van uitgegaan dat in het kader
van de reorganisatie van het binnenlands bestuur de hele Nederlandse politie
gedecentraliseerd moest worden opgebouwd op het niveau van de (26) provin-
cies, en dat het dubbele gezag over de politie moest worden gehandhaafd: het
openbaar ministerie draagt de verantwoordelijkheid voor de opsporing van
strafbare feiten, de burgemeester die voor de handhaving van de openbare
orde. Ook deze nota werd door de betrokken groeperingen en instanties druk
besproken. In dit verband moet uit de discussie worden onthouden dat de poli-
tie en de gemeenten ervoor pleitten om de verantwoordelijkheid voor het
politie-optreden primair te leggen bij de bestuurlijke overheid, en om aan het
openbaar ministerie verder alleen nog "dienstbaarheid" van de politie te ga-
randeren. Dat de regering dit pleidooi in 1975, toen zij haar standpunt over de
nota bekend maakte, verwierp, lag nogal voor de hand. Maar zij vond een jaar
later in de parlementaire discussie de Kamer, die voordien over de opheffing
van het gezagsdualisme nogal verdeeld was, volledig aan haar zijde. Om diver-
se redenen duurde het toen nog tot 1979 voordat een nieuw voorontwerp van
wet werd ingediend.

Het feit dat de discussie over een nieuwe politiewet bleef voortslepen, mag
- ten tweede - niet uit het oog doen verliezen dat zich ondertussen in feite
wel belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de verhouding tussen de
politie, met name de gemeentepolitie enerzijds, én haar bestuurlijke en justi-
tiële overheden anderzijds. In het kader van dit rapport zijn vooral de drie vol-
gende wijzigingen belangrijk. Allereerst de centralisering van de gemeentepo-
litie. Zij werd enerzijds bewerkstelligd door de opbouw van (eigen) landelijke
overlegstructuren, zoals de Centrale Politie Verkeerscommissie (CPVC), de
Centrale Politie Surveillancecommissie (CPSC) en het Landelijk Overleg
Korpschefs (LOK), en van bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Anderzijds kreeg zij gestalte in de omvorming van het ministerie van Binnen-
landse Zaken van een klein beheersdepartement (op politiegebied) naar een
departement met veel beheer van en toenemend gezag over de gemeentepoli-
tie. De tweede wijziging betreft de reorganisatie van het openbaar ministerie:
van "een orgaan met een overwegend individueel gerichte aanpak naar een
"orgaan van justitieel bestuur". Deze reorganisatie kwam tot uitdrukking in
een nieuwe taakverdeling.en in nieuwe overlegstructuren binnen de parketten,
de oprichting van tal van vaste en tijdelijke commissies ter ondersteuning van
het te voeren beleid en opening van overlegkanalen naar de provinciale en
lokale overheid. Specifiek naar de politie toe manifesteerde deze hervorming
zich in een duidelijke claim om meer invloed op het beheer van de politie, en in
de erkenning van (de noodzaak van) een opsporingsbeleid. Dit onder de aante-
kening dat de bepaling van het opsporingsbeleid uiteindelijk aan het open-
baar ministerie toekomt en niet aan de politie zelf of aan het lokale bestuur;
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deze instanties moeten wel worden geraadpleegd. Hiermee komen we als van-
zelf bij de derde belangrijke wijziging: de opkomst van het tripartite overleg.
Ontstaan in Amsterdam, in 1965-1966, en dringend aanbevolen in de al ge-
noemde nota met vraagpunten, is het plaatselijke overleg tussen burge-
meester, openbaar riiinistérie en politiechef in de loop der jaren '70 meer en
meer ingeburgerd geraakt. Een goed beeld van de werking en diepgang van dit
overleg, dat gezien kan worden als een kristallisatiepunt van de eerder ge-
noemde ontwikkelingen, bestaat echter niet. In een onderzoek uit de jaren '77-
'78 bleek wel dat een meerderheid van de betrokkenen er tevreden tot zeer te-
vreden over was. Alleen het openbaar ministerie had het gevoel in dit overleg
nogal slecht te zijn geïnformeerd over de gang van zaken bij dee politie, de uit-
voering van opsporingstaken enz.

Op de derde plaats mag niet worden voorbijgegaan aan de reorganisatie
van het politie-apparaat zelf. Bekijkt men de evolutie van dit apparaat in deze
periode enkel door de bril van "geld en mensen", dan ziet men dat zij de
nodige allure moet hebben gehad. In absolute cijfers bv. groeide de sterkte
van (alleen het executieve personeel van) de gemeentepolitie van 12.439 per-
sonen in 1965 naar 19.146 in 1980, en die van de rijkspolitie van 3.599 naar
5.883 personen. Gelet op de groei van de bevolking en de vermindering van de
besteedbare werktijd zal deze versterking best verantwoord zijn geweest,
maar op zichzelf moet zij natuurlijk een enorme weerslag op de organisatie en
werking van de korpsen hebben gehad. (205). Uit een recente studie over de
ontwikkeling van de budgetten (in de periode 1970-1980) van de door het
ministerie van Justitie gefinancierde organen van strafrechtsbedeling (van
rijkspolitie tot en met kinderbescherming) blijkt verder dat het rijkspolitiebud-
get gemiddeld niet alleen het grootst is, maar proportioneel ook het meest is
gegroeid (206). Naast belangrijke wijzigingen in de sfeer van opsporing en re-
cherche, waarover hierna meer, wordt deze reorganisatie van het algemene
politie-apparaat in deze periode meer bepaald gekenmerkt door drie zaken:
1) een indrukwekkende transformatie van de organisatie en middelen om col-
lectieve ordeverstoringen en het geweld van extremistische groepen te bestrij-
den, 2) de omzetting van het algemene politietoezicht, van een permanente,
decentrale, vrij statische en "lijfelijke" aanwezigheid in de samenleving naar
een permanente, centrale, dynamische en anonieme aanwezigheid, en 3) de
uitbouw van vele voorzieningen in de personele en materiële sfeer (werving en
selectie, opleiding, technische diensten e.d.), die de andere ontwikkelingen
moesten schragen.

In het licht van deze ingrijpende ontwikkelingen tenslotte wilt het te begrij-
pen dat in 1976 door de minister van Binnenlandse Zaken de Projectgroep
Organisatiestructuren werd ingesteld met als opdracht een onderzoek' in te
stellen naar de sterkte, formatie en organisatie van de gemeentelijke politie-
korpsen. Even begrijpelijk is evenwel dat een van de eerste conclusies waar-
toe de projectgroep na herformulering van haar opdracht in 1977 in haar rap-
port Politie in verandering kwam, een schok teweeg bracht die tot ver buiten
de politie werd gevoeld. Zij stelde nl. dat de ontwikkeling van cie politie sedert
1966 werd beheerst door een streven naar verbetering van de middelen ("mid-
delen-emancipatie"), en wel op zodanige wijze dat de concrete doelen van de
politie, haar toenemende zelfstandigheid en haar feitelijke organisatie en wer-
king niet ter discussie werden gesteld. Aan deze gang van zaken moest vol-
gens haar dringend een eind worden gemaakt door een fundamentele bezin-
ning op de functie, rol en organisatie van de politie(korpsen). Meer bepaald
stelde de projectgroep voor om de korpsen, terwille van de (interne) democra-
tisering en de integratie in de samenleving, grotendeels op te splitsen in wijk-
teams "die verantwoordelijk worden gesteld voor de uitoefening van de ge-
hele politietaak ten behoeve van de leefgemeenschap in een bepaald territoir"
(207). Deze gedachte was natuurlijk niet volslagen oorspronkelijk. Zij sloot
aan op ideeën die al eerder in Nederland waren ontwikkeld op grond van de
organisatieveranderingen die sedert de jaren '60 in de Verenigde Staten en
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Engeland plaatsgrepen. Zij paste ook bij organisatie-ontwikkelingen die op
hetzelfde moment gaande waren bij het korps rijkspolitie (208). Dit neemt ech-
ter niet weg dat de gedachte deze keer enorm insloeg bij de politie, er welis-
waar veel tweespalt en conflict teweegbracht, maar ook een belangrijke bron
van nieuwe organisatieveranderingen is geworden.

3.1.2 Veranderingen in de politiële misdaadbestrijding

De opvattingen van de projectgroep, zowel die over de ontwikkeling van de
politie tot dan toe als die over haar toekomstige ontwikkeling, hebben niet al-
leen raakpunten met ideeën die omstreeks 1970 in de Amerikaanse en Engel-
se politie opgang maakten. Zij lenen zich ook voor een interpretatie van deze
ontwikkeling(en) in termen van een professionalisering zoals deze toen bij de
politie aldaar werd(en) gepropageerd en gerealiseerd. Maar ook al is er alle re-
den voor een dergelijke interpretatie, bij nadere bestudering van de evolutie
van de Nederlandse politie in de jaren '60 en '70 dringt zich wel de indruk op
dat deze professionalisering hier dan toch niet zo.sterk is ingebed (geweest)
in een war on crime of een law and order-beweging als daar, omdat in ons land
geen oorlog tegen de misdaad, geen beweging voor orde heeft plaatsgehad
die qua omvang en diepgang met die in de beide andere landen te vergelijken
is (209). Parallel aan de crisissituatie waarin de (handhaving van de) openbare
orde in de tweede helft van de jaren '60 terecht kwam, groeide er in deze tijd
wel verontrusting over de misdaad(bestrijding), speciaal in de kring van de po-
litie (210).

Bij raadpleging van de betrokken jaargangen van het Algemeen Politieblad
en het Tijdschrift voor de Politie blijkt nl. dat vanaf 1964 de problemen van stij-
gende misdaad en dalende oplossingspercentages in toenemende mate de
politie zijn gaan bezighouden. Waren het in het begin enkelingen die hun ver-
ontrusting uitspraken en krachtig pleitten voor "modernisering" van opspo-
ring en recherche (21.1), aan het einde vande jaren '60 werden er conferenties
en symposia aan gewijd, waaraan ook officieren van justitie en wetenschap-
pers deelnamen (212). Opmerkelijk hierbij is dat er veelvuldig werd gewezen
op de ontwikkelingen en discussies elders, met name in de Verenigde Staten
en Engeland. Zo werd in het Tijdschrift voor de Politie uitvoerig ingegaan op
het rapport The Challenge of crime in afree society, en werd in hetzelfde blad
herhaaldelijk "de misdaadgolf die over Engeland spoelt" ter sprake gebracht,
telkens met de openlijke of verholen waarschuwing dat ook in Nederland de
misdaad onrustbarend steeg, terwijl de politie steeds meer terrein verloor
(213). En het bleef niet bij het bespreken van buitenlandse rapporten. Men ging
ook in de genoemde landen kijken en ondernam pogingen om in eigen land
soortgelijke vernieuwingen door te voeren als daar werden gerealiseerd (auto-

-matisering van gegevensbestanden, invoering van unit beat policing etc.)
(214).

Over de ontwikkeling van de verontrusting over de misdaad in andere krin-
gen dan die van de politie zijn we minder goed geïnformeerd. Maar uit de jaar-
verslagen van het openbaar ministerie vanaf 1970 blijkt duidelijk dat toen in
elk geval de procureurs-generaal bij de gerechtshoven erg bezorgd waren over
de stijging van de misdaad, vooral van de grovere en ernstiger vormen, en over
de dalende oplossingspercentages. Helemaal in de lijn van de politie pleitten
ook zij keer, op keer voor versterking en modernisering van het recherche-
apparaat (215). Volgens enkele publikaties begonnen in dezelfde tijd ook de
"rechtse" politieke partijen zich druk te maken over de misdaad(bestrijding),
in 1974 - na lang aarzelen en innerlijk verzet - gevolgd door de PvdA. Het ka-
binet Den Uyl dat in dit jaar aantrad beloofde naast onderzoek naar de sociale
oorzaken van misdaad vooral uitbreiding van de sterkte van de politie en ver-
betering van haar uitrusting met het oog op de bescherming van de burger te-
gen toenemend geweld (216).
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Alvorens in te gaan op de veranderingen die effectief in de organisatie van
de politiële misdaadbestrijding tot stand werden gebracht, is het - ook ter-
wille van de vergelijking met de Verenigde Staten en Engeland - nodig erop
te wijzen dat in dezelfde periode waarin steeds luider en steeds meer werd
aangedrongen op verheviging van de politiële misdaadbestrijding, door advo-
caten, straf rechtswetenschappers en reclasseerders, - eerst ieder voor zich,
later gebundeld in de Coornhert-Liga -, toenemende druk werd uitgeoefend
op het parlement om met name de rechtspositie van de verdachte te verster-
ken. Merkwaardig genoeg haalde deze (tegen)beweging voor een gedeelte
haar inspiratie ook uit de Verenigde Staten, maar nu uit de due process revolu-
tion die zich daar in de jaren '60 had voltrokken. Nog merkwaardiger is even-
wel dat deze beweging in 1974 eveneens door parlement en regering werd ge-
honoreerd: le) door te verordonneren dat voortaan elke verdachte bij zijn in-
verzekeringstelling automatisch recht zou hebben op bijstand van een advo-
caat en hulp van de reclassering en 2e) door te bepalen dat in de toekomst aan
de verdachte bij het begin van het verhoor moest worden medegedeeld dat hij
niet verplicht was om te antwoorden. Dat deze nieuwe regelingen in elk geval
in politiekring slecht vielen, was te verwachten (217). En dat zij in het bijzonder
heftig protest uitlokten bij die politiemensen die in de voorste gelederen van
de crime control-beweging liepen, natuurlijk ook (218). Het ontbrak er nog
maar aan dat de verdachten ook nog het recht zouden krijgen om advocaten te
vragen aanwezig te zijn bij hun verhoor.

De veranderingen in de organisatie van de politiële misdaadbestrijding zijn
minder eenvoudig te traceren'en te identificeren dan de wetswijzigingen die
door de "tegenpartij" werden bewerkstelligd. In het algemeen kan ervan wor-
den gezegd dat zij beperkt bleven tot de justitiële "zuil" in het politiewezen, en
niet - zoals in de Verenigde Staten en Engeland - rechtstreeks op de volle-
dige transformatie van de hele politie mikten.

Het meest grijpbaar zijn nog de maatregelen die werden getroffen om voor-
al de ernstige vormen van (boven)lokale, traditionele misdaad beter aan te
kunnen pakken. Hierbij moet naast de legalisatie van de "telefoontap" met
name worden gedacht aan:
- de vorming van recherchebijstandteams;
- de oprichting van regionale vuurwapencentrales en "drugsafdelingen";
- de opbouw van criminele inlichtingendiensten;
- de vorming van volg- en observatieploegen;
- en tenslotte de oprichting van arrestatieteams.

Voor het optrekken van dit landelijk netwerk van lokaal en bovenlokaal
opererende specialistische recherche-eenheden, dat qua organisatie overi-
gens niet voor iedere politiechef ver genoeg ging, werden in de jaren 1974,
1975 en 1976 tezamen 350 man extra ter beschikking gesteld van de grote ge-
meentelijke politiekorpsen. Op centraal niveau ging de opbouw van deze re-
cherche-onderdelen gepaard met een ingrijpende reorganisatie van de Onder-
afdeling Opsporingsbijstand. Zij werd in 1972 omgedoopt tot Centrale Recher-
che Informatiedienst (CRI). Parallel aan de meeste van de zojuist genoemde in
het land opererende eenheden, teams en ploegen werden binnen de CRI ge-
lijknamige centrales gevormd. Hiernaast werd de uitbouw en de automatise-
ring van de landelijke régistratiesystemen ter hand genomen. Veel eerder al
was trouwens in Heerlen gestart met een experimentele regionale identifica-
tiecentale (219).

Verder werd er werk gemaakt van de uitbouw van de justitiële diensten bij
de gemeentepolitie. Zo steeg hun gezamenlijke sterkte in de jaren 1960-1971
van 1530 naar 2052 man. Een strijdpunt was niettemin hoe groot precies deze
sterkte zou moeten zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de wassende mis-
daad. In beginsel werd (in 1971) aangenomen dat zij 15% van de organieke
korpssterkte zou moeten bedragen, maar met name in de kring van het open-
baar ministerie werd wel voor verhoging van dit percentage naar 20% gepleit
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(220). Het organisatie-onderzoek dat terzake in 1969-1970 werd ingesteld, le-
verde wel interessante gegevens op over de tijdbesteding van rechercheurs,
maar gaf geen uitsluitsel over de wenselijke sterkte van de recherches; dit
punt bleef dus hangen (221). Naast de versterking van de gemeentepolitie
werd in 1968 begonnen met de opbouw van de recherche binnen het korps
rijkspolitie. Allereerst werd op centraal niveau het Bureau Beheer Recherche
ingesteld. Kort daarop werd begonnen met de aanstelling van groepsrecher-
cheurs bij de landgroepen. In 1971 werden hier bovenop bij de 17 districten zg.
districtrecherches gevormd. Nadien werd nog overgegaan tot de uitbreiding
van de technische recherchediensten (222). Gezien deze ontwikkeling van de
recherche bij de gemeentepolitie en de rijkspolitie in het personele vlak, ligt
het voor de hand dat de rechercheschool die in 1963 was opgericht in de loop
van de jaren werd vernieuwd en uitgebreid (223).

.Bij wijze van overgang naar de bespreking van het sociaal-wetenschappe-
lijk politie-onderzoek dat in de jaren '60 en '70 werd verricht kan de vraag wor-
den opgeworpen of de veel gehoorde bewering, dat de algehele verhoging van
de sterkte van de politie in de jaren '70 een reactie is geweest op de toene-
ming van de criminaliteit (224). Hoewel het op grond van wat hiervoor over de
verheviging van de politiële misdaadbestrijding is geschreven eenvoudig te
begrijpen valt dat zulks wordt beweerd, kan deze stelling toch niet zomaar
worden bijgetreden. Niet omdat het politiewezen, zoals we in de vorige subpa-
ragraaf hebben aangestipt, ook in andere sferen dan die van opsporing en re-
cherche. in deze periode werd uitgebouwd. Ook niet omdat er tussen de toe-
neming van de criminaliteit en de uitbreiding van de politie de genoemde ver-
ontrusting over en mobilisatie tegen de misdaad zitten. En zeker ook niet om-
dat de toeneming van de geregistreerde criminaliteit tot op zekere hoogte het
gevolg is geweest van de uitbreiding van het politie-apparaat zelf, in elk geval
waar het gaat om delicten die normaal alleen op pro-actieve wijze (kunnen)
worden opgespoord (225).

Maar met dit dispuut belanden we, zoals gezegd, in de sfeer van het weten-
schappelijk onderzoek. Want: hoe zat het bv. eigenlijk met die toeneming van
de misdaad?

3.1.3 Het wetenschappelijk onderzoek aangaande misdaad en politiële misdaad-
bestrijding

Hiervoor werd al opgemerkt dat het ook in Nederland ontbreekt aan empi-
risch onderzoek met betrekking tot ontwikkelingen die de Nederlandse politie
in de jaren '60 en '70 heeft doorgemaakt. Anders dan in de Verenigde Staten
en in Engeland verschenen er echter in ons land in de zestiger jaren ook geen
sociologische studies omtrent de organisatie en werking van het politie-appa-
raat die qua uitgangspunt, omvang, diepgang of wat dan ook met die van een
J.H. Skolnick, een A.J. Reiss jr., of M. Banton te vergelijken zijn. Wel versche-
nen er enkele (juridische en psychologische) studies die duidelijk (mede) wa-
ren geïnspireerd op de fricties die zich in het begin van de jaren '60 begonnen
voor te doen in de verhouding tussen de politie en het publiek in het algemeen
en in het bijzonder rond de toepassing van dwangmiddelen. Te denken valt
hierbij met name aan J.M.H.'Knibbeler's De verhouding burgers - politie-amb-
tenaren in Nederland in een criminologisch perspectief (1966) en aan de Be-
schouwingen over het wapengebruik van de politie in Nederland (1966) van
J.D. van der Meulen (226). Zelfs "Het gebeurde in Amsterdam 1965-1966" ver-
mocht niet meer dan enkele sociologische schetsen op te leveren (227).

In de jaren '70 kwam er in deze situatie een kentering. Zowel aan sommige
universiteiten alsook, op veel grotere schaal, binnen het politiewezen zelf
werd in toenemende mate sociaal-wetenschappelijk onderzoek aangaande de
politie ter hand genomen (228). Opvallend hierbij is wel dat - opnieuw in te-
genstelling tot de Verenigde Staten en meer nog tot Engeland - de politiële
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misdaadbestrijding betrekkelijk weinig belangstelling trok. Van enig omvang-
rijk onderzoek naar de strafprocessuele kanten van deze bestrijding was al
helemaal geen sprake, ofschoon zowel het onderzoek van R. Bergsma betref-
fende het verblijf van verdachten op het politiebureau als dat van H.F.C. Rom-
bauts over de toepassing van de inverzekeringstelling uitwezen dat er op dit
terrein echt wel problemen bestonden (229). De omvang, het verloop, de doel-
treffendheid, de sociale effecten e.d. van de politiële criminaliteitsbestrijding
kwamen direct - alleen of tussen andere onderwerpen - slechts aan de
orde in een zestal kleinere en grotere onderzoeken. Indirect kwam deze bestrij-
ding verder nog ter sprake in de meer omvattende studies die in deze jaren
over de ontwikkeling van de criminaliteit en de verontrusting hierover werden
gepubliceerd. Deze afwijkende ontwikkeling kan wellicht ook worden ver-
klaard uit het feit dat er hier geen "echte" war on crime of faw and order-
beweging heeft plaatsgegrepen.

De criminologen die zich diepgaander met de ontwikkeling van de (ongere-
gistreerde) criminaliteit in de jaren '70 hebben beziggehouden, waren en zijn
het er in het algemeen over eens dat er weliswaar sprake was van een reële
stijging van het aantal werkelijk gepleegde delicten, met name van de (lich-
tere) vermogensdelicten, maar dat ongenuanceerde verontrusting over "de
stijging van de misdaad" volkomen misplaatst was. Daarvoor was het beeld
- bv. naar delictstype, naar delictsvorm, naar regionale spreiding, naar
slachtofferkans - toch te genuanceerd. Zelfs het groeiend aantal overvallen
werd, zo moeten we zeker achteraf constateren, publiekelijk in meer dan een
opzicht (organisatiegraad, omvang en aard van het gebruikte geweld) overroe-
pen (230). Het is dan ook niet zo gek dat uit een WODC-onderzoek uit 1975-
1976 bleek dat een overgrote meerderheid van de bevolking zich niet (al te) on-
gerust maakte over criminaliteit. Alleen sexuele aanranding baarde vrouwen
van rond de dertig jaar en wonend in de grote steden naar verhouding veel zor-
gen (231).

Nog interessanter zijn in dit verband de bevindingen en beschouwingen om-
trent de rol van de politie. Zonder uitzondering was men het erover eens dat de
stijging van de door de politie geregisteerde misdaad ten nauwste samen-
hangt met het (naar vorm en type van delict variërende) aangiftegedrag van
burgers, maar evenzeer met het registratiegedrag van de politie. J.P.S. Fiselier
stelde vast dat van de criminaliteit die ter kennis van de politie kwam, in meer
dan de helft (!) van de gevallen geen proces-verbaal werd opgemaakt (232).
J.J.M. van Dijk en C.H.D. Steinmetz schatten dat (in 1976-1977) ongeveer 40%
van de aangiften door de politie niet werd vastgelegd in een proces-verbaal
(233). Geen wonder dan ook dat deze en andere onderzoekers riet als hun col-
lega's in Amerika en Engeland - van wier werk zij trouwens veelvuldig ge-
bruik maakten - al direct tot de conclusie kwamen dat de politiestatistieken,
met name waar het om de zg. kleine criminaliteit ging, volkomen ongeschikt
waren voor de evaluatie van de politiële misdaadbestrijding in termen van
doeltreffendheid. In aansluiting hierop moesten zij, net als deze! collega's, ook
wel tot de conclusie komen dat - onder andere gelet op de omstandigheden
waarin vele delicten worden gepleegd - oplossingspercentages al evenmin
een betrouwbare informatiebron vormden over het activiteitenniveau of de ef-
fectiviteit van de justitiële politie. En het was tenslotte natuurlijk evenzeer on-
vermijdelijk dat de universitaire criminologen onomwonden stelden dat onge-
breidelde en/of ongenuanceerde verhoging van de politiesterkte en/of andere
versterkingen van het politie-apparaat weinig of geen effect op de omvang van
de werkelijk gepleegde en "opgeloste" criminaliteit zouden sorteren (234).

Deze algemene misdaadstudies werden niet alleen beïnvloed door buiten-
lands onderzoek maar ook door het weinige onderzoek dat eerder hier te lande
direct rond politiële misdaadbestrijding was verricht. Te denken valt daarbij
- in chronologische volgorde - allereerst aan de onderzoeken van een van
de auteurs van dit rapport bij de justitiële dienst van de gemeentepolitie te Til-
burg (1971), van M.F. Andriessen bij de kinderpolitie in Amsterdam en Den
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Haag (1976) en van L. Veendrick en R. W. Jongman naar het aanhoudingsbe-
leid van de politie op straat in Groningen (1976) (235). In dit verband mag ook
het eerste hervormingsgerichte onderzoek van het WODC niet over het hoofd
worden gezien. Bedoeld worden hier het onderzoek dat door J. Junger-Tas en
A.A. v.d. Zee-Nefkens werd gedaan naar het werk van de politiesurveillance in
een grote stad, een middelgrote stad en zes plattelandsgemeenten (1977), en
hun latere onderzoek betreffende onder meer de ervaringen van de Nederland-
se bevolking met de politie (1978) (236).

Beide laatstgenoemde onderzoeksters kwamen in hun eerste studie tot de
conclusie dat de praktijk van de geuniformeerde dienst er allereerst een is van
ordehandhaving in de breedste zin, veeleer dan een van criminaliteitsbestrij-
ding, en dat het beeld van de surveillant, bezig een misdrijf op te sporen en de
misdadiger in de kraag te grijpen, een mythe is. En in de mate dat surveillan-
ten actief zijn op het terrein van de misdaadbestrijding, bleek met name dat zij
onevenredig veel en vaak op eigen initiatief stappen ondernamen tegen jonge-
ren, langharigen, slordig geklede personen en - in het bijzonder - nog meer
tegen kleurlingen. Dit selectieve optreden werd kennelijk ingegeven door de
verdenking dat deze groepen meer crimineel zijn dan andere. Deze bevindin-
gen.kwamen overeen met die van L. Veendrick en R.W. Jongman. Want naast
de ernst van het feit en de aanwezigheid van (potentiële) bewijsmiddelen
speelden volgens hun onderzoek in de justitiële beslissingen van de agenten
vooral mee 1) of de verdachte lang haar had, 2) zich in een mindere buurt be-
vond en 3) of een lage(re) sociaal-economische status had. Het behoeft geen
betoog dat deze onderzoekresultaten helemaal passen in het patroon van de
conclusies rond de sociale effecten van (verheviging van) de politiële mis-
daadbestrijding waartoe de Amerikaanse en Engelse onderzoekers waren ge-
komen.

Het onderzoek bij de justitiële dienst in Tilburg, dat overigens volledig was
geïnspireerd door het onderzoek dat in de jaren '60 in Amerika op gang was
gekomen, leverde naast een aantal bevindingen omtrent het registratiegedrag
van de politie zoals die hiervoor reeds werden aangehaald, diverse resultaten
op die later op veel grotere schaal ook in het Amerikaanse en Engelse onder-
zoek werden gevonden. Om de voornaamste te noemen:
- 75 tot 80% van de aangegeven delicten komt niet voor enigerlei vorm van

daadwerkelijke opsporing in aanmerking;
- de recherche zelf lost - op de keeper beschouwd - pro-actief slechts

10% van de aangegeven delicten op;
- in 65 à 70% van de "opgeloste" delicten wordt de dader door de aangever

aan de recherche overgedragen;
- het optreden van de recherche betreft in hoofdzaak de (meer) ernstige vor-

men van traditionele misdaad en misdadigers uit de lagere klassen;
- aangiften van personen uit de hogere klassen krijgen een zekere prioriteit,

terwijl dezelfde personen een zekere immuniteit tegen justitieel politie-op-
treden genieten;

- het alledaagse recherchewerk heeft weinig te maken met "opsporing"; het
is letterlijk en figuurlijk gebureaucratiseerd.

Overigens werd in dit laatste onderzoek aangetoond dat het, om de aard, de
resultaten en de effecten van het recherchewerk te begrijpen, niet volstaat om
alleen de procesgang van de aangifte te bestuderen, maar dat men zich ook
moet verdiepen in de maatschappelijke structuren van misdaad, in de interne
organisatie en met name de cultuur van justitiële diensten, en in de betrekkin-
gen tussen zulke diensten en andere korpsonderdelen enerzijds en. andere
justitiële instellingen anderzijds. Dit punt werd meer speciaal aan de orde
gesteld in de studie van M.F. Andriessen. Zij vond immers dat naast de ernst
van het delict, de leeftijd en (in Den Haag) de sociaal-economische status van
de minderjarige, zijn/haar eerdere contacten met de kinderpolitie en de aan-
wezigheid van voldoende bewijs, ook de "stijl" van de rechercheurs van grote
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invloed was op de afhandeling van zaken. Enkele van de eerder genoemde
punten kwamen (onbedoeld) aan de orde in het opinie-onderzoek van J.
Junger-Tas en A.A. v.d. Zee-Nefkens. Uit dit onderzoek bleek nl. dat nogal wat
mensen vonden dat de politie niet erg succesvol was bij de bestrijding van
misdaad, en dat slachtoffers van delicten maar matig tevreden waren met de
aandacht die de politie besteedde aan hun aangiften. Ofschoon deze menin-
gen volgens ons aardig zullen hebben geklopt met de recherchepraktijk van
alledag, mogen zij volgens dit onderzoek ook niet los worden gezien van de
opvatting die onder het grote publiek met betrekking tot de politie leeft: die
van "een naarstig criminelen opsporende" macht. Wie met dit mythische
beeld voor ogen in een criminele zaak op de politie beroep doet, moet inder-
daad (vaak) bedrogen uitkomen.

Relateren we nu deze onderzoekbevindingen aan de verontrusting die vanaf
1964 door politie, justitie en politiek over de stijging van de misdaad werd uit-
gedragen, en speciaal aan. de bijbehorende reorganisatie van het politie-
apparaat. Dan komt men, mede in het licht van de gebeurtenissen in Amerika
en Engeland, ten eerste op de vraag of "de" politie sedert die tijd niet zelf die
mythe heeft gepropageerd en op deze wijze op dit terrein onbedoeld de onte-
vredenheid van het publiek, ja zelfs een zekere vervreemding bij bepaalde (la-
gere) bevolkingsgroepen in de steden, te harer aanzien heeft: bevorderd, zo
niet verwekt. Belangrijker is, in het kader van dit rapport, ten tweede de
vaststelling dat eigenlijk alle onderzoekers die zich in de jaren '70 met mis-
daad en politiële misdaadbestrijding hebben beziggehouden, of ze nu aan een
universiteit of aan een departement waren verbonden, tot bevindingen en con-
clusies zijn gekomen die, in elk geval wat de bestrijding van de zg. kleine cri-
minaliteit betreft, haaks stonden op de ideeën die hieromtrent in de meerge-
noemde kringen leefden, en op de maatregelen die dienaangaande werden ge-
troffen. Net ais hun Amerikaanse en Engelse collega's kwamen zij tot de
vaststelling dat "de" stijging van de misdaad niet mocht worden overdreven,
dat het weinig zin had om het politie-apparaat te versterken terwille van een
meer effectieve misdaadbestrijding en dat de politie met betrekking tot deze
zaak niet (alleen) mocht worden beoordeeld in termen van doeltreffendheid en
doelmatigheid. Gebeurt dit laatste toch - zo zou men er op grond van de
vorenstaande gegevens en naar analogie van de buitenlandse bevindingen
aan toe kunnen voegen - dan is de kans levensgroot dat irreële verwachtin-
gen en dus reële frustraties bij "de" bevolking worden gewekt, en met name
dat de verhouding tussen de politie enerzijds en kleine en grote minderheden
anderzijds zienderogen verslechtert. De parallellen die politiemensen aan het
einde van de jaren '60 met het buitenland trokken, konden de politie-onderzoe-
kers van het einde van de jaren '70 op hun terrein ook trekken.

3.1.4 De concrete voorgeschiedenis van de WODC-experimenten

Binnen dé ontwikkelingen nu, die zich sedert de jaren '60 hebben voltrokken
in de algemene organisatie van de politie en meer speciaal in de politiële mis-
daadbestrijding, heeft van meet af aan een kwestie centraal gestaan, waarvan
de oplossing aanvankelijk ook de. ratio vormde van de gehouden WODC-expe-
rimenten, nl.: handhaving van de leidende rol van het openbaar ministerie in
de opsporing of niet? Hierom is het meer dan aangewezen om verderop de
aard en het verloop van deze kwestie, voorzover die aan deze experimenten ra-
ken, apart uiteen te zetten.

Een van de redenen ni. waarom rond 1970 door de politie werd aangedron-
gen op omzetting van de zeggenschap van het openbaar ministerie over de po-
litie in dienstbaarheid van de politie aan het openbaar ministerie, was gelegen
in het feit dat sedert 1964 door vooraanstaande politiemensen de leidende rol
van het parket in de opsporing werd betwist. In dat jaar pleitte C.N. Peijster op
juridische gronden voor wettelijke erkenning van het politiële sepot. Maar ze-
ker in het licht van de definitie die hij van deze bevoegdheid gaf: "de beslis-
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sing tot het niet voortzetten van het opsporingsonderzoek, het niet opmaken
van een proces-verbaal ofwel het opleggen van een opgemaakt proces-
verbaal, steeds terzake van een gepleegde overtreding", kwam zijn betoog im-
pliciet neer op een pleidooi voor de formele erkenning van eigen beleidsruimte
van de politie bij de opsporing (237). In de jaren daarna liet H. Stuitje een ander

-geluid horen. Hij vroeg met het oog op de veranderende maatschappelijke om-
standigheden, de gewijzigde sociale verhoudingen tussen openbaar ministe-
rie en politie, en de vereiste vaktechnische deskundigheid, eveneens met klem
aandacht voor het vraagstuk van het politiesepot. Ook naar zijn mening was
het de hoogste tijd dat het bestaan van dit sepot tenminste openlijk werd er-
kend. Maar, anders dan C.N. Peijster, vond hij dat het primair aan het open-
baar ministerie was om beginselen van het opsporingsbeleid te ontwikkelen
en aan te geven in generale richtlijnen. H. Stuitje was dus eerder voorstander
van het aanhalen van de band tussen openbaar ministerie en politie en niet
van het verbreken daarvan:'"Justitie en politie leven nog te sterk naast elkaar"
(238).

Dat de lijn Peijster in eigen kring aanvankelijk de overhand kreeg, was in be-
langrijke mate te danken aan de geschriften van de gewezen politie- en justi-
tie-officier prof. mr. G. Duisterwinkel. Al in 1966 schreef hij in het Tijdschrift
voor de Politie dat de Nederlandse politie op het terrein van de opsporing
hopeloos faalde en dat zij veel meer werk moest maken van de bestrijding van
misdaad. In het pre-advies dat hij in 1968 uitbracht voor de Nederlandse Ju-
risten Vereniging over de eventuele noodzaak van nieuwe wettelijke voorzie-
ningen voor de functies van het openbaar ministerie, ging hij nog een stap ver-
der. Naar zijn mening kon het openbaar ministerie geen rol meer spelen bij de
reconstructie van strafbare feiten en bij het opsporingsbeleid. En volgens
hem lag het dan ook voor de hand dat de opsporingsdiensten voortaan het
opsporingsonderzoek zelfstandig zouden moeten uitvoeren, en dus dat het
openbaar ministerie "als orgaan van de rechterlijke organisatie" zo duidelijk
mogelijk moest worden onderscheiden van organen met politiële opdrachten,
"opdat de schijn vermeden worde, dat het openbaar ministerie en de opspo-
ringsdiensten te nauw aan elkaar gelieerd zijn". De vergadering van de Neder-
landse Juristen Vereniging wees vrij unaniem de denkbeelden van G. Duister-
winkel af en voelde veel meer voor de opvattingen van de andere pre-adviseur,
P. Mostert, die juist omwille van "de enorme technische stootkracht waarover
de politie de beschikking heeft gekregen", een "krachtige normatieve leiding"
van het openbaar ministerie over de opsporingsorganen bepleitte (239).

Duisterwinkel's idee sloeg, zoals gezegd, in politiekringen daarentegen erg
aan. Het was, zoals te verwachten, met name C.N. Peijster.die haar in de poli-
tie(wet)-discussie verder uitwerkte. In een roemrucht artikel uit 1971, Actuele
problemen bij het opsporingsonderzoek, sprak hij eerst zijn verontrusting uit
over de toenemende misdaad en de groeiende organisatiegraad van een aan-
tal delicten. Om deze problemen in de toekomst op een adequate manier aan
te kunnen pakken, pleitte hij vervolgens voor de vorming van "een landelijke
recherchestaf", bestaande uit gekwalificeerde recherchechefs, die in daar-
voor in aanmerking komende zaken dirigerend zou moeten kunnen optreden,
aanwijzingen zou moeten kunnen geven, zaken zou moeten verdelen over
korpsen e.d.m. Op grond van, deze overwegingen stelde hij tenslotte, met
Duisterwinkel's rede in de hand, dat "de leidende rol welke het Wetboek van
Strafvordering thans bij de opsporing formeel toekent aan het openbaar
ministerie (...) het best beëindigd zou kunnen worden. Zij is ondanks de wet-
telijke opdracht in feite ook nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. Dat behoeft
geen verbazing te wekken omdat opsporingswerk en ook de leiding daarvan,
een vak is waarvoor niet alleen belangstelling maar ook specialistische vak-
kennis vereist is, welke de Officier van Justitie in beginsel niet heeft (...).
In ieder geval behoort het stafwerk van de recherche in handen van politie-
ambtenaren te zijn en tot dit werk behoort de landelijke coordinatie van de
recherche-activiteiten. Dat de bekleding van justitiële autoriteiten met gezag
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over de politie tevens de mogelijkheid voor een goede coordinatie van het re-
cherchebeleid levert is een illusie, die nimmer werd bewaarheid en die in de
toekomst niet bewaarheid zal kunnen worden" (240).

C.N. Peijster besefte maar al te goed dat "de kans op verwezenlijking van
deze ideeën niet groot geacht (moet) worden". Inderdaad, we zagen hiervoor al
dat de Tweede Kamer na enige aarzeling, dat wel, maar uiteindelijk het poli-
tiestandpunt toch niet bijtrad. Hiertoe heeft heel zeker het heftige verweer van
het openbaar ministerie tegen afkalving van haar machtspositie in de straf-
rechtsbedeling bijgedragen. In hun opeenvolgende jaarverslagen uit deze tijd
pleitten de procureurs-generaal er immers "met kracht" voor "dat het open-
baar ministerie in het nieuwe politiebestel zijn leidinggevende taak ten aan-
zien van de opsporing van strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) volle-
dig zal behouden en ook beter dan tot nu toe in staat zal worden gesteld die
uit te oefenen". Met dit laatste bedoelden zij dat "in de eerste plaats aan de
Minister van Justitie op landelijk niveau een duideljke en reële invloed op het
beheer van de politie - voorzover deze justitiële taken verricht - wordt gege-
ven", en verder dat het openbaar ministerie zelf ook meer en rechtstreekser bij
het beheer van de politie zal moeten worden betrokken (241).

Het is natuurlijk niet bij zulke beginselverklaringen gebleven. Sedert het
einde van de jaren '60 heeft het openbaar ministerie, met steun van het
ministerie van Justitie, veel moeite gedaan om de feitelijke kloof tussen zich-
zelf en het politie-apparaat op alle mogelijke manieren te overbruggen. Een
van de manieren, die in dit verband speciaal de aandacht verdient, is de parti=
cipatie aan het eerder genoemde driehoeksoverleg. Want door deelneming
hieraan zou het parket als vanzelf meer bij het gehele politiebedrijf betrokken
raken dan vroeger ooit het geval was geweest. Een andere manier was bv. de
opbouw van wederzijdse overlegstructuren (242).

Maar; zoals we hiervoor ook reeds zagen, rond 1978 bleek dat het driehoeks-
overleg naar de smaak van het openbaar ministerie toch niet zo goed functio-
neerde. En niet alleen op dit punt bestond er onvrede,. ook op andere. Dit blijkt
duidelijk uit de manier waarop in de jaarverslagen uit de tweede helft van de
jaren '70 keer op keer over de verhouding tot de politie wordt geschreven.
Nu eens met zinsneden als: "Het openbaar ministerie dient uiteindelijk te be-
palen welk opsporingsbeleid zal worden gevoerd", dan weer door opmerkin-
gen als: "Uiteraard volgen wij verder de totstandkoming van de nieuwe politie-
wet op de voet. Het openbaar ministerie is in zijn functioneren voor een groot
deel afhankelijk van de werkzaamheden van de politie en draagt de verant-
woordelijkheid voor het functioneren ervan voor zover dit de opsporing van
strafbare feiten betreft". Ook kan worden gewezen op het feit dat in die tijd op
de jaarlijkse conferenties van het openbaar ministerie en het ministerie van
Justitie de relatie openbaar ministerie- politie bij herhaling een gewichtig the-
ma is geweest. Het had er toen dus veel van dat het openbaar ministerie nog
steeds bevangen was van de gedachte dat het haar zeggenschap over het
politie-apparaat, zo niet de iure dan toch de facto, in belangrijke mate zou kun-
nen verspelen en dat dus grote waakzaamheid geboden was (243).

Deze bekommernis was, gezien door de bril van het openbaar ministerie,
overigens niet zo misplaatst. Want aan politiezijde werd niet alleen vrij pas-
sief gereageerd op de toenaderingspogingen, sterker nog: meer dan eens han-
delde dit apparaat in belangrijke kwesties op eigen initiatief. Maar ook in de
operationele en interne organisatie van de politie begon zich een ontwikkeling
te manifesteren die haaks stond op een beleid dat ook het openbaar ministe-
rie sedert de jaren '60 had voorgestaan: een sterk op misdaadbestrijding ge-
oriënteerde politie, met in het centrum een omvangrijke, slagvaardige, gespe-
cialiseerde justitiële dienst. Deze ontwikkeling was die welke door de hiervoor
genoemde Projectgroep Organisatiestructuren werd voorgestaan: zover mo-
gelijke opsplitsing van de korpsen in wijkteams die zoveel mogelijk politieta-
ken vervullen. Nog in 1979, na de verschijning van het rapport Politie in veran-
dering, lieten enkele procureurs-generaal in hun jaarverslag reeds van hun af-
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keuring over dit invloedrijke rapport blijken. Toepassing van de voorstellen
van de projectgroep hield allereerst het gevaar in dat de justitiële politietaak
een tweederangstaak zou worden. De uitoefening van deze taak zou daaren-
boven worden gekenmerkt door (te) grote zelfstandigheid van de uitvoerende
politieman enerzijds en, in samenhang hiermee, door (te) grote rechtsongeljk-
heid en rechtsonzekerheid anderzijds, omdat de hiërarchische middelen zou-
den ontbreken om de beslissingsmacht van de individuele politie-ambtenaren
van bovenaf te sturen. En tenslotte zou het een slechte zaak zijn om de opspo-
ring te despecialiseren; er was in toenemende mate juist grote behoefte aan
sterke justitiële diensten (244).

Welnu, het is in deze gespannen en ongewisse situatie dat de WODC-expe-
rimenten zijn geboren. Maar aan hun geboorte gingen de werkzaamheden van
een commissie vooraf: de commissie van Binsbergen oftewel de Werkgroep
Verbaliseringsbeleid. Zoals de naam al aangeeft was dit een commissie die
een antwoord moest vinden op de fundamentele vraag die halverwege de ja-
ren '60 door vooruitziende politie-officieren als H. Stuitje en C.N. Peijster was
opgeworpen.

Deze werkgroep, voorgezeten door de procureur-generaal W.G. van Binsber-
gen en verder bestaande uit justitie- en politie-officieren, (later ook) een burge-
meester, twee wetenschappers en ambtenaren van het ministerie van Justitie,
werd in maart 1972 ingesteld, dus op het hoogtepunt van de moeilijkheden
rondom de verhouding tussen het openbaar ministerie en het politie-apparaat.
Haar opdracht was advies uit te brengen "over de voorbereiding van een on-
derzoek naar het verbaliseringsbeleid van de politie". In de rede die bij de in-
stallatie door de secretaris-generaal van het genoemde ministerie, A. Mulder,
werd uitgesproken, werd door hem erkend dat er in de politiepraktijk sprake
was van een verbaliseringsbeleid en dat de wet voor zulk beleid ook ruimte
bood. Maar men mocht niet uit het oog verliezen dat een dergelijk beleid ook
door de omstandigheden onontkoombaar was geworden: "de versterking van
het politie-apparaat, en tot op zekere hoogte ook van het openbaar ministerie,
heeft geen gelijke tred gehouden met de bevolkingsgroei en met de toene-
ming van de criminaliteit. Dat blijkt alleen reeds uit het jaarlijks dalende
oplossingspercentage van de misdrijven". Hierom dan ook de vraag van de
minister van Justitie om in het kader van de gegeven opdracht "te willen na-
gaan of richtlijnen kunnen worden opgesteld van algemene aard, waardoor de
zozeer gewenste en door de omstandigheden dringend noodzakelijke efficiency
in optreden wordt bereikt. Daarvoor is nodig te weten wat er al gebeurt en wat
de mogelijkheden verder zijn". Ruim een jaar later werd evenwel aangekon-
digd dat de werkgroep "(vooral) beoogt inzicht te verwerven.in de criteria waar-
door het politie-optreden wordt bepaald en in de visies op criminaliteit waar-
door het handelen mede wordt gedragen. Zij heeft niet de bedoeling en het is
ook niet haar opdracht om te trachten tot uniformerende centrale directieven
te komen. In haar besprekingen tot dusverre is de werkgroep er steeds duide-
lijker van doordrongen geraakt dat zo vele factoren het beleid van de politie en
evenzeer van de justitie plaatselijk en regionaal bepalen, dat het in dit sta-
dium niet dan ten aanzien van zeer specifieke delicten mogelijk is om algeme-
ne richtlijnen uit te vaardigen. De werkgroep is dan ook van oordeel, dat het in
eerste instantie vooral aanbeveling verdient de argumenten en drijfveren voor
het actuele politiële beleid in zijn gevarieerdheid te leren kennen. Daardoor
immers kunnen discussies in politiekringen over de gronden en prioriteiten
van het optreden worden gestimuleerd, welke tot een groeiende gelijkgezind-
heid kunnen leiden" (245).

Het onderzoek, zo werd op hetzelfde moment bekend gemaakt, zou bestaan
uit een omvangrijke schriftelijke enquête onder politie-ambtenaren, justitie-
officieren en bevolking om hun opvattingen te peilen over de ernst van misdrij-
ven, en een mondelinge enquête onder 470 politiemensen om na te gaan
welke criteria de politie hanteert in het stellen van prioriteiten bij de behande-
ling van haar ter kennis gekomen misdrijven.
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De resultaten van dit onderzoek, waarvan de (aanvankelijke) opzet stoelde
op het hiervoor besproken onderzoek bij de gemeentepolitie te Tilburg, wer-
den in 1975 gepubliceerd in het WODC-rapport Verbaliseringsbeleid misdrij-
ven (246). De onderzoekers kwamen ondermeer tot de bevinding dat:
- het oordeel van politie, openbaar ministerie en publiek over de ernst van de

in het onderzoek betrokken delicten duideljke verschillen vertoont; het pu-
bliek met name vindt het merendeel van de^voorgelegde delicten ernstiger
dan het openbaar ministerie;

- het openbaar ministerie in zijn totaliteit zeer consistent oordeelt, terwijl bij
de politie de opvattingen nogal uiteenlopen;

- dat er niettemin zeven ernstbepalende componenten kunnen worden on-
derscheiden die voor de verschillende onderzoekgroepen ongeveer hetzelf-
de relatieve gewicht hebben;

- en dat het oordeel over de ernst van een delict van essentiële betekenis
blijkt voor de beslissing verbaliseren of niet.

Op grond van deze resultaten en een aantal bijkomende overwegingen kwa-
men de auteurs tot de conclusie dat 1) alleen ten aanzien van lichtere delict-
vormen (eenvoudige diefstal en overtreding van de Opiumwet bv.) "zonder ge-
vaar", dat wil zeggen zonder gevaar voor ernstige kritiek uit de samenleving,
een meer terughoudend verbaliseringsbeleid zou kunnen worden gevoerd en
dat 2) de verschillen in opvatting tussen openbaar ministerie en politie een
bron van onderlinge spanning kunnen (gaan) vormen.

Mede op basis van dit onderzoek kwam de commissie van Binsbergen in
1976 tot de slotsom:
- dat het niet mogelijk was te komen tot landelijke richtlijnen voor het opspo-

rings- en verbaliseringsbeleid;
- en dat het plaatselijk driehoeksoverleg het kader was waarbinnen eventue-

le prioriteiten dienden te worden vastgesteld, waarmee ze te kennen gaf
dat, zoals in een eerder opgemaakt modelplan verbaliseringsbeleid werd
gesteld, "een bepaalde differentiatie in het verbaliseren tussen gebieden,
welke verschillende kenmerken ten aanzien van de criminaliteit vertonen,
aanvaardbaar moet worden geacht" (247).

Het rapport van de commissie met het bijbehorende "modelplan verbalise-
ringsbeleid misdrijven" was diverse keren onderwerp van bespreking in de ver-
gadering van de procureurs-generaal. Centraal in deze besprekingen stond de
nadere structurering van het plaatselijk driehoeksoverleg en reet name de op-
zet van een reeks experimenten om dit overleg op het terrein van de misdaad-
bestrijding te stimuleren. Pas in het najaar van 1978 werd de discussie hier-
over afgerond, en wel in de vorm van een nota van de procureurs-generaal aan
de hoofdofficieren van justitie, die diende te worden besproken in het drie-
hoeksoverleg (248).

Uitgangspunt in deze nota was dat "een toenemende criminaliteit, een zich
doorzettende daling van het ophelderingspercentage en tekorten bij de poli-
tie" noodzaakten tot een "verantwoorde prioriteitenstelling in het verbalise-
ren van misdrijven". Deze prioriteitenstelling moet hoofdzakelijk plaatselijk
en regionaal gestalte krijgen in het driehoeksoverleg, dat wil zeggen "het
bestendig overleg tussen de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie,
de burgemeester en de politiechef over de wijze van strafrechtelijk en bestuur-
lijk handelen ten aanzien van strafbare feiten en de voorkoming ervan, als-
mede over de daarbij vereiste inzet van personeel en materieel". Een derge-
lijke prioriteitenstelling komt er in eerste aanleg op neer "dat van alle op-
gespoorde delicten een bepaalde categorie bij voorrang zal worden geverbali-
seerd". Een dergelijk verbaliseringsbeleid "zal in hoofdzaak betrekking heb-
ben op misdrijven die ieder voor zich van betrekkelijk lichte aard zijn, maar zo
massaal worden gepleegd dat zij onder de plaatselijke bevolking ernstige
overlast veroorzaken en ook het gevoel van onveiligheid dreigen op te roepen
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of te versterken". Dus niet op de zware criminaliteit of op specifieke misdrij-
ven "voor de opsporing waarvan een zekere prioriteit voortvloeit uit de inrich-
ting van afzonderlijke eenheden binnen de politiekorpsen; deze organisato-
rische voorzieningen waren te aanvaarden om niet te veel overhoop te halen".
Met het oog op de nadere structurering van het driehoeksoverleg vonden de
procureurs-generaal'het verder nuttig "dat in enige grote en middelgrote ste-
den in concreto de uitwerking op het criminaliteitsniveau wordt nagegaan van
specifieke maatregelen waartoe het driehoeksoverleg gelet op de plaatselijke
situatie besluit". Daartoe was het wenselijk "dat de overlegpartners bereid
zijn tot op zekere hoogte te experimenteren met verschillende soorten maatre-
gelen van criminaliteitsbestrijding en wel op zodanige wijze dat het effect van

-bepaalde maatregelen kan worden gegeneraliseerd". Hieruit zijn dan de
WODC-experimenten voortgevloeid waarvan, volgens de nota, het doel was
"om na te gaan welke van de ingezette middelen in de gegeven omstandig-
heden de grootste daling van de criminaliteit kunnen bewerkstelligen".

In de volgende paragraaf zal uitvoerig op de concretisering van de opzet van
deze experimenten worden ingegaan. Hier past het alleen nog om er de aan-
dacht op te vestigen dat de experimenten als het ware kruispunten vormen in
de ontwikkelingen die hiervoor zijn geschetst. Bovenal vormen zij een belicha-
ming van het streven van het openbaar ministerie om de moeilijkheden die
rond 1970 met betrekking tot haar zeggenschap over de politie, met name de
gemeentepolitie waren gerezen, via het driehoeksoverleg te overwinnen; in zo-
verre zijn deze experimenten tevens een uiting van de centralisatie die de ge-
meentepolitie sedert de jaren '60 ondergaat. Verder sluiten zij aan bij de dis-
cussie over, de stijging van (lichtere vormen van) criminaliteit en vormen zij
een aanvulling op het tot dan toe gevoerde politiebeleid dat voornamelijk was
gericht op het treffen van omvangrijke voorzieningen in de organisatorische,
personele en materiële sfeer, vooral ter bestrijding van-de zwaardere vormen
van traditionele misdaad. Ten opzichte van het tot dan toe verrichte onderzoek
met betrekking tot misdaad en politiële misdaadbestrijding vormen zij
tenslotte een nieuwigheid. Tevoren was er op dit gebied nog nooit experimen-
teel onderzoek gedaan en eigenlijk ook geen onderzoek met het expliciete
doel om de politie in deze te veranderen, te hervormen. In de mate dat dit doel
was gericht op vergroting van de doeltreffendheid van dit orgaan, stonden zij
evenwel haaks op het eerder verrichte onderzoek. Want dit onderzoek gaf al
aanwijzingen dat de doeltreffendheid van het politie-apparaat ten aanzien van
de omvang van de (opgeloste) misdaad slechts binnen smalle marges manipu-
leerbaar is. Maar tezelfder tijd maakte deze tegenstrijdigheid de experimenten
ook interessant en belangrijk: zou dit nieuwe en andere onderzoek dezelfde
slotsom opleveren?

Tenslotte mag niet onvermeld bijven dat bij besluit van de minister van
Justitie d.d. 30 augustus 1979 een "Begeleidingscommissie Experimenten
Opsporings- en Vèrbaliseringsbeleid" werd ingesteld (249). Van deze commis-
sie, naar haar voorzitter (de procureur-generaal mr. J.H.G. Boekraad) ook wel
de commissie Boekraad genoemd, maken verder departementale ambtenaren
van Binnenlandse Zaken en Justitie, een burgemeester, een (externe) weten-
schapper en twee politie-officieren deel uit. Volgens de instellingsbeschik-
king diende deze commissie onder meer het onderzoekplan te toetsen, de
kwaliteit en de relevantie van het onderzoek te bewaken, toe te zien op het ver-
loop en draagwijdte van het onderzoek en de ministers van Justitie en Binnen-
landse Zaken te adviseren over het onderzoek. Nog niet genoemd is haar taak:
"het beoordelen van interimrapporten, het eindrapport en het geven van advie-
zen aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken". Het genoemde
eindrapport is het onderhavige.

Bij besluit van de minister van Justitie d.d. 29 mei 1980 werd overigens de
naam van deze commissie gewijzigd in "Begeleidingscommissie Experimen-
ten Criminaliteitsbestrijding" (250). Deze naamsverandering vloeide voort uit
een wijziging van de algemene opzet van de experimenten, waarop in de vol-
gende paragraaf nader zal worden ingegaan.
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3.2 Opzet en evaluatie van de experimenten

3.2.1 Een eerste opzet

De beslissing dat er wetenschappelijk begeleide experimenten zouden wor-
den uitgevoerd teneinde tot een prioriteitenstelling in het opsporings- en ver-
baliseringsbeleid te.kunnen komen, was in feite al genomen voordat de verga-
dering van procureurs-generaal zich daarover in het najaar van 1978 een defi-
nitief oordeel vormde. Aan het WODC was in 1977 reeds gevraagd met de voor-
bereidingen te beginnen. Daartoe werd allereerst een literatuurstudie uitge-
voerd naar experimenten die met name in de Verenigde Staten waren opgezet
met als doel een effectievere methode voor de criminaliteitsbestrijding te vin-
den. Mede op basis van deze literatuurstudie zou dan een pakket van metho-
dieken kunnen worden opgesteld ter bestrijding van de criminaliteit, waaruit
het plaatselijk driehoeksoverleg een keuze zou kunnen maken voor een uit te
voeren experiment. Deze experimenten zouden dan door het WODC worden
begeleid en op hun effecten geëvalueerd.

In een eerste onderzoekopzet van begin 1978 werden twee fasen onder-
scheiden:
a. een inventariserende fase waarbij enerzijds de opsporingsactiviteiten en

-methoden van een aantal politiekorpsen zouden worden geanalyseerd
door middel van observaties, interviews en dossieronderzoek, en ander-
zijds door middel van bevolkingsonderzoek zou worden vastgesteld wat de
mening van de bevolking was over het politie-optreden en over de wijze van
taakuitvoering. Bovendien zou worden vastgesteld welke delicten volgens
de bevolking in de experimenten centraal zouden moeten staan. Een onder-
deel van dit bevolkingsonderzoek zou de zg. slachtofferenquête zijn, waar-
mee - in tegenstelling tot de bij de politie geregistreerde criminaliteit -
de werkelijke omvang van'de criminaliteit (dus ook de niet gemelde delic-
ten) kan worden gemeten. De bevolkingsenquête - die na afloop van het
experiment zou moeten worden herhaald - zou tevens kunnen dienen als
instrument voor het meten van de effecten van het experiment.

b. een experimentele fase, waarin de experimenten zouden worden uitge-
voerd. De gegevens uit de onder a. genoemde onderzoeken bij enkele poli-
tiekorpsen en onder de bevolking, alsook de literatuurstudie naar de erva-
ringen met experimenten in het buitenland, zouden aangrijpingspunten
moeten bieden om een verantwoorde keuze voor bepaalde experimenten te
maken. Deze experimenten zouden dan vooral bij de recherche-afdelingen
van de politiekorpsen moeten plaatsvinden.

In een onderzoekopzet van april 1978 bleef de inventariserende fase verder
buiten beschouwing en werd een uitwerking gegeven van de experimenten;
het soort experiment, de keuze van de delicten, de politiekorpsen waar de ex-
perimenten zouden worden gehouden en de wijze waarop de effecten zouden
worden gemeten.

Er werd een globale tweedeling gemaakt van enerzijds experimenten die
werden gekenmerkt door het intensiveren, sturen of verdelen van de opspo-
ringsactiviteiten en anderzijds experimenten die voorlichtings- en misdaad-
preventieprogramma's bevatten. Binnen deze tweedeling werden zes soorten
experimenten voorgesteld:
a. de instelling van een zg. strike force, waarmee de vorming van een groep re-

chercheurs wordt bedoeld die zich speciaal op één soort delict gaat richten
en vooral belast is met de "zuivere" recherchewerkzaamheden (geen routi-
neklussen, geen administratieve afwerking). De basis voor deze methode
van rechercheren is o.a. te vinden in de in hoofdstuk 2 genoemde studies
uit de Verenigde Staten naar de organisatie en werkwijze van recherche-
afdelingen van politiekorpsen.

b. het stellen van prioriteiten aan de opsporing van bepaalde delicten waar-
bij, met gelijke mankracht van de recherche-afdeling, de opsporing van
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andere delicten noodzakelijkerwijs een lagere prioriteit zal krijgen en bv.
meer via een administratieve standaardprocedure zal worden afgedaan.

c. het opzetten van een model van wijkteampolitie, waarbij een politieteam in
betrekkelijk grote zelfstandigheid opereert in een vast, afgebakend gebied
(bv. een wijk) en zoveel mogelijk is belast met de totale politiezorg binnen
dat gebied, uitgevoerd door "generalisten" of specialisten in onderlinge
samenwerking. Aanknopingspunten voor deze vorm van experiment wer-
den vooral gevonden in een aantal experimenten in de Verenigde Staten.
Ook in het eerste rapport van de Projectgroep Organisatiestructuren, Poli-
tie in Verandering uit 1977, wordt gekozen voor deze vorm van politiezorg,
zij het vanuit een ander concept en - in tegenstelling tot de Amerikaanse
experimenten - niet primair met het doel om met behulp van teampolitie
te komen tot een effectievere methode van criminaliteitsbestrijding.

Alhoewel de bevindingen met teampolitie in de Verenigde Staten, zoals
deze uit de literatuurstudie naar voren waren gekomen, zeker niet unaniem
hoopvol waren - om redenen van implementatie, interne beheersbaarheid
van het wijkteammodel en het meten van de effecten werd in de onder-
zoekopzet voor de Nederlandse experimenten wijkteampolitie toch als een
belangrijke methode gezien die het uitproberen waard was. Teampolitie
zou, zo werd verondersteld, een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren
van de relatie tussen de politie en de bevolking en het versterken van de in-
formele sociale controle. '

d. het onderbrengen van een gedeelte van de recherche-afdeling bij de sur-
veillancedienst met het doel de samenwerking tussen beide afdelingen te
vergroten en de surveillancedienst in te schakelen bij de opsporing. De
achtergronden voor een dergelijk experiment zijn te vinden in de in hoofd-
stuk 2 vermelde buitenlandse studies naar de rol van de surveillancedienst
bij de eerste confrontatie met een delict. Op basis van deze studies lijkt het
de aangewezen weg om de surveillancedienst bij het verdere opsporings-
onderzoek te betrekken. Een secundair doel van de inschakeling van de
leden van de surveillancedienst is het verhogen van hun motivatie voor en
betrokkenheid bij het werk.

e. een experiment, uitsluitend bij de surveillancedienst, in de vorm van pro-
jectsurveillance (gericht op één bepaald delict) enlof speciale typen van
preventiesurveillance (met honden, te voet, per fiets).

f. het uitvoeren van een uitgebreid voorlichtings- en misdaadpreventiepro-
gramma. Hierbij wordt niets veranderd aan het opsporings- en surveillance-
niveau, maar wordt aan de bevolking voorlichting gegeven bv. over de wijze
waarop men meer gespecificeerd een aangifte van een delict kan doen, of
wordt een preventieprogramma opgezet voor een betere beveiliging bv. te-
gen inbraak. (Nb. al in de eerste opzet uit 1978 wordt het uitvoeren van dit
type experiment toegedeeld aan het bureau Landelijk Coordinator Voorko-
ming Misdrijven, toen nog in opbouw. De experimenten die door het WODC
zouden worden opgezet, zouden op de eerst vijf soorten van experiment be-
trekking moeten hebben).

De stijging van de criminaliteit, die mede aanleiding was voor het doen van
experimenten, manifesteerde zich vooral bij de lichtere vormen van criminali-
teit zoals kleine diefstallen (van fiets, bromfiets en uit de auto) en inbraken (bij
particulieren), zakkenrollerij, kleine berovingen, lichte mishandeling en vernie-
ling. Op dit soort delicten zouden de experimenten zich dan ook vooral moe-
ten richten. Bij het vaststellen van prioriteiten voor een opsporings- en verbali-
seringsbeleid gaat het immers ook niet zozeer om vormen van zware criminali-
teit; deze krijgen in alle gevallen de aandacht. Een tweede eis met betrekking
tot de-soort delicten was dat deze veelvuldig zouden moeten voorkomen. Door
deze eis vielen bv. zedendelicten af. Een andere eis was dat de delicten niet al
te veel in ontwikkeling mochten zijn, sterk fluctueerden of in zeer sterk stij-
gende lijn waren, zoals bv. in de jaren '70 de overtredingen van de Opiumwet.

Een experiment als onderzoekopzet omvat idealiter een zg. experimentele
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groep en een zg. controlegroep. Alleen in de experimentele groep vinden de
nieuwe, te beproeven activiteiten plaats. De controlegroep dient ervoor om te
kunnen vaststellen of er effecten zijn opgetreden ten gevolge van de experi-
mentele activiteiten. Voor wat betreft de te houden proeven in een aantal poli-
tiekorpsen werden twee varianten van deze opzet voorgesteld. In de ene
variant fungeerde een gemeente die op een aantal punten vergelijkbaar was
met de experimentele gemeente, als controlegemeente. In de andere variant
diende een wijk van een gemeente als controlewijk voor een andere wijk in de-
zelfde gemeente waar de proefneming werd gehouden. Voorgesteld werd om
experimenten te houden in:
- twee grote gemeenten, waarin over en weer wijken voor elkaar als controle-

wijk.zouden dienen;
- twee middelgrote gemeenten waarvan de ene zou fungeren als experimen-

tele gemeente en de 'andere als controlegemeente;
- twee kleine gemeenten met gemeentepolitie, waarvan de ene experimen-

tele en de andere controlegemeente zou zijn;
- een of twee districten van het korps Rijkspolitie, waarbij ofwel twee dorpen

uit een district experimenteel en controledorp zouden zijn, ofwel twee dor-
pen uit elk van de districten over en weer als controle zouden dienen.

Zoals in paragraaf 3.1 al is weergegeven, besloot de vergadering van
procureurs-generaal in het najaar van 1978 tot het uitvoeren van experimen-
ten. Op enkele onderdelen na werd ingestemd.met de onderzoekopzet, met de
voorgestelde te beproeven methodieken en met de politiekorpsen waar met
deze methodieken zou worden geëxperimenteerd. De gemeenten Amsterdam,
Utrecht, Hoogeveen en Leiden werden aangewezen als gemeenten waar een
experiment bij de (gemeente)politie zou moeten plaatsvinden. Amsterdam
en Utrecht zouden daarbij over en weer voor elkaar als controle dienen. De ge-
meenten Bergen op Zoom en Arnhem zouden controlegemeente zijn voor
Hoogeveen respectievelijk Leiden. Van het doen van een experiment bij het
korps Rijkspolitie werd afgezien, omdat men een gestructureerd overleg tus-
sen hoofdofficier'van justitie en burgemeester voor de (vele) rijkspolitiege-
meenten door gebrek aan mankracht bij het openbaar ministerie niet mogelijk
achtte (251). De hoofdofficieren van justitie die in de vorm van ambtsberichten
hun mening over de te verrichten experimenten kenbaar hadden gemaakt, kre-
gen tot taak om in die gemeenten waar een experiment zou worden gehouden,
dit plan in het driehoeksoverleg in te brengen. Na instemming van de partners
van het driehoeksoverleg met het doen van een experiment, zou dan van de zij-
de van het WODC een nadere toelichting worden gegeven, waarna het drie-
hoeksoverleg een beslissing zou kunnen nemen over de specifieke vorm het
experiment. Naar de mening van de procureurs-generaal zouden de verant-
woordelijkheid voor de te beproeven methodieken en de keuze voor de delic-
ten moeten berusten bij het driehoeksoverleg.

3.2.2 De introductie van de experimenten in het driehoeksoverleg

Nadat de hoofdofficieren de experimenten in het driehoeksoverleg binnen
de zes geselecteerde gemeenten hadden geïntroduceerd, werd eind 1978, be-
gin 1979 door vertegenwoordigers van de directie Politie van het ministerie
van Justitie en het WODC een eerste ronde gemaakt langs de gemeenten om
de experimenten in het driehoeksoverleg nader toe te lichten. In alle zes ge-
meenten werd enthousiast gereageerd op het voorstel tot experimenteren, zo-
danig zelfs dat ook door het driehoeksoverleg in de gemeenten Bergen op
Zoom en Arnhem - die aanvankelijk door de procureurs-generaal waren aan-
gewezen als controlegemeente - werd verzocht om aldaar een experiment op
te zetten.

In een tweede ronde langs het driehoeksoverleg in de eerste helft van 1979
rezen er echter problemen over de opzet en praktische uitwerking van het
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voorgestelde experiment. In de eerste plaats werd het nut van dergelijke expe-
rimenten ter discussie gesteld. Men was het erover eens dat de inzet van extra
mankracht bij de recherche (door inschakeling van de surveillancedienst of
door een gerichte aandacht voor bepaalde delicten) een gunstige invloed zou
hebben op de effectiviteit van de politie, in ieder geval ten aanzien van de
centraal gestelde delicten. Maar wat zou er gebeuren wanneer het experiment
was beëindigd en de extra mankracht weer zou vervallen? Dan was men waar-
schijnlijk even ver als voor het experiment. Daar werd door het WODC tegen in
gebracht dat het doel van de experimenten juist was om meer efficiënte we-
gen te vinden om de beschikbare mankracht in te zetten., Een tweede pro-
bleem dat werd gesignaleerd was het feit dat een experiment waarin werd
voorgesteld de surveillancedienst meer bij het recherchewerk te betrekken,
min of meer was "achterhaald" omdat deze ontwikkeling in veel politiekorp-
sen reeds gaande was: Een derde punt was dat niet in alle aangezochte ge-
meenten die vormen van kleine criminaliteit die experimenteel zouden moeten
worden aangepakt een groot probleem waren. Op grond daarvan achtte men
een experiment met betrekking tot die delicten niet zo zinvol.

Een aanpassing van de aanvankelijke onderzoekopzet bleek derhalve nood-
zakelijk. Deze bezinning op de onderzoekopzet sloot aan bij de bevindingen
die waren verkregen uit een inmiddels door het WODC verrichte literatuurstu-
die naar experimenten in het buitenland voor een betere bestrijding van de cri-
minaliteit (252).

3.2.3 Verschuivingen in de onderzoekopzet

Het voornoemde literatuuronderzoek wees uit dat niet mag worden ver-
wacht dat rendementsverbeteringen in het opsporingsonderzoek een zeer
gunstige invloed zullen hebben op de opheldering van delicten en op de om-
vang van de criminaliteit, evenmin als het inzetten van meer personeel. Zoals
ook is gebleken in hoofdstuk 2 is de rol van de recherche bij de oplossing van
delicten gering. Er is in feite alleen een kans op opheldering wanneer er op het
moment van aangifte reeds informatie over de mogelijke dader aanwezig is.
Uit onderzoek bleek dat over het algemeen in de processen-verbaal van aan-
gifte weinig tot geen opsporingsaanwijzingen zijn vastgelegd (253). Uit diverse
onderzoeken is voorts gebleken dat ook de nieuwe technologische mogelijk-
heden weinig hebben bijgedragen aan de opheldering van delicten (254). Ook
bleek dat het splitsen van politietaken, waarbij een team of afdeling zich met
een specifiek delict (255) of met een specifieke taak (256) ging bezighouden
geen duidelijk succes hoeft op te leveren. De criminaliteit nam weliswaar af,
maar ook het ophelderingspercentage daalde aanzienlijk. En de splitsing van
taken gaf aanleiding tot conflicten tussen de afdelingen en tot verveling
onder het betrokken personeel. Op basis van de bevindingen in het buitenland
kon derhalve worden geconcludeerd dat de kans dat experimenten op het ter-
rein van de recherche (blijvende) positieve resultaten zouden hebben op de
bestrijding van dè criminaliteit als gering moest worden beschouwd.

Zoals.in hoofdstuk 2 al is besproken, hebben diverse buitenlandse studies
aangetoond dat de surveillancedienst een belangrijke rol speelt in de ophelde-
ring van delicten. Teneinde te komen tot een betere bestrijding van de crimina-
liteit ligt het dan ook voor de hand de surveillancedienst meer bij de ophelde-
ring te betrekken. Een aantal van de eerste WODC-voorstellen tot een experi-
ment gingen ook in die richting. Een andere mogelijkheid is om de surveillan-
cedienst meer te betrekken bij het voorkomen van criminaliteit, bij de mis-
daadpreventie. In de Verenigde Staten zijn in de jaren '70 verschillende experi-
menten opgezet die tot doel hadden door middel van (extra of andere vormen
van) surveillance betere resultaten te boeken in de preventie van criminaliteit.
Voorbeelden van dergelijke experimenten in het buitenland zijn o.a. een toe-
name van gemotoriseerde (preventieve) surveillance, een extra surveillance in
de nachtelijke uren en een surveillance 's avonds en 's nachts door speciale
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inbraakpreventieteams. Het algemene beeld dat uit deze experimenten naar
voren kwam was dat er geen of slechts tijdelijke effecten waren opgetreden,
terwijl er in enkele gevallen wel sprake was van zg. verplaatsingseffecten, ni.
een toename van de criminaliteit in gebieden waar niet extra was gesurveil-
leerd.

Zoals ook al eerder in dit rapport is aangegeven, zijn er allerlei bezwaren
tegen deze experimenten ingebracht; vooral de stimulus in de vorm van auto-
surveillances zou te zwak zijn geweest om effect te kunnen hebben. Aan de
andere kant moet men op basis van de eventuele positieve resultaten van der-
gelijke surveillancestudies in het buitenland en in Nederland oppassen voor
te hoog gespannen verwachtingen. De surveillancedienst is volgens onder-
zoekgegevens slechts voor een klein deel van haar tijd bezig met criminaliteit
en voor een groot deel met verkeersincidenten en hulpverlening (257). Boven-
dien wees onderzoek uit dat ca. 60% van de criminaliteit zich afspeelt op
plaatsen die zich aan de waarneming van de politie onttrekken, en dat de kans
op de toevallige aanwezigheid van de politie wanneer een misdaad werd ge-
pleegd, zeer gering was; van 0,3% tot 3,7%, afhankelijk van het soort delict
(258).

De bevindingen in het buitenland met surveillanceprojecteri hebben ertoe
geleid dat men in de Verenigde Staten en in Engeland heeft gezocht naar een
andere aanpak van het criminaliteitsvraagstuk (zie ook hoofstuk 2). Nu werd
de oplossing gezocht in een betere integratie van de politie in de samenleving
en een betere relatie van de politie met de bevolking. Een verbeterde integratie
en relatie zouden enerzijds kunnen resulteren in een grotere bereidheid van de
burger (slachtoffer van een delict of niet) om relevante informatie aan de poli-
tie te verstrekken en daarmee dus tot betere resultaten in de bestrijding van
de criminaliteit leiden. Anderzijds zou bij een goede integratie/relatie de infor-
matie ook zodanig kunnen zijn dat de politie preventief kan handelen. De her-
vormingen van de politie-organisatie naar het wijkteammodel zijn een uitwer-
king van deze ontwikkeling. Daarnaast zijn er ideeën ontwikkeld die verder
gaan dan de veronderstelling dat het criminaliteitsvraagstuk een zaak is voor
de politie alleen. Uitgangspunt daarbij is dat niet van de politie mag worden
verwacht dat het de criminaliteit terugdringt, terwijl de bevolking zich niet be-
kommert om haar eigen veiligheid en nalaat huizen en ander eigendom te be-
schermen of terwijl het plaatselijk (of landelijk) bestuur nalaat op bestuurlijk
niveau preventieve maatregelen te nemen. De politie zou wel het voortouw
moeten nemen om de vicieuze cirkel te doorbreken van de toenemende norm-
vervaging, (o.a. door de afname van de informele sociale controle naast het
falen van het strafrechtssysteem in het realiseren van haar doelstellingen!)
waardoor de moderne samenleving wordt gekenmerkt. Meer in het bijzonder
staat in deze ideeën het herstel van de informele sociale controle centraal.
Gedoeld wordt op "prevention through environmental design"(259) "proactive
policing" ofwel "community policing" (260) en "socio-preventicon" (261). De rol
van de politie daarin is om door middel van bepaalde activiteiten de informele
sociale controle in een gemeenschap te ondersteunen en te doen toenemen,
om daarmee een bepaald niveau van ordening en normering te bereiken en
daarmee de preventie van bepaalde vormen van criminaliteit. De politie speelt
in deze concepten van preventie een belangrijke, maar toch zeker niet de
enige rol. Ook de bevolking zal in deze activiteiten een bijdrage moeten
leveren; en niet alleen door het nemen van technopreventieve maatregelen.
Daarnaast zullen zeer zeker bestuurlijke maatregelen nodig zijn. Of deze nieu-
we benaderingen succesvol waren, kon ten tijde van de literatuurstudie (in
1978) niet worden vastgesteld, aangezien er nog geen evaluatiestudies waren
verricht. Er moest worden afgegaan op de theoretische kans van slagen die
men in deze benaderingen aanwezig zag. Inmiddels - zie ook hoofdstuk 2 -
is nu bekend dat ook de resultaten van deze benaderingen niet zo hoopgevend
zijn vanwege problemen bij de implementatie, de uitvoering en de evaluatie.

De bevindingen uit de literatuurstudie waren tezamen met de problemen die
in het driehoeksoverleg en vervolgens ook bij de politie rezen ten aanzien van
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de voorgestelde experimenten, voor het WODC aanleiding ook andere soorten
experimenten in de discussie in te brengen.

Naast experimenten binnen de justitiële dienst - en dus gericht op de re-
pressie van criminaliteit - bv. door het introduceren van een prioriteitenstel-
ling in opsporing of een interne reorganisatie of reallocatie van mankracht,
zouden vanwege de geringe resultaten die hiermee zouden kunnen worden be-
haald, zeker ook experimenten moeten worden opgezet waarin aandacht zou
worden besteed aan de preventie van criminaliteit. Daarmee zou niet uitslui-
tend de recherchedienst onderwerp van experimenteren en dus van onderzoek
zijn, maar vooral ook de surveillancedienst. Binnen de experimenten die de
preventie van criminaliteit tot doel zouden hebben zou, gezien de buitenland-
se ervaringen, niet alleen aandacht moeten worden gegeven aan extra surveil-
lances in verschillende vorm (auto, te voet, fiets), maar vooral aan de verbete-
ring van de relatie tussen politie en bevolking. Dit laatste zou dan kunnen ge-
beuren door de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie voor de
bevolking te vergroten, door de bevolking minder kwetsbaar te maken voor cri-
minaliteit door het geven van preventievoorlichting, maar met name ook door
activiteiten te ontplooien die bijdragen tot maatregelen in de zin van "socio-
prevention" of "environmental prevention". Vooral het accent op de preventie
van criminaliteit zou het bezwaar van politiezijde moeten ondervangen dat de
tijdelijke inspanningen gedurende het experiment wel tijdelijke, maar geen
blijvende resultaten zouden geven met betrekking tot het criminaliteits-
vraagstuk.

De verschuiving van repressie naar preventie van criminaliteit had conse-
quenties voor de doelstellingen van de experimenten. Het aanvankelijke doel
was te komen tot (lokale of regionale) richtlijnen voor het opsporings- en ver-
baliseringsbeleid. In de experimenten die daartoe zouden worden gehouden
zou vooral worden nagegaan wat de effecten van deze experimentele metho-
dieken zouden zijn op het ophelderingspercentage (en minder op het criminali-
teitsniveau). Nu de preventie van criminaliteit evenzeer (of nog meer dan re-
pressie) in de experimenten voorop zou staan, veranderden ook de doelstellin-
gen. Verondersteld werd dat de ter hand genomen preventieve activiteiten ef-
fect zouden hebben op het criminaliteitsniveau en dat tevens de relatie tussen
de politie en de bevolking zou verbeteren. Illustratief voor deze ontwikkeling is
trouwens de naamsverandering van de begeleidingscommissie van de experi-
menten: van Begeleidingscommissie Experimenten Opsporings- en Verbalise-
ringsbeleid in Begeleidingscommissie Experimenten Criminaliteitsbestrij-
ding.

De verschuiving had ook consequenties voor het achterliggende doel (de
aanleiding) van de experimenten, nl. het openbaar ministerie meer greep te
doen krijgen op het justitiële politie-optreden. Traditioneel treedt het open-
baar ministerie op het terrein van de criminaliteitsbestrijding in contact met
de justitiële dienst van een politiekorps. Wanneer de geuniformeerde dienst
(ook) een taak krijgt in de repressie of preventie van criminaliteit, zal dit juist
voor het openbaar ministerie betekenen dat het de greep op opsporing en ver-
balisering verliest. De weerstand van het openbaar ministerie tegen de ideeën
van de Projectgroep Organisatiestructuren, zoals vermeld in paragraaf 3.1,
wijst daarop. Wat dat betreft gingen de experimenten zoals die nu opgezet
zouden worden, in tegen het justitiebeleid, en raakten ze ook verwijderd van
het achterliggende doel om het openbaar ministerie meer invloed te geven op
het 'justitiële politie-optreden. Aan de andere kant sloten de experimenten vol-
gens de nieuwe opzet wel aan op de ontwikkelingen die binnen de politie-orga-
nisatie gaande waren met betrekking tot de discussie over de basispolitie-
functie, de inschakeling van de geuniformeerde dienst bij de criminaliteits-
bestrijding 'en de uitwerking van de ideeën van de Projectgroep Organisa-
tiestructuren. In toenemende mate kwam er ook aandacht voor de preventie
van criminaliteit, lokaal binnen de politiekorpsen, maar ook centraal met de
opbouw van het Bureau Landelijk Coordinator Voorkoming Misdrijven. In die
zin was wellicht de relevantie en de haalbaarheid van de in tweede aanleg
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voorgestelde experimenten groter.
Ook al sloten de experimenten in de nieuwe opzet beter aan bij de ontwikke-

lingen in de politie-organisatie, toch bleef enige scepsis over de kans van sla-
gen op zijn plaats. De buitenlandse experimenten met wijkteampolitie hadden
nadrukkelijk de implementatie-, beheers- en evaluatieproblemen naar voren
gebracht. Het leek voorts geen eenvoudige zaak de bevolking in allerlei activi-
teiten te betrekken die de informele sociale controle zouden moeten verster-
ken, vooral niet omdat deze activiteiten worden geïnitieerd door het gezag (po-
litie, bestuur) en de ervaringen van de bevolking met het politie-optreden niet
altijd unaniem gunstig zijn (de politie komt niet tijdig, doet weinig of niets aan
de opheldering van delicten, daders worden niet vervolgd enz.). Voorts wordt
van de individuele politieman een geheel andere manier van werken verwacht
en wordt een groter beroep gedaan op het lokale bestuur in het nemen van
bestuurlijke maatregelen ten behoeve van de preventie van criminaliteit. De te
verwachten terughoudendheid van het openbaar ministerie is al vermeld. Ech-
ter, de preventie-experimenten, en vooral de experimenten waarin het herstel
van de informele sociale controle voorop staat, doen - meer dan bij repres-
sie-experimenten - een groot beroep op alle partners van het lokale drie-
hoeksoverleg vanwege de noodzaak van een goede coordinatie van bestuurlij-
ke en strafrechtelijke maatregelen. Wat dat betreft wordt de rol van het drie-
hoeksoverleg belangrijker.

De scepsis over de kans van slagen van de experimenten is evenwel geen
reden geweest geen pogingen te ondernemen. Het criminaliteitsvraagstuk
was te dringend om het op zijn beloop te laten.

3.2.4 De evaluatie van de experimenten

Voordat in deze paragraaf wordt ingegaan op de evaluatie van de experi-
menten, dat wil zeggen op de wijze waarop de effecten van de experimentele
activiteiten zijn gemeten, is het goed te benadrukken dat het in de experimen-
ten die in dit hoofdstuk worden besproken, gaat om experimentele activiteiten
door de politie. Aanleiding voor de experimenten was immers het komen tot
richtlijnen voor het opsporings- en verbaliseringsbeleid van de politie. Hoewel
het accent verschoven was van richtlijnen voor opsporing en verbalisering
naar effectieve methoden van criminaliteitsbestrijding (of beter gezegd crimi-
naliteitsbeheersing), bleef de politie centraal staan. Ook de verdere ontwikke-
ling naar andere vormen van preventie dan preventiesurveillance of voorlich-
ting over technopreventie zou in de experimenten primair op zijn effecten wor-
den onderzocht voor zover het gaat om de politie-activiteiten. Alhoewel het be-
lang van bestuurlijke maatregelen en initiatieven van de bevolking zeer zeker
werd onderkend, zouden deze niet in de experimenten worden opgenomen
doch in eerste instantie zelfs, voor zover mogelijk, bewust worden geremd en
afgehouden teneinde specifiek de effecten van de politie-activiteiten te kun-
nen meten.

Het doel van het evaluatie-onderzoek door het WODC was na te gaan wat de
effecten waren van de experimentele politiemethoden op de omvang van de
criminaliteit. De verschuiving van repressie van criminaliteit naar preventie
van criminaliteit heeft.ook gevolgen gehad voor de wijze van evaluatie. Experi-
mentele methodieken bij de recherche waren vooral gericht op het verhogen
van het aantal of het percentage opgehelderde delicten. In hoeverre daarmee
de omvang van de criminaliteit wordt teruggebracht, was echter de vraag.
Schrikken de extra recherche-inspanningen een potentiële dader af, nog los
van 'de vraag of hij op de hoogte is van deze recherche-inspanningen en het
succes ervan? En als een potentiële dader wel wordt afgeschrikt, bestaat dan
niet het gevaar dat er een verplaatsing optreedt naar andere typen van delic-
ten waarop niet extra wordt gerechercheerd, naar andere gemeenten of naar
een andere tijdsperiode wanneer de extra recherche-aandacht weer is terug-
gebracht tot het normale niveau? Deze vragen waren nog onbeantwoord en
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impliceerden in feite -een onderzoek onder daders van delicten naar allerlei
overwegingen die zij hanteren met betrekking tot het plegen van een strafbaar
feit (262). Het model van een recherche-experiment is als volgt.

middel doel

veranderingen in de
organisatie van en
de werkwijze bij het
opsporingsonderzoek

verhoging van het
ophelderings
percentage

einddoel

afname van de
criminaliteit

In de experimenten waarin de preventie van criminaliteit centraal staat, is
een andere wijze van evaluatie noodzakelijk. Dan gaat het er wel om te be-
kijken of de experimenten effect hebben gehad op de omvang van de crimina-
liteit. Criminaliteit is daarbij op twee manieren gehanteerd, nl. als een objec-
tieve en als een subjectieve maat. De objectieve maat voor criminaliteit was
de omvang van de criminaliteit zoals deze door middel van onderzoek onder
de bevolking werd gemeten. Een opmerking terzijde hierbij is dat, toen in 1978-
1979 de doelstellingen van de experimenten werden geformuleerd, werd
gesproken over het "bestrijden van de criminaliteit" zonder dat daarbij werd
aangegeven of werd bedoeld dat de omvang daadwerkelijk gereduceerd
moest worden of dat er in feite ook al succes werd behaald wanneer de stij-
gende lijn van de laatste jaren werd afgezwakt. Bij de evaluatie van de experi-
menten is vanuit beide optieken naar de omvang van de criminaliteit gekeken.
De subjectieve maat was de beleving van criminaliteit door de bevolking ofte-
wel de gevoelens van onveiligheid. Een tweede doelstelling van de preventie-
experimenten was het verbeteren van de relatie tussen de politie en de bevol-
king. De hypothese in de preventie-experimenten is dat de experimentele poli-
tie-activiteiten een gunstige invloed hebben op de criminaliteit (objectief en
subjectief) en op de relatie tussen politie en bevolking. Deze invloed kan
direct en indirect zijn. Indirect kunnen bv. de politie-activiteiten een gunstige
invloed hebben op de mate waarin de bevolking maatregelen neemt om te
voorkomen dat men het slachtoffer wordt van een delict, wat vervolgens weer
een gunstige invloed kan hebben op de criminaliteit. Ditzelfde geldt voor de
mate waarin de bevolking aangifte doet bij de politie van een delict waarvan
men zelf het slachtoffer wordt of van verdachte situaties. Deze indirecte in-
vloeden zijn ook in het onderzoek opgenomen, waarmee het model heel wat
complexer wordt dan bij een recherche-experiment. Het model van een
preventie-experiment ziet er dan als volgt uit.

middel instrumenteel doel einddoel

preventie-activiteiten
doorde politie

gevoelens van onveiligheid
bij bevolking

In het evaluatie-onderzoek van de afzonderlijke experimenten is dit model
niet op alle geschetste samenhangen, getoetst. Nagegaan is alleen of er ten
aanzien van de verschillende criteria waarvan werd verondersteld dat de expe-
rimentele politie-activiteiten daarop effect zouden hebben (direct of indirect),
verschillen waren opgetreden, tussen de situatie vooraf aan het experiment en
de situatie na afloop van het experiment. Op twee momenten is dus onderzoek
noodzakelijk, voorafgaand aan en na afloop van het experiment. Voor de pre-

bevolking
preventiebereidheid 1 _I omvang criminaliteit
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ventje-experimenten houdt dit in dat tweemaal een onderzoek is gehouden on-
der de bevolking van de gemeente of wijk waar het experiment: is uitgevoerd.
Een tweede aspect van een evaluatie-onderzoek is dat vastgesteld moet kun-
nen worden of de verschillen die na afloop van het experiment zijn geconsta-
teerd, zich ook elders hebben voorgedaan en dus geen gevolg kunnen zijn van
de experimentele politie-activiteiten. Om dit te kunnen bepalen is een controle
geïntroduceerd. Bij een recherche-experiment betekent dit een onderzoek
naar de ophelderingspercentages in een vergelijkbaar politiekorps waar geen
experiment plaatsvindt en bij een preventie-experiment een bevolkingsonder-
zoek in een vergelijkbare gemeente of wijk waar niet wordt geëxperimenteerd.
Ook in de controlegemeente/wijk moet tweemaal een onderzoek worden ge-
houden.

In schema is het ideaaltype van de evaluatie van een experiment als volgt.

A = meting 1 experiment B = meting 2

C = meting 1 controle D = meting 2

Gekeken wordt vervolgens naar het verschil (B-A) ten opzichte van het ver-'
schil (D-C). Wil men aan dit verschil van verschillen betekenis kunnen toéken-
nen, in die zin dat de experimentele methode wel of geen effect heeft gehad,
dan zullen de twee situaties (het experiment en de controle) op relevante ken-
merken zoveel mogelijk gelijk moeten zijn. Bij een laboratoriumexperiment
kan dit door bepaalde procedures en technieken (matchen, randomiseren),
omdat dan bij voorbaat niet vaststaat waar en bij wie het experiment wordt
uitgevoerd. Bij een experiment in een bestaande situatie (een veldexperiment),
zoals in dit geval bij de politie-experimenten, kan dat niet. Dan moet als con-
trole voor het recherche-experiment een politiekorps worden gezocht van on-
geveer gelijke grootte, en vooral ook met een recherche-afdeling die op een-
zelfde wijze is georganiseerd en functioneert als in het experimentele politie-
korps. En ook dient het delictpatroon vergelijkbaar te zijn vanwege de grote
verschillen in opheldering per soort delict. Voor een preventie-experiment
dient niet alleen een controlegemeente te worden gezocht met een politie-
korps dat qua grootte, organisatie en werkwijze vergelijkbaar is. Ook dienen
allerlei socio-demografische kenmerken van de bevolking (vanwege de veron-
derstelde relatie met crimineel gedrag, maar ook met aangiftegedrag, oordeel
over het politie-optreden, onveiligheidgevoelens e.d.) zoveel mogelijk hetzelf-
de te zijn. Dit geldt ook voor allerlei bestuurlijke aspecten binnen de beide ge-
meenten. Het moge duidelijk zijn dat het vinden van een controlegemeente of
-wijk voor een recherche- of preventie-experiment geen eenvoudige zaak is. Dit
heeft er dan ook toe geleid dat bij een aantal experimenten concessies zijn ge-
daan aan de mate van controle. In plaats van een vergelijking met een con-
trolegemeente/wijk is gekozen voor een vergelijking met de resultaten uit lan-
delijke bevolkingsonderzoeken. Bij de beschrijving van de afzonderlijke expe-
rimenten wordt hierop verder ingegaan.

In alle preventie-experimenten zijn de hierboven genoemde (directe en indi-
recte) effectcriteria onderzocht. De wijze waarop dit is gebeurd, i.e. de opera-
tionalisering van deze effectcriteria, is niet overal dezelfde. Daarvoor wordt
verwezen naar de onderzoekrapporten van de afzonderlijke experimenten.
Hier wordt alleen op een tweetal effectcriteria in het kort ingegaan, nl. op de
meting van de omvang van de criminaliteit en op de keuze van het aangiftege-
drag van slachtoffers van een delict als effectcriterium.

Om de omvang van de criminaliteit te meten is gekozen voor een onderzoek
onder de bevolking teneinde op die manier de werkelijke omvang van de crimi-
naliteit vast te stellen. Aan deze methode werd de voorkeur gegeven boven de
geregistreerde criminaliteit in de politiestatistieken, omdat deze, zoals ook in
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hoofdstuk 2 en in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, slechts een deel
van de werkelijk gepleegde criminaliteit bevatten. In een bevolkingsenquête
(oftewel een slachtofferenquête) wordt aan een steekproef van de bevolking
gevraagd of men in een bepaalde periode het slachtoffer is geweest van een
of andere vorm van misdaad. Alhoewel daarmee de bezwaren die kleven aan
de geregistreerde criminaliteit worden ondervangen, neemt dat niet weg dat
ook een slachtofferenquête beperkingen heeft. Qua vraagstelling is er bv.
naar gestreefd de delictomschrijving aan te laten sluiten op het "gewone
taalgebruik", maar daarmee is de relatie met de strafrechtelijke delictom-
schrijving niet altijd even eenduidig. Ook binnen de gekozen delictomschrij-
ving blijft bovendien het probleem bestaan dat niet iedere burger in dezelfde
mate een bepaalde gebeurtenis als een strafbaar feit definieert. Voorts omvat-
ten de slachtofferenquêtes niet het gehele scala van misdrijven; aan de door-
snee burger wordt gevraagd of hij/zij het slachtoffer is geworden van bepaalde
delicttypen. Bedrijven en middenstand blijven buiten de steekproef. De om-
vang van o.a. diefstal en inbraak in winkel of bedrijf, overvallen op banken of
postkantoren e.d. kan dus op deze manier niet worden gemeten. Ook blijven
economische en milieudelicten buiten beschouwing alsook zg. slachtoffer-
loze delicten zoals de handel in drugs. Voor de delicten die in de experimenten
centraal zouden staan, o.a. (brom)fietsdiefstal, diefstal van en uit de perso-
nenauto, inbraak bij particulieren, zakkenrollerij, bedreiginglmishandeling op
straat of binnenshuis en vernieling van eigendom mocht echter, gezien de
resultaten van eerder verricht onderzoek (263), worden aangenomen dat de
slachtofferenquêtes een betrouwbaar beeld zouden geven van de werkelijke
omvang van de criminaliteit.

Een ander punt is het hanteren van het aangiftegedrag van slachtoffers als
effectcriterium. Men kan daarbij vraagtekens plaatsen, gezien ook datgene
wat in paragraaf 3.1 is gesteld over de relatie tussen het aangiftegedrag en de
effectiviteit van het justitiële politie-optreden. Resulteert een toename van het
aangiftegedrag in een betere criminaliteitsbestrijding of is het in feite alleen
een verzwaring van de werklast van de politie? Of wordt het politie-optreden
daardoor dan wel niet effectiever, maar wel efficiënter?. Veel zal hierbij afhan-
gen - gezien ook de bevindingen uit buitenlands onderzoek - van de kwali-
teit en de kwantiteit van de informatie die de aangever verstrekt. Vooral in de
sfeer van de kleine criminaliteit lijkt deze niet erg voor verbetering vatbaar te
zijn. Daarmee rijst onmiddellijk de vraag of het wel zo'n goede zaak is het aan-
giftegedrag' van slachtoffers te willen bevorderen. Het kan ook negatieve ge-
volgen hebben en leiden tot een verslechtering van de relatie tussen de burger
en de politie wanneer het slachtoffer, na aangifte gedaan te hebben, niets
meer over zijn zaak verneemt terwijl de verwachting was gewekt dat de politie
het ter hand zou nemen. In de experimenten is het aangiftegedrag veeleer op-
genomen als een indicatie voor een toename van het vertrouwen dat de bevol-
king heeft dat de politie iets doet aan de zaak. (Dit kan dan velerlei zijn: infor-
matie, hulp,, advies of opsporingsonderzoek). In die zin is het aangiftegedrag
ook meer een operationalisering van de relatie tussen de politie en de be-
volking.

Een belangrijk doel van het uit te voeren evaluatie-onderzoek is vast te stel-
len dat die activiteiten die binnen het kader van het experiment worden onder-
nomen, effect hebben op het criminaliteitsniveau, het ophelderingspercen-
tage of de andere effectcriteria die hierboven zijn genoemd. Er wordt dus een
causaal verband verondersteld: het ene is een gevolg van het andere. In de
methodologie worden drie voorwaarden gesteld waaraan moet zijn voldaan,
wil men tot een oorzakelijk verband kunnen concluderen. Op de eerste plaats
moet er een samenhang zijn, dat wil zeggen dat inderdaad in de experimentele
situatie betere resultaten worden bereikt dan in de controlesituatie. Voorts
dient deze samenhang in de tijd gezien asymmetrisch te zijn, dat wil zeggen
de oorzaak moet in de tijd vooraf gaan aan het gevolg. Eerst moet er bv. pre-
ventievoorlichting zijn gegeven voordat deze effect oplevert. En op de derde
plaats moet de gevonden samenhang tussen "oorzaak" en "gevolg" blijven
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bestaan wanneer de invloed van mogelijke andere factoren op bv. het crimina-
liteitsniveau wordt nagegaan. De opzet van een evaluatie-onderzoek met een
experimentele en een controlegroep waar matching en randomisatie is toege-
past, heeft de grootste interne validiteit en biedt dus de grootste mogelijk-
heden om tot een causale samenhang te kunnen concluderen (265). In de prak-
tijk kunnen echter allerlei afwijkingen van dit ideaalmodel voorkomen.

De politie-experimenten wijken ook van dit ideaalmodel af. Ten eerste gaat
het hier om veldexperimenten zonder matching en randomisatie, waardoor er
geen perfecte controle bestaat. Ten tweede kunnen zich in hun sociale con-
text allerlei manifeste en latente dingen hebben voorgedaan die van invloed
zijn geweest op de effectcriteria; een invloed die bovendien niet altijd meet-
baar is. Waar mogelijk is geprobeerd het aantal van dergelijke verstorende
factoren te beperken door binnen het driehoeksoverleg met bestuur en justitie
de afspraak te maken dat gedurende de periode van het experiment zo min
mogelijk wijzigingen zouden worden aangebracht in omstandigheden die
bestuur of justitie kunnen beheersen en die van invloed zouden kunnen zijn op
het criminaliteitsniveau of de criminaliteitsbeleving (de onveiligheidsgevoe-
lens). Voorts is in de analyse van de onderzoekgegevens, voor zover mogelijk,
nagegaan of verstorende factoren een rol hebben gespeeld in het verband tus-
sen het experiment en de effectcriteria. Dat neemt echter niet weg dat de op-
zet van de politie-experimenten het trekken van conclusies over een causale
relatie niet toelaat. Daarbij komt ten derde dat in de evaluatie van de experi-
menten niet is nagegaan hoe de experimenten nu precies hebben gewerkt en
waarom. Gekeken is alleen of de experimentele methodiek of aanpak werkt of
niet; er is alleen naar de uitkomst gekeken. Er is dus sprake van een input-
output model (black box) en niet van een input-throughput-outputmodel; of
met andere woorden van een produktevaluatie en niet van een proces-
evaluatie.

Met het hierboven genoemde punt van de produktevaluatie van de politie-
experimenten hangt een laatste, maar daarom niet minder belangrijk punt
samen. Zoals ook in de beschrijving van de voorbereiding van de experimen-
ten is weergegeven, is bij de invulling van de experimenten veelal aangesloten
bij opvattingen daarover binnen het driehoeksoverleg en/of bij ontwikkelingen
die reeds gaande waren binnen het politiekorps. Een belangrijke overweging
daartoe was het inschatten van de haalbaarheid van het opstarten en tot een
goed einde brengen van het experiment. Dit betekende dat het te houden ex-
periment niet bestond uit een enkele nieuwe, experimentele activiteit, maar
uit een aantal verschillende (een pakket van) experimentele activiteiten.
Naast de grotere, praktische haalbaarheid van een dergelijk experiment werd
ook verondersteld dat het uitvoeren van meer nieuwe activiteiten tegelijkertijd
in ieder geval tot effecten zou leiden, terwijl dit - gezien ook de diverse bui-
tenlandse experimenten - bij het uitvoeren van één enkele, nieuwe activiteit
nog maar de vraag was. Daarmee wijken de politie-experimenten af van wat
wel het ideaaltype van een experiment is: de introductie van één enkel nieuw
element, waarvan de effecten worden onderzocht. De evaluatie van de politie-
experimenten is in feite aan te duiden als een "program-evaluatie". Doelbe-
wust is bij de evaluatie vervolgens gekozen voor het bestuderen van de effec-
ten in hun totaliteit en niet van de effecten van de afzonderlijke onderdelen
van het programma, het pakket (265). Onderzoektechnisch zou dit wel moge-
lijk zijn geweest door in een aantal politiekorpsen een of meer onderdelen van
het programma experimenteel uit te voeren en daarnaast een aantal politie-
korpsen als controle te laten fungeren. Hierboven is echter reeds gewezen op
het probleem om tegenover een politiekorps en een gemeente waar het experi-
ment werd gehouden, een politiekorps en een gemeente te vinden ais con-
trole. Het introduceren van meer experimentele en meer controlekorpsen en
gemeenten was dan ook een onhaalbare zaak, ook al omdat daarnaast nog al-
lerlei bestuurlijke en justitiële omstandigheden zoveel mogelijk constant
moesten worden gehouden. De invulling van de politie-experimenten en de
mate waarin bij de evaluatie is afgeweken van het "zuivere" model van de
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onderzoekopzet voor een experiment, hebben als consequentie dat alleen
totaaleffecten kunnen worden vastgesteld en geen afzonderlijke effecten,
waarbij men overigens - zoals gezegd - bovendien nog terughoudend moet
zijn met het leggen van een oorzakelijk verband tussen deze effecten en de ex-
perimentele activiteiten.

3.2.5 Het bevolkingsonderzoek

. In de experimenten waarin de preventie van criminaliteit centraal staat,
worden de effecten van de preventie-activiteiten gemeten met behulp van
onderzoek onder de bevolking. In aansluiting op ervaringen in het buitenland
en in Nederland is gekozen voor een representatieve steekproef onder de be-
volking van 16 jaar en ouder (266).

Een eerste punt van overweging was de wijze van benadering van de te
ondervragen personen. Moesten zij via een schriftelijk toegezonden vragen-
lijst worden benaderd of mondeling, bij de betrokkene thuis of telefonisch. Er
is afgezien van een schriftelijke benadering, omdat deze over het algemeen
een geringere respons oplevert en de controlemogelijkheden op de beant-
woording van de vragen beperkt zijn. Aangezien de experimenten gespreid
door het gehele land zouden worden gehouden, zou het mondeling intervie-
wen thuis aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dit, in combinatie met
het feit dat er gunstige ervaringen waren opgedaan met het afnemen van tele-
fonische interviews, waren redenen om tot deze wijze van interviewen over te
gaan (267). Telefonisch kan ni. een groot deel van de bevolking worden be-
reikt. De telefoondichtheid in Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen
tot 85 à 90%, zonder dat zich grote verschillen voordoen naar leeftijd, sociale
klasse, urbanisatiegraad of gezinssituatie. Het geringe percentage van 3 à
4% geheime telefoonaansluitingen behoeft op zich nog geen reden voor niet-
representativiteit te zijn. Recente mededelingen van de PTT naar aanleiding
van een toename van het aantal geheime telefoonaansluitingen wijzen er trou-
wens op dat men daar meer en meer toe overgaat zonder een bepaalde reden,
maar omdat men het "interessant" vindt. En zelfs wanneer er wel een bepaal-
de reden is die in verband staat met het doel van het onderzoek (het meten van
de criminaliteit, het onveiligheidsgevoel en het oordeel over de politie), dan is
dit binnen de context van een evaluatie-onderzoek van beperkte betekenis.
Immers, het gaat dan om het vinden van verschillen tussen twee steekproeven
uit de bevolking waarin in beide gevallen dezelfde kleine groep (3 à 4%) is
buitengesloten.

Een ander punt van overweging was de grootte van de steekproef in abso-
lute zin en in relatie tot de totale bevolking. Wanneer wordt gelet op de repre-
sentativiteit van de steekproef naar relevante factoren (zoals leeftijd en
geslacht), kan met een niet al te grote steekproef worden volstaan. Multi-
variate analysetechnieken maken het namelijk mogelijk om ook bij kleinere
onderzoekgroepen veel kenmerken ofwel variabelen tegelijkertijd op hun on-
derlinge samenhang te bekijken. Gekozen is voor een steekproefomvang die
varieerde van ca. 500 tot ca. 1000 respondenten (dit komt overeen met steek-
proeffracties van 2 tot 5%). Deze steekproefomvang was voor wat betreft een
van de effectcritera in feite aan de lage kant. Wilde men namelijk statistisch
significante verschillen kunnen meten in de omvang van de criminaliteit naar
de afzonderlijke delicttypen die in het onderzoek waren opgenomen, dan had
gekozen moeten worden voor een grotere steekproef. Bij een grotere steek-
proef zijn verschillen in percentage eerder significant dan bij kleinere steek-
proeven (268). Een grotere steekproef - ongeveer het dubbele van de gekozen
omvang - zou echter aanzienlijk hogere kosten hebben gegeven. Besloten
werd tot de kleinere steekproef. Dit betekende ook dat vooral een vergelijking
zou worden gemaakt van het slachtofferpercentage over het totaal van in de
enquête opgenomen delicten in plaats van over de delicten afzonderlijk.

De representativiteit van de steekproef is nagestreefd door gedurende de
interviewfase zoveel mogelijk te letten op de verdeling naar leeftijd en
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geslacht en naar geografische spreiding over de gemeente of de wijk. Ook
is geprobeerd mensen die door beroep of anderszins veel uithuizig zijn, telefo-
nisch voor een interview te benaderen door's avonds te bellen of een afspraak
voor een interview te maken. Uiteindelijk bleek in alle projecten een lichte on-
dervertegenwoordiging van jongeren tot 24 jaar en een lichte overtegenwoor-
diging van mensen van 65 jaar en ouder.

Door zowel vooraf aan het experiment als na afloop een onderzoek onder de
bevolking te houden, kan worden vastgesteld of er verschuivingen zijn opge-
treden in de te meten aspecten. Twee opties staan daarbij open. Na afloop
van het experiment kan de steekproefgroep die ook al vooraf is ondervraagd
opnieuw worden benaderd (een longitudinale of panelopzet), ofwel er wordt
een geheel nieuwe steekproef getrokken. Beide benaderingen hebben hun
voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel van een longitudinale opzet is dat
voor iedere individuele respondent kan worden bepaald of er verschillen zijn
opgetreden in zijn ervaringen, meningen en opvattingen (269). Een nadeel is
daarentegen de kans op zg. panel-uitval; personen willen niet mee werken aan
een tweede onderzoek of zijn onbereikbaar. Om dit te ondervangen kunnen in
aanvang grote steekproeven worden getrokken met alle financiële gevolgen
van dien. Een tweede nadeel is het feit dat voor het onderzoek relevante facto-
ren worden beïnvloed doordat men reeds over een bepaald onderwerp is on-
dervraagd. In het bijzonder dient men bedacht te zijn op het zg. "carry-over"-
effect. Voor de politie-experimenten houdt dit in dat de meting vooraf aan het
experiment van invloed is op de effectcriteria in de tweede meting doordat de
geïnterviewden (ook) door het feit dat ze daarover eerder zijn ondervraagd zich
bewust(er) zijn geworden van het criminaliteitsvraagstuk en daarmee gerela-
teerde aspecten (zoals het oordeel over het politie-optreden, het aangiftege-
drag, de onveiligheidsgevoelens of de preventiebereidheid), en niet (alleen)
omdat de experimentele politie-activiteiten effect hebben gehad. Deze carry-
over effecten zullen des te groter zijn, naarmate het experiment korter duurt.
Bij de evaluatie van het eerste experiment, in Hoogeveen, werd gekozen voor
een gecombineerde opzet met zowel een panelsteekproef als een geheel
nieuwe steekproef om te bezien welke voor- en nadelen er daadwerkelijk zou-
den optreden. Alhoewel zich geen carry-over-effecten bleken voor te doen,
was de panel-uitval eenderde. Dit was, in samenhang met het feit dat het
niet uitgesloten was dat er in de betreffende gemeente meer dan tweemaal
een bevolkingsonderzoek met betrekking'tot het experiment zou worden ge-
houden, reden om in de volgende evaluatie-onderzoeken te kiezen voor steeds
nieuwe, dus onafhankelijke steekproeven uit de bevolking.

3.3 Opzet, uitvoering en resultaten van de afzonderlijke experimenten

Met op de achtergrond de resultaten van de literatuurstudie kon in een vol-
gende ronde langs het driehoeksoverleg in de vier resterende gemeenten (Ber-
gen op Zoom en Arnhem waren afgevallen) tot een besluit worden gekomen
over de invulling van het lokale experiment. Hoe dit precies is gegaan en wat
de inhoud van het experiment zou zijn, komt bij de beschrijving van de afzon-
derlijke projecten aan de orde. Hier wordt volstaan met een kort overzicht. De
vier experimenteergemeenten waren: Amsterdam, Utrecht, Hoogeveen en Lei-
den. Er werd van afgezien Bergen op Zoom en Arnhem nog als controlege-
meenten voor respectievelijk Hoogeveen en Leiden te hanteren vanwege de
veronderstelde verschillen met betrekking tot socio-demografische en andere
factoren die relevant zijn voor het criminaliteitsniveau. In Amsterdam, Utrecht
en Hoogeveen zou de preventie van criminaliteit voorop staan en in Leiden de
repressie van criminaliteit.

In Amsterdam zou een vast team, bestaande uit leden van de surveillance-
dienst en de recherche gedurende een bepaalde periode worden belast met
een preventieve politietaak in een bepaalde wijk en, in veel mindere mate, met
een repressieve taak.
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Ook in Hoogeveen zou de preventie van criminaliteit voorop staan, door ge-
richte preventieve surveillances (die ook een repressief element kunnen heb-
ben) en door allerlei preventie-activiteiten die geïnitieerd en gecoordineerd
worden door een ambtenaar Voorkoming Misdrijven.

In Utrecht zou het gehele politiekorps worden gereorganiseerd volgens het
model van wijkteampolitie; er was hier dus in feite geen sprake van een experi-
ment, maar van een definitieve organisatieverandering. Veronderstellingen
achter het model van wijkteampolitie zijn vooral dat daarmee de relatie met de
bevolking kan worden verbeterd. Daarnaast is met name in de Verenigde Sta-
ten wijkteampolitie opgezet om een betere bijdrage te leveren aan de crimina=
liteitsbestrijding.

Op voorhand was niet bekend hoe het experiment in Leiden zou worden in-
gevuld. Gekozen was voor een experiment bij de recherche, conform de aan-
vankelijke opzet van de experimenten. Na een inventariserend onderzoek naar
de gang van zaken bij de recherche en het recherche-onderzoek zou worden
bezien welke effectievere werkmethode kon worden gevonden. Deze methode
zou vervolgens in een experiment worden beproefd.

In de verdere voorbereidingen zijn enkele wijzigingen opgetreden. Zo werd
ervan afgezien dat Amsterdam en Utrecht over en weer zowel controle als ex-
perimentele gemeente zouden zijn. Het aantal uit te voeren experimenten
kwam daarmee op vier. In een volgend stadium traden nogmaals wijzigingen
op in de opzet..In Utrecht gingen de plannen tot reorganisatie van het politie=
korps tot wijkteams na een aanvankelijk besluit daartoe, ook in het lokale
driehoeksoverleg, niet door. Om toch enig idee te kunnen krijgen van de effec-
ten van een wijkteampolitiemodel op de omvang van de criminaliteit, is toen
aansluiting gezocht bij de reorganisatie van het Sittardse politiekorps tot
wijkteams. Hier zij echter reeds opgemerkt dat het doel van deze reorganisa-
tie niet primair was om te komen tot een betere bestrijding van de criminali-
teit. En bovendien ging het ook in Sittard om een definitieve organisatiewijzi-
ging en niet om een experiment. Zowel op de organisatiewijziging.als op de
verrichte onderzoeken in Utrecht en Sittard zal later worden ingegaan. Een an-
dere wijziging was dat na een inventariserende studie naar de werkwijze van
de algemene recherche van het Leidse politiekorps, een experiment dat veran-
deringen in deze werkwijze zou moeten inhouden, om diverse redenen geen
doorgang kon vinden. Toevallig was er binnen de recherche-afdeling van het
Utrechtse politiekorps op eigen initiatief een proef opgezet met het doel om
door een andere wijze van rechercheren betere opsporingsresultaten te berei-
ken. Alhoewel deze proef geen experiment is in directe zin, kunnen de resulta-
ten ervan toch een aanwijzing geven voor de kans op succes van andere wij-
zen van rechercheren. Bij de bespreking van de voorbereidende activiteiten in
Leiden, zullen daarom de bevindingen van het Utrechtse rechercheproject
worden vermeld. Uiteindelijk is dus alleen in Hoogeveen en Amsterdam een
experiment uitgevoerd conform de onderzoekopzet.

3.3.1 Het experiment in Hoogeveen

3.3.1.1 De invulling van het experiment

In de besprekingen tussen het lokale driehoeksoverleg, het politiekorps van
Hoogeveen en het WODC bleek dat het aanvankelijke voorstel om in Hooge-
veen een zg. "strike force" op te zetten, weinig kans van slagen had. Men kon
er in de interne organisatie niet voldoende mankracht voor vrij maken zonder
de verdere recherche te "ontmantelen", en bovendien was er in Hoogeveen
niet een specifiek delict aan te wijzen dat zo frequent voorkwam dat het zich
zou lenen voor een dergelijke intensieve aanpak. Toen onder invloed van de
literatuurstudie de aandacht werd gericht op de preventie van criminaliteit,
bleek deze benadering in Hoogeveen een betere kans van slagen te hebben.

Reeds een aantal jaren werkte men in Hoogeveen met het concept van pro-
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jectsurveillances op voorvallen die vanwege een grotere frequentie extra aan-
dacht van de politie vragen. De coordinatie van dergelijke projectsurveillan-
ces gebeurt door het stafbureau organisatie, planning en communicatie
(OPC). Besloten werd deze projectsurveillances die in het verleden vooral
waren gericht op verkeersovertredingen, uit te breiden tot delicten in de sfeer
van de kleine criminaliteit, en dan op een flexibele wijze door de plaats, de
duur en de vorm van surveillance (te voet, per auto, in uniform, in burger) zo-
veel mogelijk af te stemmen op de verschijningsvorm van de delicten.

Naast deze projectsurveillances werd besloten de preventie van criminali-
teit ter hand te nemen door de aanstelling van een ambtenaar Voorkoming
Misdrijven (VM). Ten tijde van de voorbereidingen van het Hoogeveense expe-
riment was de regeling Politiële Misdaadvoorkoming afgekomen. Volgens
deze regeling zou onder andere in elk politiekorps een ambtenaar worden aan-
gesteld met de taak om "misdaadbevorderende situaties en gedragingen te
signaleren, te bestrijden en te voorkomen, alsmede de belanghebbenden voor
te lichten en te stimuleren terzake van door hen te nemen maatregelen om het
plegen van strafbare feiten te voorkomen of te bemoeilijken en om zichzelf
tegen de directe gevolgen van zodanige feiten te beschermen". Als eerste po-
litiekorps in Nederland heeft toen het Hoogeveense korps uit de recher-
chesterkte van het korps een ambtenaar VM aangesteld.

De keuze van de delicten die in het experiment prioriteit zouden krijgen is
eveneens gemaakt in het driehoeksoverleg. Deze keuze was gebaseerd op de
ontwikkeling van de bij de politie geregistreerde criminaliteit, alsmede op de
gegevens uit de bevolkingsenquête die vooraf aan het experiment was gehou-
den. Daaruit bleek dat inbraak, diefstal en vernieling in het experiment de aan-
dacht moesten krijgen; en zo werd ook besloten. Hierbij werd er rekening mee
gehouden dat niet alle delicten zich lenen voor preventie door middel van sur-
veillance; ze moeten zich voordoen op plaatsen die zichtbaar zijn voor de
politie, ze moeten beïnvloedbaar zijn en ook moeten er verwachtingen
bestaan over de plaats waar ze gepleegd zullen worden. De projectsurveillan-
ces werden daarom in hoofdzaak op vernieling gericht; de activiteiten van de
ambtenaar VM hadden op alle drie genoemde delicten betrekking.

3.3.1.2 De voorbereiding en de duur van het experiment

Het experiment is per 1 januari 1980 van start gegaan. Daar ging enige voor-
bereiding aan vooraf. Voor wat betreft de projectsurveillances diende vast-
gesteld te worden waar, wanneer en hoe zou worden gesurveilleerd. Dit ge-
beurde door het stafbureau, waar vervolgens ook gedurende het experiment
de coordinatie berustte. Tot ambtenaar VM werd iemand uit het Hoogeveense
politiekorps aangesteld. Deze functionaris heeft voor de start van het experi-
ment door bemiddeling van de Landelijk Coordinator Voorkoming Misdrijven
een preventiecursus op de rechercheschool te Zutphen gevolgd en heeft ver-
volgens een eerste actieprogramma uitgewerkt.

Aanvankelijk zou het experiment een jaar duren, alhoewel van meet af aan
mee heeft gespeeld dat de aanstelling van de ambtenaar VM zeer waarschijn-
lijk geen tijdelijke zaak zou zijn. Aan het einde van het eerste experimenteer-
jaar is, vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie door het WODC, doch
afgaande op een interne evaluatie, besloten om het experiment met een jaar
te verlengen teneinde verdere preventie-activiteiten te kunnen ontwikkelen
zonder inbreuk te doen op de continuïteit van het experiment. In totaal heeft
het experiment dus twee jaar geduurd, van januari 1980 t/m december 1981.

Een nieuw element in het experiment waren in 1981 de wijkavonden. Doel
van deze avonden was het over en weer aan elkaar verstrekken van informatie
door de politie en de bevolking. Uit de wijkavonden zouden mogelijk dingen
naar voren komen die onder de bevolking leefden en waaraan de politie iets
zou kunnen doen. Dit zou dan een eerste stap zijn in de richting van sociopre-
ventie, en in ieder geval relatiebevorderend werken. De opkomst van de bevol-
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king op deze wijkavonden was niet zo groot, doch een belangrijker probleem
was dat weinig zaken door de bevolking werden aangedragen die aankno-
pingspunten boden voor verdere (preventieve) politie-activiteiten. Daarmee
was het tweede experimentele jaar in feite een voortzetting van de activiteiten
uit het eerste jaar, zonder grote veranderingen.

3.3.1.3 De uitvoering van het experiment

De projectsurveillances zijn vooral verricht in het centrum van Hoogeveen,
zowel overdag in schoolpauzes en na schooltijd alsook op zaterdagmiddagen,
's avonds op koopavonden en nog later op de avond in de buurt van cafe's en
bars. Tevens is er in de vroege avonduren gesurveilleerd bij parken, scholen,
sportlokalen en clubgebouwén, verspreid over de gehele gemeente. In het cen-
trum werd veelal te voet gesurveilleerd; elders in de gemeente veelal per auto.
Men trad daarbij afwisselend op in uniform of in burger, in een politie- of in
een burgerauto. Gegevens over het aantal uren dat aan deze wijze van surveil-
lance is besteed, wijzen op een sterke toename ervan in het eerste experimen-
tele jaar. In het tweede experimentele jaar is daarentegen een daling opgetre-
den, hoewel het aantal uren,nog wel hoger lag dan vóór de start van het experi-
ment. De toename in het eerste jaar is met name groter uitgevallen door nach-
telijke surveillances in verband met mogelijke brandstichting. Ook is het
denkbaar dat het feit dat het experiment liep, tot een bewuste registratie van
surveillance-uren heeft geleid die in voorgaande jaren wel werden uitgevoerd,
maar niet genoteerd. Tezamen met de ambtenaar VM werden ook enkele
acties uitgevoerd met betrekking tot het niet afsluiten van geparkeerde voer-
tuigen.

De werkzaamheden van de ambtenaar VM zijn in het eerste jaar vastgelegd
op dagstaten. In het tweede jaar is hiervan afgezien vanwege het nogal tijd-
rovende karakter. De werkzaamheden waren velerlei; het uitbrengen van bevei-
ligingsadviezen en de controle op de uitvoering; voorlichting aan individuen
en bepaalde doelgroepen, mondeling en schriftelijk in de plaatsèlijke media;
voorbereiden en uitvoeren van bepaalde voorlichtingsprogramma's over het
voorkomen van criminaliteit; contacten met personen en instanties die struc-
tureel van invloed kunnen zijn op misdaadpreventie zoals architecten, woning-
bouwverenigingen enz. Opvallend is dat in de loop van de tijd het accent ver-
schoven is van technopreventieve beveiligingsadviezen naar algemene voor-
lichting, naar concrete actieprogramma's en naar een structurele preventie-
aanpak, bv. bij nieuwbouwwoningen.

3.3.1.4 De evaluatie

Teneinde te kunnen vaststellen of de gerichte surveillances en de activitei-
ten van de ambtenaar VM effect hebben gehad op het criminaliteitsniveau, de
onveiligheidsgevoelens en de relatie tussen de politie en de bevolking, is op
drie verschillende momenten telefonisch een bevolkingsonderzoek uitge-
voerd, nl. vóór de aanvang van het experiment, eind 1979, na afloop van het
eerste experimentele jaar, begin 1981, en na afloop van het tweede experimen-
tele jaar, begin 1982. Het criminaliteitsniveau is, ter aanvulling op de gege-
vens uit de bevolkingsenquëtes, tevens bepaald aan de hand van de bij de
Hoogeveense politie geregistreerde criminaliteit. De financiële schade van
vernieling is vastgesteld door middel van enquêtes onder de middenstand en
gegevens van gemeentelijke en andere instanties. Omdat in het onderzoek is
afgezien van een vergelijking met een controlegemeente, is voor wat betreft
de omvang van de criminaliteit een vergelijking gemaakt met gemeenten met
eenzelfde urbanisatiegraad die zijn opgenomen in de landelijke slachtoffer-
enquête die jaarlijks wordt gehouden. De resultaten van het evaluatie-onder-
zoek, die uitgebreider zijn weergegeven in de twee verschenen WODC-rappor-
ten, kunnen ais volgt worden samengevat (272).
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Het criminaliteitsniveau

Uit het bevolkingsonderzoek komt naar voren dat de omvang van de crimi-
naliteit (gemeten aan fietsendiefstal, inbraak in particuliere woning, diefstal
uit de personenauto en vernieling van particulier eigendom), na een stijging in
het eerste experimentele jaar, in het tweede experimentele jaar niet verder is
gestegen en is gestabiliseerd. Gerelateerd aan landelijke cijfers is het experi-
ment in het tweede jaar succesvol geweest met betrekking tot de bestrijding
van vernielingen; voor diefstal en inbraak is dit minder het geval. De gegevens
van de bij de Hoogeveense politie geregistreerde criminaliteit bevestigen het
beeld uit het bevolkingsonderzoek. De reden dat - alhoewel gekozen was
voor het meten van de omvang van de criminaliteit door middel van een slacht-
offerenquête - alsnog naar de geregistreerde criminaliteit is gekeken, is
tweeledig. Op de eerste plaats bleek reeds tijdens de eerste enquête, vooraf
aan het experiment, dat op deze manier slechts een gering aantal slachtoffers
werd bereikt. Daarmee werd het (nog) moeilijker (dan verwacht) om veranderin-
gen in de omvang van de criminaliteit te kunnen vaststellen. De geregistreer-
de criminaliteit werd dan ook gehanteerd om de voorzichtige conclusies uit de
slachtofferenquêtes te ondersteunen. Daarnaast is het ten tweede een gege-
ven dat men in politiekringen veel waarde blijft. toekennen aan de gere-
gistreerde criminaliteit, ondanks de ook daar wel onderkende bezwaren die er-
aan kleven. De daling die zich na 1980 voordeed in het totaal aantal gere-
gistreerde recherchezaken is vooral gelegen in een daling van het aantal aan
de politie gemelde vernielingen, in het bijzonder aan openbare gebouwen,
scholen en voertuigen. De daling van het aantal vernielingen aan openbare ge-
bouwen e.d. wordt bovendien gestaafd door een daling van de financiële scha-
debedragen ten gevolge van dergelijke vernielingen. Ook uit de geregistreerde
criminaliteit blijkt geen daling van het aantal inbraken en slechts een beperk-
te daling van het aantal diefstallen, nl. alleen een daling van het aantal
diefstallen in kleedlokalen en garderobes.

De gevoelens van onveiligheid

Middels een vijftal vragen is bepaald of de bevolking zich veilig of onveilig
voelt in huis of op straat en er aan denkt het slachtoffer te worden van een
delict.

Uit de drie uitgevoerde enquêtes blijkt dat in de antwoorden op deze vragen
geen verschuivingen zijn opgetreden. Aan de ene kant kan men daaruit aflei-
den dat de onveiligheidsgevoelens (op deze manier gemeten) in elk geval niet
zijn toegenomen. Uit elders verricht onderzoek met dezelfde vraagstelling is
gebleken dat ook daar geen stijging van de onveiligheidsgevoelens is opgetre-
den doch eerder een afname (273). Het blijft daarmee moeilijk vast te stellen
of de politie-activiteiten in Hoogeveen wel of geen gunstig effect hebben ge-
had op de gevoelens van onveiligheid van de bevolking. In Hoogeveen blijken
de onveiligheidsgevoelens overigens ook samen te hangen niet slachtoffer-
schap, leeftijd, sexe en sociaal milieu. Met name oudere vrouwen die niet het
slachtoffer zijn geweest van een delict, voelen zich onveilig. Daarnaast den-
ken personen uit de hogere sociale milieus er vaker aan (cognitief, rationeel)
slachtoffer te kunnen worden.

Het aangiftegedrag bij slachtofferschap

Wil de politie een delict kunnen oplossen, dan moet dit delict veelal eerst
bij de politie zijn gemeld. In het onderzoek in Hoogeveen en ook in andere ge-
meenten is'nagegaan of het aangiftegedrag van slachtoffers in de loop van
het politie-experiment veranderd is, mede omdat de politie de bevolking heeft
gewezen op het belang dat zij toekent aan het doen van een aangifte. In de
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drie jaren waarop het onderzoek betrekking had bleek het percentage slacht-
offers dat bij de politie aangifte had gedaan, nogal te variëren (van 58% naar
41 %, en toen naar 48%), doch deze verschillen waren niet significant. De poli-
tie-activiteiten hebben derhalve niet geleid tot een toename van het aangifte-
gedrag van de doorsnee burger. Wel was het zo dat met name vernielingen
aan scholen e.d. vaker aan de politie werden gemeld dan voorheen.

De meldingsbereidheid bij verdachte situaties

Verondersteld kan worden dat de politie beter tijdig kan optreden en zo veel
mogelijk crimineel gedrag nog kan tegengaan, wanneer de bevolking op een
vroeg moment de politie op de hoogte stelt van mogelijke criminele situaties
of gedragingen. In het onderzoek is van een aantal verdachte of criminele
situaties nagegaan of de bevolking, wanneer men met zo'n situatie werd ge-
confronteerd, de politie zou waarschuwen of niet. Het blijkt dan dat de bereid-
heid om de politie te waarschuwen per situatie verschillend is, en het grootste
is bij situaties waar inderdaad reeds sprake is van strafbaar gedrag van jonge-
ren of volwassenen. Bij mogelijk strafbaar gedrag van kinderen is de bereid-
heid het geringste. In de loop van het experiment deden zich slechts geringe
verschuivingen voor, en dan nog in hoofdzaak na het eerste experimentele
jaar. Geconcludeerd kan dus worden dat de politie-activiteiten niet of nauwe-
lijks hebben geleid tot een toename van de meldingsbereidheid van verdachte
situaties.

De preventiebereidheid tegen inbraak of diefstal

In de bevolkingsenquêtes is ook gevraagd welke maatregelen men gewoon-
lijk neemt ter voorkoming van fietsendiefstal, diefstal uit de auto/van de auto
en inbraak (de preventiebereidheid). De onderzoekresultaten wijzen uit dat er
na het eerste experimentele jaar een toename in de preventiebereidheid is op-
getreden, doch dat zich na het tweede experimentele jaar een daling voordeed
tot net boven het niveau van vóór de start van het experiment. Alhoewel de
preventiebereidheid over een periode van twee jaar dus wel iets is toegeno-
men, is dit wellicht minder dan gehoopt. De bekendheid met het bestaan van
de ambtenaar VM en de door hem'gegeven preventievoorlichting zijn over een
periode van twee jaar voor eenderde deel van de bevolking aanleiding geweest
speciale preventiemaatregelen te treffen, met name tegen fietsendiefstal en
inbraak in de woning; op zich genomen dus geen slecht resultaat.

Het oordeel over de Hoogeveense politie

Het bevorderen van de relatie tussen de bevolking en de politie is, naast de
bestrijding van de criminaliteit (objectief en subjectief), een belangrijke
doelstelling van de politie-activiteiten geweest. Deze relatie is (behalve via de
meting van het aangiftegedrag en de meldingsbereidheid) ook op twee andere
manieren gemeten. Aan personen die recentelijk met de Hoogeveense politie
in contact waren geweest, is gevraagd wat zij vonden van het optreden van de
politie. Tevens is aan alle respondenten gevraagd een oordeel te geven over
de wijze waarop de Hoogeveense politie haar taak, onderverdeeld in een
zestal gebieden, vervult. In de drie achtereenvolgende bevolkingsonderzoeken
is de tevredenheid over het optreden van de Hoogeveense politie bij een feite-
lijk contact groter geworden, van 72% naar 87% tevreden mensen. Het oor-
deel over de vervulling van een zestal hoofdtaken door de Hoogeveense politie
is minder consistent en positief in de drie onderzoekjaren. Een gunstiger oor-
deel na het eerste experimentele jaar is na het tweede experimentele jaar om-
geslagen in een ongunstiger oordeel. Ofschoon dus het oordeel over het con-
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crete politie-optreden zich in gunstige zin heeft ontwikkeld, is dit niet het ge-
val voor de beeldvorming van de bevolking over het optreden van de Hooge-
veense politie.

De bekendheid met de politie-activiteiten

Wanneer de experimentele politie-activiteiten effecten moeten hebben op
het plegen van een delict of op de kans slachtoffer te worden 'van een delict,
op de gevoelens van onveiligheid en op aspecten die betrekking hebben op de
relatie tussen de politie en de bevolking, dan moeten deze politie-activiteiten
in ieder geval bij de bevolking bekend zijn. De bekendheid van de ambtenaar
VM is in de loop van het experiment duidelijk toegenomen; na afloop van het
tweede jaar was ruim de helft van de bevolking van zijn bestaan op de hoogte.
Artikelen en berichten in de plaatselijke pers hebben daarin de grootste rol
gespeeld, gevolgd door bepaalde groepsvoorlichtingsactiviteriten. Persoon-
lijke contacten met deze ambtenaar droegen slechts beperkt bij aan zijn be-
kendheid. De bekendheid met de gerichte surveillances is in de loop van het
experiment niet verder toegenomen en blijven steken op ca. eenderde van de
bevolking. Wel is deze bekendheid in tegenstelling tot die van de ambtenaar
VM meer gebaseerd op eigen ervaringen en op de zichtbaarheid van surveil-
lances dan op publicaties in de pers. Als de bekendheid van de gerichte sur-
veillances en de ambtenaar VM tezamen worden genomen dan blijkt dat de
bekendheid is gestegen van de helft tot tweederde van de bevolking, geen
slecht resultaat gezien ervaringen elders (274). Van belang om te vermelden is
nog dat - hoewel de bekendheid van de ambtenaar VM is toegenomen -
deze vooral beperkt blijft tot bepaalde groepen van de bevolking (mannen,
mensen van middelbare leeftijd, en uit hogere sociale milieus).

Samengevat heeft het politie-experiment in Hoogeveen een gunstig effect
gehad op de omvang van vernielingen, doch niet op die van inbraken of
diefstallen, ook wanneer deze aantallen worden gerelateerd aan landelijke cij-
fers of aan cijfers voor gemeenten met een ongeveer gelijk inwonertal. Het
aangiftegedrag is niet veranderd doch wijkt ook niet af van wat hierover uit
landelijke cijfers bekend is.

De bereidheid om preventiemaatregelen te nemen of om de politie te waar-
schuwen bij verdachte situaties zijn in de loop van het experiment slechts ge-
ring gestegen, doch voorzover er landelijke cijfers ter vergelijking beschikbaar
zijn, is het beeld voor Hoogeveen gunstiger dan elders.

Het oordeel over het optreden van de Hoogeveense politie is gunstiger ge-
worden en is, voorzover bekend, ook gunstiger dan elders. In de gevoelens van
onveiligheid is gedurende het experiment weinig of geen verandering opgetre-
den. Wel blijft het beeld voor Hoogeveen daarmee gunstiger dan het landelijk
beeld.

Alhoewel dus over het algemeen de effecten van de gerichte surveillances
en van de activiteiten van de ambtenaar VM niet zo groot lijken te zijn, dient
men enerzijds te beseffen dat, voorzover daarover gegevens voorhanden zijn,
Hoogeveen gunstig is blijven afsteken bij andere vergelijkbare gemeenten, en
anderzijds dat uit een nadere analyse tussen de bekendheid van het experi-
ment en de gemeten effecten blijkt dat vooral onder degenen die van het expe-
riment op de hoogte waren, gunstige effecten zijn opgetreden.

3.3.2 Het experiment in Amsterdam-Osdorp

3.3.2.1 De invulling van het experiment

In het voorstel voor het experiment dat in Amsterdam zou worden gehouden
stonden preventie-activiteiten centraal. Achtergrond voor een meer concrete
invulling waren de ervaringen die in een wijk in Den Haag waren opgedaan
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met een inbraakproject (275). In dit project had een team van surveillanten en
rechercheurs gedurende een half jaar bij wijze van experiment de politiezorg
binnen een bepaalde wijk verricht vanuit een post in de wijk. De activiteiten
van het Haagse team waren toegespitst op de preventie en repressie van in-
braken in deze wijk. Het zwaartepunt lag evenwel op de preventie. Deze om-
vatte niet alleen het geven van voorlichting over beveiligingsmaatregelen,
maar beoogde ook een aanzet te zijn in de richting van sociopreventie; een be-
tere integratie van de politie in de lokale gemeenschap zou een bijdrage moe-
ten leveren aan het herstel van informele sociale contacten.

Bij de besprekingen in het Amsterdamse driehoeksoverleg werd aanvanke-
lijk een dergelijk preventie-experiment - vergelijkbaar met het Haagse -
weliswaar relevant geacht, doch men gaf, als het ging om prioriteitstelling in
de criminaliteitsbestrijding, de voorkeur aan andere delicten en andere experi-
menten. Genoemd werden de criminaliteit in de binnenstad (o.a. diefstal uit
auto's) en de zakkenrollerij in de trams. Uiteindelijk werd een preventie-experi-
ment zoals voorgesteld niet afgewezen, doch vanuit de driehoek werd er ver-
moedelijk niet van harte mee ingestemd. Na intern overleg binnen het Amster-
damse politiekorps werd het 6e district aangewezen als proefgebied, waarbin-
nen een kleinere wijk als experimenteergebied werd gevonden, nl. de omge-
ving van. het Osdorpplein, met ca. 12.000 inwoners. In het 5e district werd een
gebied gevonden met een vergelijkbare woonwijk, met een vergelijkbaar
niveau van geregistreerde criminaliteit: de omgeving van het Gelderlandplein.

Het uitvoerend team bestond uit 8 agenten en een brigadier, en was gehuis-
vest in een klaslokaal van een in de wijk gelegen kleuterschool dat als bureau
was ingericht. Van daaruit werden van 7.00 tot 23.00 uur de dag- en avond-
diensten gedaan. De overige diensten gebeurden vanuit het districtsbureau.

De doelstellingen van het team waren het verbeteren van de relatie met het
publiek en het beheersen of terugdringen van het aantal inbraken, diefstallen
uit auto's, fiets- en bromfietsdiefstallen, berovingen op straat en het aantal
gevallen van vernieling of vandalisme. Met opzet en op basis van de ervarin-
gen die in Den Haag waren opgedaan, is gekozen voor een ruimer aandachts-
veld, voor meer dan een delict, om eenzijdigheid en sleur te voorkomen en om
zoveel mogelijk de dagelijkse politierealiteit te benaderen.

De activiteiten van het team zouden moeten bestaan uit voetsurveillances
in de wijk, preventievoorlichting aan de bevolking en speciale projecten in ver-
band met inbraak en vandalisme. Aan het aspect van sociopreventie kon op
voorhand geen duidelijke invulling worden gegeven. Bezien zou worden hoe
de activiteiten van het team zich zouden ontwikkelen. De voetsurveillances en
daarmee het intensievere contact met de bevolking zouden wellicht een begin
vormen. Naast dit sterke accent op preventie (waarvoor was gekozen gezien
de minder goede ervaringen met de combinatie van preventie en repressie in
het soortgelijke experiment in Den Haag) was er op het districtsbureau een re-
chercheur beschikbaar voor de afhandeling van aangiften uit de wijk en het
verrichten van opsporingsactiviteiten.

3.3.2.2 De voorbereiding en de duur van het experiment

Het experiment zou per 1 maart 1980 van start gaan en een half jaar duren.
De start werd echter enige dagen uitgesteld vanwege de ontruiming van ge-
kraakte woningen. Leden van het team waren nI. bij de ME gedetacheerd. Om
dergelijke verstoringen van het experiment in de toekomst te voorkomen en de
continuïteit van het team te garanderen, werd besloten de betreffende team-
leden van hun ME-taak vrij te stellen. Deze beslissing werd echter niet door al-
le betrokken teamleden in dank aanvaard. Op hun aandringen is later, op 30
april 1980 bij de inhuldiging van de koningin, een uitzondering gemaakt en zijn
ze wel bij de ME ingezet. Daarmee wordt direct al het probleem aangeroerd
om een dergelijk team permanent te bemannen en de continuïteit te handha-
ven. Met enigé moeite konden binnen het district maximaal 10 personen voor
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de periode van een half jaar worden vrijgemaakt, hetgeen betekende dat het
posthuis niet gedurende 24 uur bemand kon worden. Er bestond niet zo'n gro-
te animo onder het personeel om aan het project deel te nemen, o.a. vanwege
de arbeidsvoorwaarden en onregelmatigheidstoeslagen. Degenen die uitein-
delijk meededen; deden dit op basis van vrijwilligheid.

De voorbereidingen voor de start vergden nogal wat tijd en organisatie. De
teamleden zijn een aantal maal bijeen geweest om hen het doel en de inhoud
van het project toe te lichten en hen wegwijs te maken in de meer technopre-
ventieve voorlichting. Tevens hebben zij een bezoek gebracht aan het project
dat in Den Haag draaide. Ook waren er allerlei praktische zaken zoals de huur
van het klaslokaal, de inrichting van het lokaal en de beschikbaarheid van
materieel, die moesten worden geregeld.

Het project heeft iets langer geduurd dan de geplande 6 maanden, ni. tot 15
oktober 1980, dit in verband met het afronden van een voorlichtingsprogram-
ma over vandalisme.

3.3.2.3 - De uitvoering van het experiment

De surveillances van de teamleden zouden zoveel mogelijk te voet, in vaste
koppels, worden uitgevoerd, alhoewel het team ook permanent de beschik-
king had over een auto. Uit de registratie van de plaatsen en tijdstippen
waarop en hoe door het team is gesurveilleerd, in totaal ruim 40% van de
totaal beschikbare tijd, blijkt dat ca. 60% van de surveillances te voet gebeur-
de en ca. 40% per auto. Er is dus meer per auto gesurveilleerd dan de bedoe-
ling was. Wel is de gehele wijk in de surveillances betrokken geweest, ook in
de tijd gezien. Opgemerkt zij dat de assistentiesurveillance op hetzelfde ni-
veau als voorheen vanuit het districtsbureau werd verzorgd evenals de nacht-
diensten.

Er zijn diverse voorlichtingsactiviteiten ter hand genomen, die zowel waren
gericht op individuele wijkbewoners als op alle bewoners van de wijk. In totaal
namen deze activiteiten 15 à 20% van de totale beschikbare tijd van het team
in beslag. Ten behoeve van de bewoners zijn artikelen geschreven in de wijk-
krant over het team en over misdaadpreventie, en is driemaal op het Osdorp-
plein een voorlichtingsstand ingericht met folders en demonstratiemateriaal,
merendeels over misdaadpreventie. De voorlichting aan de individuele wijkbe-
woners is sterk bepaald geweest door omstandigheden waarop de agenten
tijdens het surveilleren stuitten. Het hang- en sluitwerk van alle woonblokken
evenals de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten werden systema-
tisch gecontroleerd. Ook werd gelet op openstaande ramen of deuren, onaf-
gesloten auto's en onbeheerd achtergelaten bezittingen. De burger werd daar-
op geattendeerd en waar nodig werden ook meer technische preventie-advie-
zen gegeven. Slachtoffers van een inbraak werden na de aangifte in een later
stadium nogmaals door het team bezocht en voorzien van adviezen over pre-
ventiemaatregelen. Overigens kreeg de repressie na het vertrek van de dis-
trictsrechercheur die speciaal met de behandeling van de zaken uit het gebied
van het team was belast, nog maar beperkte aandacht omdat hij niet kon wor-
den vervangen. Wijkbewoners die de politiepost bezochten, kregen folder-
materiaal uitgereikt en eventueel een persoonlijk preventie-advies. Het aantal
wijkbewoners dat de weg naar de politiepost wist te vinden was echter niet zo
groot; pas na enkele maanden kwam dit enigszins op gang. Toen ook kwamen
de informele contacten van het team met wijkbewoners buiten de politiepost
wat meer van de grond.

Door het team zijn ook nog twee speciale projecten uitgevoerd; het eerste in
het kader van inbraken, het tweede in verband met vandalisme. Het op inbraak
gerichte project was een registratieproject gedurende de vakantiemaanden.
Wie wilde kon aan het team kenbaar maken wanneer hij met vakantie was en
waar het sleuteladres was. Door het team zou dan tijdens de surveillances
meer aandacht aan de woning worden gegeven. Ongeveer 15% van de wijkbe-
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woners heeft hiervan inderdaad gebruik gemaakt. Het tweede project wasge-
richt op jeugdvandalisme. Enkele leerkrachten van een basisschool hebben
gedurende enige maanden in het lesprogramme het onderwerp vandalisme
behandeld, waarbij het politieteam een voorlichtingsmiddag verzorgde op de
school.

Per 15 oktober 1980 werd het experiment beëindigd, ondanks het feit dat in
de wijkkrant een oproep was gedaan voor een handtekeningenactie om een
permanente vestiging van een politiepost in de wijk te krijgen.

3.3.2.4 De evaluatie

De effecten van het Osdorpse experiment zijn gemeten door vooraf en na af-
loop van het experiment, zowel in Osdorp als in de omgeving van het Gelder-
landplein - het controlegebied - een bevolkingsonderzoek te houden. Het
criminaliteitsniveau is, zoals ook in Hoogeveen het geval was, tevens bepaald
aan de hand van de geregistreerde criminaliteit in het 6e district; ook soort en
aantal assistentiesurveillances zijn bekeken. Daarnaast zijn door het politie-
team zelf allerlei gegevens vastgelegd en zijn met de leden van het team inter-
views gehouden over hun werkbeleving en hun oordeel over het experiment.
Het WODC-rapport geeft een uitgebreider overzicht van de resultaten (276).

Het criminaliteitsniveau

De vergelijking van de slachtofferpercentages in Osdorp, en in het gebied
rond het Gelderlandplein (het controlegebied) wijst uit dat de criminaliteit in
Osdorp is afgenomen, terwijl deze in het controlegebied is gestegen. De acti-
viteiten lijken wat dat betreft een gunstig effect te hebben gehad, vooral in het
terugdringen van vernielingen. De gegevens over de geregistreerde criminali-
teit in het 6e district bevestigen in zoverre dit beeld dat de criminaliteit
rondom het Osdorpplein minder sterk is gestegen dan in de rest van het dis-
trict. Tevens kan een daling van het criminaliteitsniveau worden afgeleid uit
de analyse van de assistentiesurveillances. Nagegaan is tevens of zich ver-
plaatsingseffecten hebben voorgedaan en de criminaliteit van de omgeving
van het Osdorpplein is verplaatst naar andere gebieden binnen het district. Dit
lijkt - aan de hand van de geregistreerde criminaliteit - niet het geval te zijn
geweest, omdat ook in de directe omgeving van het experimentele gebied de
criminaliteitsstijging is achtergebleven bij die van de rest van het district.

De gevoelens van onveiligheid

In de algemene antwoorden op een aantal vragen over onveiligheid en crimi-
naliteit is na afloop van het Osdorp-experiment geen verandering opgetreden,
noch in Osdorp noch in het controlegebied. Het betreft vooral vragen die ver-
wijzen naar de kans het slachtoffer te worden van een delict of naar de mate
waarin men over criminaliteit praat; vragen die niet zozeer wijkgebonden zijn.
Op deze meer cognitieve, rationele onveiligheidsgevoelens heeft het Osdorp-
experiment blijkbaar geen effect gehad. Wel is er eeneffect bij de vragen die
betrekking hebben op het gevoel van onveiligheid in de eigen wijk. De politie-
post heeft ertoe geleid dat men zich, in vergelijking met de inwoners in het
controlegebied,.in de eigen wijk veiliger is gaan voelen.

Het aangiftegedrag bij slachtofferschap

De zichtbare aanwezigheid van aanspreekbare politie-ambtenaren in de
buurt zou, zo werd verondersteld, leiden tot een toename van het aantal men-

108



sen dat het delict waarvari men slachtoffer was geworden, zou melden aan de
politie. De bevolkingsenquêtes in Osdorp en rondom het Gelderlandplein wij-
zen uit dat het aangiftegedrag in Osdorp na het experiment is toegenomen,
terwijl het voor het Gelderlandplein juist is gedaald. Dit geldt vooral voor
agressieve delicten. Het experiment lijkt dus inderdaad het verwachte effect
te hebben gehad.

De meldingsbereidheid bij verdachte situaties

Evenals in het Hoogeveense experiment is ten aanzien van een aantal ver-
dachte situaties aan de bevolking gevraagd of men de politie zou waarschu-
wen. Verondersteld werd een toename van de meldingsbereidheid als gevolg
van het experiment, en daarmee een mogelijk effect op de preventie (of repres-
sie) van criminaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat na afloop van het experiment
de meldingsbereidheid in Osdorp voor twee van de vijf voorgelegde situaties
is toegenomen, terwijl deze voor het Gelderlandplein voor drie van de vijf
situaties is gedaald. Daarmee lijkt het experiment een gunstig effect te heb-
ben gehad.

De preventiebereidheid tegen inbraak of diefstal

De voorlichtingsactiviteiten van het team waren voornamelijk gericht op de
preventie van inbraak. De bevolkingsonderzoeken laten zien dat deze voorlich-
tingsactiviteiten een gunstig effect hebben gehad. De preventiebereidheid
tegen inbraak is gestegen in Osdorp; maar die in het controlegebied niet. Men
had in Osdorp ook naar aanleiding van de voorlichting door het team relatief
vaak nieuwe maatregelen getroffen. Voor andere delicten is er geen verschil
opgetreden in de preventiebereidheid.

De bekendheid van het team

Gedurende de ruim zeven maanden dat het team in Osdorp heeft ge-
opereerd, is het bestaan ervan nadrukkelijk bekend geworden bij de bevolking.
Tweederde van de bevolking, uit allerlei groepen afkomstig, was veelal reeds
na enkele (drie) maanden op de hoogte van het bestaan van het team; meer
dan de helft van hen door de activiteiten van het team zelf. De berichten in de
plaatselijke media hebben bij deze bekendheid niet zo'n grote rol gespeeld.
De taak van het team was echter niet voor alle inwoners van de wijk even dui-
delijk. Naast de surveillance in de wijk werden als taken van het team ge-
noemd: uitbreiding van het aantal wijkagenten, verscherpte controle, beter let-
ten op de jeugd, veiligheid vergroten, terugdringen van criminaliteit, verstrek-
ken van informatie aan en contacten leggen met de inwoners„ Het geven van
preventievoorlichting werd opvallend weinig genoemd. De voetsurveillance is
duidelijk opgevallen bij de inwoners, zeker in vergelijking niet de normale
autosurveillance voordien. De voetsurveillance werd door bijna allen die haar
hebben opgemerkt, positief beoordeeld. De voorlichtingsactiviteiten (via de
publicaties in de wijkkrant en de voorlichtingsstands) zijn door ongeveer de
helft van de bevolking opgemerkt. Zij werden eveneens door een grote meer-
derheid positief gewaardeerd. Deze hoge waardering geldt ook voor de deel-
nemers aan het vakantieregistratieproject en het jeugdvandalismeproject.

Saméngevat heeft zich in Osdorp, vergeleken met het controlegebied, een
gunstig effect voorgedaan op de omvang van de criminaliteit, en vooral op die
van de vernielingen. Tevens is men zich in de eigen wijk veiliger gaan voelen.
Ook het aangiftegedrag van slachtoffers is toegenomen evenals de meldings-
bereidheid bij verdachte situaties. De preventiebereidheid is slechts beperkt

109



gestegen, nl. alleen met betrekking tot inbraak. Dit delict stond overigens ook
centraal in de voorlichtingsactiviteiten van het team. Dat al deze effecten zijn
opgetreden, zal zeker samenhangen met de grote bekendheid van het team en
de zeer hoge waardering van haar activiteiten. Deze zullen ertoe leiden dat
men eerder bepaalde adviezen opvolgt en meer vertrouwen heeft in het politie-
optreden.

3.3.3 Het voorgenomen experiment in Utrecht en het onderzoekproject in Sittard

De gemeente Utrecht was de derde experimenteergemeente voor eventuele
veranderingen in het politie-optreden, met Amsterdam als mogelijke controle-
gemeente. Toen eind 1978 de eerste besprekingen met de lokale driehoek en
het Utrechtse politiekorps werden gevoerd, was men op dat moment juist in
het stadium dat de beslissing zou worden genomen tot het invoeren van wijk-
teampolitie. Aangezien deze organisatievorm als een mogelijke invulling van
een experiment was genoemd in de eerste onderzoekopzet, werd besloten op
deze ontwikkelingen binnen het Utrechtse politiekorps in te haken en een
evaluatie-onderzoek uit te voeren naar de effecten van wijkteampolitie op de
criminaliteit, ook al zou er in Utrecht niet in strikte zin sprake zijn van een ex-
periment, (ni. iets proberen gedurende een bepaalde periode) maar van een de-
finitieve organisatieverandering. Toen deze organisatieverandering uiteinde-
lijk geen doorgang vond, is aansluiting gezocht bij eenzelfde organisatiever-
andering in het Sittardse politiekorps.

3.3.3.1 De voorbereidingen in Utrecht

De beslissing, eind 1978, om het Utrechtse politiekorps te reorganiseren
naar het model van wijkteampolitie was geen beslissing die van de ene op de
andere dag is genomen. Daar ging een voorbereiding van enige jaren aan voor-
af. Rond 1975-1976 was binnen het korps een project organisatie-onderzoek
gestart met als centrale vraagstelling of en op welke wijze de politie haar
functie en taak zou moeten aanpassen aan de veranderingen in de maat-
schappij en welke implicaties dit dan zou hebben voor de organisatie van het
korps. Na diverse discussienota's en inspraakprocedures (onder begeleiding
van de toenmalige Nederlandse Organisatiekring) kwam men uit op het model
van wijkteampolitie, waarbij teams van politie-ambtenaren worden gevormd
die zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor de totale politiezorg in een be-
paald gebied (stadsdeel, wijk).

Later, in 1980, is men binnen het korps teruggekomen op dit principebesluit
en is gekozen voor minder ingrijpende veranderingen: geen volledige decen-
tralisatie, maar wel een uitbreiding van het takenpakket van de surveillance-
dienst (de zogenaamde basispolitiefunctie) en een accentverschuiving naar
de afdelingsbureaus (277). In overleg met politie en justitie is toen besloten
deze veranderingen binnen het kader van de serie politie-experimenten niet te
evalueren. Wel zijn, aangezien er reeds in 1979 een eerste bevolkingsonder-
zoek was uitgevoerd en bij de korpsleiding de wens bestond op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen sedertdien, in 1981 en in 1983 bevolkingsonderzoe-
ken verricht. De rapporten met de resultaten daarvan geven een beeld van de
ontwikkeling van de criminaliteit, de onveiligheidsgevoelens en het oordeel
van de bevolking over gesignaleerde veranderingen in het optreden van de
Utrechtse politie, zonder dat dwarsverbindingen (kunnen) worden gelegd tus-
sen deze ontwikkelingen en het veranderde politie-optreden (278).

3.3.3.2 De voorbereidingen van de reorganisatie in Sittard

De aanzet tot de reorganisatie van het Sittardse politiekorps naar een wijk-
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teammodel dateert van 1977 en werd gegeven door twee interne werkgroepen
die waren ingesteld om de korpschef te adviseren over knelpunten in de wijze
van functioneren. Deze werkgroepen zochten de oplossingen vooralsnog niet
direct in een volledige reorganisatie van het korps, maar in aanpassingen van
het bestaande systeem: de integratie van de verkeersdienst en de surveillan-
cedienst; betere begeleiding en ondersteuning in het werk; de oprichting van
een afdeling planning ter bevordering van het meer projectmatig werken. .

De meer ingrijpende reorganisatieplannen ontstonden in 1979 toen een spe-
ciaal ingestelde werkgroep binnen het korps, de zogenaamde herindelings-
commissie, die zich boog over de plannen tot een grootschalige gemeente-
lijke herindeling in de regio Zuid-Limburg tot de conclusie kwam dat een vol-
ledige reorganisatie een noodzakelijke voorwaarde was voor een optimale uit-
voering van de politietaak. Het advies van de commissie was de bestaande
diensten op te heffen en daarvoor in de plaats drie à vier wijkteams te vormen,
(waarin 70% van de organieke sterkte zou worden opgenomen) elk belast met
de totale politietaak in een stadsdeel. De overige 30% van de sterkte zou een
ondersteunende functie moeten hebben. Na overleg met alle betrokkenen
werd het advies van de commissie overgenomen en uitgangspunt voor de reor-
ganisatie.

Na de noodzakelijke praktische voorbereidingen, zoals de personele verde-
ling over de teams na een open sollicitatieprocedure, de huisvesting, het ma-
terieel e.d., kon de reorganisatie per 1 januari 1981 ingaan. Er werden, van-
wege het beschikbare personeel, drie wijkteams ingesteld en tevens werd ge-
zorgd voor een brede overlegstructuur binnen en tussen de teams. Met de
invoering van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982 werd het aantal
wijkteams uitgebreid tot vier.

Van meet af aan heeft in het Sittardse politiekorps voorop gestaan dat het
niet zou gaan om een proefperiode waarna, op basis van de opgedane ervarin-
gen, de reorganisatie al dan niet zou worden herzien. Het ging in Sittard om
een definitieve organisatiewijziging; de ervaringen met het wijkteammodel
zouden wel tot bijsturing kunnen leiden, maar niet tot afschaffing.

3.3.3.3 De evaluatie van het wijkteammodel in Sittard

De oorsprong van het wijkteammodel ligt vooral in de Verenigde Staten.
Daar was een belangrijke overweging voor de invoering van teampolitie de ver-
onderstelde bijdrage aan de beheersing van de criminaliteit en aan de verbete-
ring van de samenwerking/relatie tussen de politie en de bevolking. De ver-
richte evaluatiestudies gaan dan ook met name in op de effecten van teampo-
litie op het criminaliteitsniveau; zie hoofdstuk 2.1.3, het thernanummer van
Justitiële Verkenningen uit 1978 (279) en het literatuuronderzoek van de direc-
tie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (280). Ook in Nederland
wordt teampolitie gezien als een middel tot integratie van de politie in de sa-
menleving, tot betere, meer permanente en persoonlijke relaties tussen de po-
litie en de bevolking. De effecten op het criminaliteitsniveau zijn echter
slechts van secundair belang (281).

Waren de doelstellingen van het wijkteammodel voor het Utrechtse politie-
korps inderdaad naast intern ook meer extern gericht, voor het Sittardse poli-
tiekorps waren deze meer intern gericht. Door de herindelingscommissie werd
benadrukt: een meer optimale benutting van de mankracht, meer coordinatie
en samenwerking, een meer planmatige werkwijze, een verbetering van moti-
vatie en betrokkenheid van het personeel, een verbetering van de arbeidstij-
den en het vergroten van kennis en informatie over het verzorgingsgebied.
Daarnaast werden er, voortbouwend op de ideeën van de Projectgroep Organi-
satiestructuren, externe doelen onderscheiden: een betere integratie van de
politie in de samenleving als aanpassing aan de ontwikkelingen in de maat-
schappij, dat wil zeggen meer en nauwer contact van de politie met de bevol-
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king, meer permanente en meer persoonlijke relaties tussen politie en bevol-
king, en meer vertrouwen van de bevolking in het handelen van de politie. Bin-
nen het kader van de randvoorwaarden voor criminaliteitsbeheersing zijn. deze
aspecten zeker van belang. De verbinding met het criminaliteitsniveau zelf is
door de projectgroep niet gemaakt.

Het WODC heeft onderzoek verricht naar een aantal effecten van wijkteam-
politie in Sittard. Twee zaken met betrekking tot het evaluatie-onderzoek die-
nen daarbij te worden vermeld. De reorganisatie van het Sittardse politiekorps
werd niet doorgevoerd met als doel op die wijze te komen tot een betere
bestrijding van de (kleine) criminaliteit en bovendien maakte Sittard geen deel
uit van de gemeenten die door de procureurs-generaal waren aangewezen als
experimenteergemeenten. Het onderzoek van het WODC sloot in feite aan bij
de ontwikkelingen die reeds gaande waren en dus ook bij de doelstellingen
die aan deze ontwikkelingen verbonden-zijn. Daarom ook heeft het onderzoek
zich zowel op interne als externe effecten gericht. In totaal is op drie momen-
ten een meting verricht; de eerste kort vóór de invoering van het wijkteammo-
del, de tweede een jaar later, en de derde na nogmaals een jaar. Voor wat be-
treft de externe effecten is in een controlegemeente eveneens driemaal een
bevolkingsonderzoek gehouden.

Gelet op de overige politie-experimenten, met als doel een betere beheer-
sing van de kleine criminaliteit en in het kader van dit rapport, zal in het onder-
staande niet worden ingegaan op de interne effecten van het wijkteammodel;
daarvoor wordt verwezen naar het WODC-rapport (282). In het kort worden hier
alleen de externe effecten beschreven.

Bij dit alles wordt nogmaals benadrukt dat het in Sittard niet ging om een
experiment, zoals in Hoogeveen en Amsterdam, waar gedurende een bepaal-
de periode in een voorgeschreven vorm politie-activiteiten werden uitgevoerd,
maar om een definitieve verandering. Bovendien is de aard van deze verande-
ring bijgestuurd, enerzijds op basis van de voorlopige bevindingen en ander-
zijds op basis van externe omstandigheden. Zo heeft zich binnen de teams
een zekere taakverdeling ontwikkeld, en ook is vanwege de gemeentelijke her-
indeling het aantal teams en de gebiedsafbakening van deze teams ver-
anderd.

Het onderzoek naar de (interne en de) externe effecten omvat dan ook niet
veel meer dan een beschrijving van veranderingen in relevante aspecten van
het wijkteammodel; zonder dat kan worden aangegeven waaraan deze veran-
deringen precies kunnen worden toegeschreven.

Het criminaliteitsniveau

De gegevens uit de bevolkingsonderzoeken in Sittard en in de controlege-
meente laten zien dat in beide gemeenten weliswaar het percentage slacht-
offers is gestegen, doch dat deze stijging in Sittard minder sterk is dan in de
controlegemeente. De verschillen zijn het grootst bij vernieling en diefstal uit
personenauto's.

De gevoelens van onveiligheid

Wat betreft de meer rationele beleving van de criminaliteit (de gedachte zelf
het slachtoffer kan worden) blijkt er zowel in Sittard als in de controlegemeen-
te in gelijke mate sprake te zijn van eentoename. Ditzelfde geldt voor de meer
subjectieve beleving van onveiligheid in de eigen woonomgeving. In Sittard en
in de controlegemeente is er in gelijke mate een stijging te zien.

Het aangiftegedrag bij slachtoffersschap

In de loop van de eerste twee jaar dat de wijkteampolitie functioneerde, is
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het aangiftegedrag van slachtoffers in Sittard toegenomen, terwijl dit in de
controlegemeente vrijwel niet veranderde.

De meldingsbereidheid bij verdachte situaties

Uit de bevolkingsonderzoeken blijkt dat de bereidheid van de bevolking om
bij (een viertal) verdachte situaties de politie te waarschuwen, zowel in Sittard
als in de controlegemeente in de loop der jaren is afgenomen. Wel is het zo
dat. deze daling in de controlegemeente sterker is dan in Sittard.

Zichtbaarheid van en oordeel over de veranderingen

Het eerste aspect betreft de introductie van voetsurveillance. De omscha-
keling van autosurveillance naar voet- en fietssurveillance is de bevolking van
Sittard tamelijk sterk opgevallen. Meer dan in de controlegemeente, waar ook
een toename was te zien, zag men de politie te voet of per fiets in de eigen
straat of wijk. Hierdoor leerde men ook meer agenten van gezicht kennen.

Het tweede aspect slaat op het persoonlijke contact van de burger met de
politie. Zowel in Sittard als in de controlegemeente is er een duidelijke toe-
name in het percentage burgers dat persoonlijk contact heeft: gehad met de
politie. Wel zijn er verschillen in de aard van het contact. In Sittard is er vooral
een toename in contacten van de burger met de politie om allerlei informatie
te vragen. Daarentegen namen de contacten om de politie van bepaalde zaken
op de hoogte te stellen af (verondersteld werd juist dat dit toe zou nemen). De
toenadering tussen politie en bevolking komt voorts tot uitdrukking in de
toename van de informatieverstrekking door de politie aan de bevolking. In
Sittard is men in de loop van de jaren bovendien positiever gaan oordelen over
het optreden van de politie bij dit persoonlijke contact dan in de controle-
gemeente.

Het derde aspect is het oordeel over de invulling van de politietaak. De reor-
ganisatie van het politiekorps naar wijkteams heeft er, blijkens de onderzoek-
resultaten, niet toe geleid dat de bevolking een totaal ander beeld heeft gekre-
gen van de wijze waarop het Sittardse korps haar tijd besteedt. Het oordeel
over het recherchewerk, de verkeerszorg, het bemiddelen/de hulpverlening zijn
niet veranderd. Wel oordeelde men dat het contact met individuele burgers
meer aandacht van de politie kreeg. De waardering voor de wijze van taakuit-
oefening nam echter niet toe'.

Het vierde aspect betreft de bekendheid met de wijkteambureaus. Uit het
onderzoek blijkt dat na een jaar ongeveer de helft van de respondenten wist
dat er twee nieuwe bureaus bij waren gekomen; na twee jaar blijft dit vrijwel
hetzelfde. In beide jaren blijkt toch een deel niet op de hoogte van het precieze
aantal politiebureaus. Wel is het oordeel van de bevolking over de werkwijze
met wijkteams uitgesproken positief, vooral vanwege de daaraan toegeschre-
ven verbetering van de relatie met de politie en de grotere bekendheid met.de
wijk, de wijkbewoners en hun problemen.

Samengevat blijkt uit het bevolkingsonderzoek dat in Sittard, in vergelijking
met de controlegemeente, het criminaliteitsniveau minder sterk is gestegen,
het aangiftegedrag is gestegen en de meldingsbereidheid minder sterk is ge-
daald. De gevoelens van onveiligheid zijn echter zowel in Sittard als in de con-
trolegemeente gelijkelijk gestegen.

Wat betreft de reorganisatie van het politiekorps, deze heeft geresulteerd in
een intensievere surveillance, meer te voet of per fiets, en in een grotere be-
kendheid van de agenten. Voorts is er een toename van het persoonlijke con-
tact tussen politie en burger, zowel van de kant van de burger om informatie te
vragen als van de kant van politie om informatie te verstrekken, en heeft men
een positiever oordeel over het politie-optreden bij persoonlijke contacten. In
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het algemene beeld van de invulling van de politietaak is echter bijna geen
verandering gekomen; men heeft in hoofdzaak alleen een toename van con-
tacten met individuele burgers gemerkt. De waardering voor de wijze van uit-
oefening van de politietaken is dan ook niet gunstiger geworden. Daaren-
tegen staat de bevolking wel zeer positief tegenover het wijkteammodél en is
meer dan de helft op de hoogte van het bestaan van de wijkteambureaus.

Het wijkteammodel heeft dus een aantal van de veronderstelde effecten
(voorlopig) bewaarheid, en dan vooral die met betrekking tot de contacten tus-
sen de politie en de bevolking.

3.3.4 Het voorgenomen experiment in Leiden en het onderzoekproject in Utrecht

Bij de gemeentepolitie van Leiden zou een vierde experiment worden uitge-
voerd, waarvoor aanvankelijk Arnhem als controlegemeente zou dienen. Later
werd hiervan afgezien en evenmin zou er in Arnhem zelf een experiment wor-
den opgezet. In de drie voorgaande experimenten stond vooral de preventie
van criminaliteit centraal. In aansluiting op de eerste opzet van de experimen-
ten zou in Leiden een experiment worden uitgevoerd gericht op de repressie
van criminaliteit. Concreet wilde dit zeggen een experiment bij de recherche-
afdeling, (de algemene recherche) met als doel een andere wijze van opspo-
ring en verbetering van de opheldering van gemelde delicten. Ook zou even-
tueel het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie onderdeel van het
project zijn. Na besprekingen binnen de driehoek, het politiekorps en de ge-
meenteraad kon men zich vinden in een dergelijk project, alhoewel met name
bij burgemeester en gemeenteraadsleden ook de wens bestond tot een bevol-
kingsonderzoek, o.a. bedoeld als imago-onderzoek van de politie, maar ook
als middel om de (preventieve) effecten van bepaalde politie-activiteiten te
meten. Dit sloot evenwel niet direct aan op het voorgestelde onderzoek-
project.

Gekozen werd voor een gefaseerde onderzoekopzet. Het experiment zou
pas zijn precieze invulling krijgen na een inventariserende fase, waarin de
aard en de resultaten van het recherchewerk waren bestudeerd. Uit deze stu-
die zouden aanknopingspunten moeten komen voor een verbetering van de
werkwijze van de recherche en mogelijk een betere afstemming op het beleid
van het openbaar ministerie.

Het project is echter in de inventariserende fase blijven steken; tot een ex-
periment is het om een aantal redenen niet gekomen, welke hierna in het kort
zullen worden besproken. Bij de recherche-afdeling van het Utrechtse politie-
korps was inmiddels - geheel buiten het kader van de politie-experimenten
criminaliteitsbestrijding - een proef'gehouden met een gewijzigde aanpak in
het rechercheren, welke door het WODC met onderzoek was gevolgd. Aange-
zien deze proef een mogelijke en gedeeltelijke invulling van het recherche-
experiment in Leiden geweest had kunnen zijn, wordt hierna aandacht
besteed aan de aard en de resultaten van dit onderzoek.

3.3.4.1 De voorbereidende, inventariserende fase in Leiden

Onderzoek in de Verenigde Staten en Engeland heeft aangetoond (zie
hoofdstuk 2) dat de rol van de recherche in de opsporing en opheldering van
delicten beperkt is en dat meer mankracht of meer geavanceerde opspo-
ringsmiddelen daarin geen verbetering brengen (283). Op basis van deze on-
derzoekresultaten zou men kunnen overwegen dat de recherche - wil zij zo
effectief mogelijk werken - zich in elk geval niet meer bezig moet houden
met zaken die geen of slechts een geringe kans maken te worden opgehel-
derd, maar zich vooral moet richten op zaken waarin zij wel kans van slagen
heeft. Er zal dan eerst moeten worden nagegaan of deze conclusies, geba-
seerd op buitenlandse bevindingen, ook op de Nederlandse, en in dit geval de
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Leidse, situatie van toepassing zijn. Ter voorbereiding op een te houden expe-
riment werd dan ook een inventarisatie van de huidige werkwijze verricht, mid-
dels een observatie-onderzoek bij wachtcommandant en rechercheurs, een
tijdbestedingsonderzoek bij de recherche, en een dossierstudie naar de om-
vang van de in Leiden geregistreerde criminaliteit en de ophelderingspercen-
tages. Omdat een selectieve werkwijze van de recherche dient te worden af-
gestemd op het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie, is in de inven-
tariserende fase tevens een dossieranalyse uitgevoerd met betrekking tot de
afhandeling door het openbaar ministerie van de door de Leidse recherche ter
parkette ingediende zaken. Het WODC-rapport bevat een uitgebreide weer-
gave van de onderzoekresultaten (284). Hier wordt opnieuw volstaan met een
korte samenvatting.

Uit het observatie-onderzoek dat in het najaar van 1980 werd verricht, kwam
naar voren dat de wachtcommandant een centrale rol speelt als verdeelpunt
van het bezoekersaanbod (de meldingen) bij de recherche; ruim eenderde
werd door de wachtcommandant zelf afgehandeld (meestal verzoeken om ad-
vies en informatie of de melding van verloren voorwerpen). Ongeveer de helft
werd door hem doorverwezen naar de afdelingsrechercheurs (meestal misdrij-
ven) en de overige gevallen werden doorverwezen naar een andere dienst. Van
-het "wegwuiven" van misdrijfzaken door een wachtcommandant bleek uit het
onderzoek niets. De afdelingsrechercheurs werden overwegend geconfron-
teerd met aangiften van eenvoudige of gekwalificeerde diefstal en vernieling.
Het horen van de slachtoffers en het opnemen van de aangiften geschiedden
in betrekkelijk korte tijd (ongeveer tweederde in 10 minuten of minder). Door-
vragen naar specifieke informatie bleef daarbij in veel gevallen achterwege:
de rechercheur leek zich te laten leiden door de vragen op een standaardpro-
ces-verbaal. Daarnaast werd door de rechercheur weinig informatie-verstrekt
aan de aangever over de verdere gang van zaken. Ook de aangevers zelf gaven
spontaan weinig informatie. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de
meeste aangiften weinig concrete opsporingsaanwijzingen bevatten en resul-
teerden in een proces-verbaal onbekende dader.

In het tijdschrijfonderzoek, gehouden in de maand november 1980, zijn voor-
al de vervolgactiviteiten van de afdelingsrechercheurs na het opnemen van
een aangifte bestudeerd. Uit dit onderzoek bleek dat ruim een kwart tot een-
derde van de netto werktijd ging zitten in min of meer zuiver administratieve
werkzaamheden zoals het opmaken en afwerken van processen-verbaal na af-
sluiting van het opsporingsonderzoek. Ongeveer eenzelfde deel van de werk-
tijd werd besteed aan het verrichten van onderzoek, zoals het aanhouden en
horen van verdachten, het horen van getuigen en onderzoek op de plaats van
het misdrijf. Opvallend daarbij is dat één ernstig misdrijf - een bankoverval
- gedurende twee weken beslag legde op eenderde van de beschikbare uren
voor recherche-onderzoek. Inbraken en winkeldiefstallen namen een belang-
rijke plaats in bij het recherche-onderzoek. Voor recherchesurveillance was
maar 5% van de netto werktijd- beschikbaar. Voorts werd bijna een kwart van
de beschikbare werktijd besteed aan allerlei werkzaamheden zoals het door-
nemen van interne informatie bij de aanvang van de dienst, overleg met col-
lega's en chef, overleg met buitenstaanders, vervoer van verdachten en as-
sistentie aan andere afdelingen. Op basis van deze bevindingen kan men voor-
zichtig schatten dat ruim driekwart van alle activiteiten van de rechercheurs
zich binnen het politiebureau afspeelt en niet daarbuiten.

Een volgend onderdeel in de inventariserende fase was een vergelijking van
de omvang van de geregistreerde criminaliteit en de hoogte van-de ophelde-
ringspercentages in Leiden met landelijke gegevens. Daaruit bleek dat de
stijging van de geregistreerde criminaliteit die zich van 1976 tot en met 1979 in
Leiden voordeed, niet al te zeer afweek van de landelijke stijging; respectieve-
lijk 17% en 14%. Deze overeenstemming gold ook voor de aard van de gere-
gistreerde delicten; meer dan 90% betrof eenvoudige diefstal, gekwalificeer-
de diefstal en vernieling. Ook wat het ophelderingspercentage van het totaal
aantal geregistreerde misdrijven betreft bleek er een grote overeenkomst.
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Naar de delicten afzonderlijk is het ophelderingspercentage voor gekwalifi-
ceerde diefstallen in Leiden relatief gunstig, en voor vernielingen iets ongun-
stiger.

Als laatste onderdeel is de afhandeling door het openbaar ministerie beke-
ken van zaken die door de Leidse recherche ten parkette waren ingezonden.
Dit is gedaan op basis van de helft van alle in een jaar in het parketregister in-
geschreven zaken. Daarbij is de wijze van afhandeling gerelateerd aan de
ernst van de opgehelderde misdrijven en aan de hoeveelheid werk die de
zaak/zaken volgens het proces-verbaal voor de rechercheur(s) had(den) ge-
vergd.

Uit deze dossierstudie bleek dat de processen-verbaal die door de politie
naar het parket werden ingezonden, voor een aanzienlijk deel betrekking had-
den op eenvoudige of gekwalificeerde diefstal en vernielingen. Afgaande op
het aantal verdachten, het aantal inverzekeringstellingen, het aantal opgehel-
derde misdrijven, de omvang van de financiële schade en het eventuele letsel
van het slachtoffer waren het grotendeels niet al te ernstige misdrijven.

Wat de werklast van de rechercheur betreft kan het volgende worden opge-
merkt. In meer dan de helft van de zaken had slechts één rechercheur aan de
opheldering (van een, zaak) gewerkt. De omvang van het proces-verbaal liep
sterk uiteen, van twee tot 92 getypte pagina's, met een gemiddelde van 12 pa-
gina's. Ook de tijdsduur van het totale recherche-onderzoek zegt iets over de
werklast. De.gemiddelde tijdsduur - die per zaak sterk uiteen liep nl. van 1 tot
468 dagen - vanaf de aangifte tot en met het sluiten van het proces-verbaal
was 1,5 maand. De helft was binnen een periode van 2 à 3 weken afgesloten.
Bij deze periode moet dan gemiddeld nog 1 maand worden gerekend voordat
het proces-verbaal naar het parket werd verzonden.

Van alle zaken die door het openbaar ministerie werden behandeld, werd
iets minder dan de helft geseponeerd. In meer dan de helft van de geseponeer-
de zaken - veelal eenvoudige diefstallen en/of delicten gepleegd door een
first offender - ging het om een beleidssepot met als voornaamste sepot-
grond de geringe ernst van het misdrijf. Bij het technisch sepot werd als
sepotgrond vaak "geen wettig bewijs" gehanteerd.

3.3.4.2 Voorstel tot een experiment in Leiden en redenen waarom het niet doorging

Zowel uit het observatie-onderzoek als uit de politiestatistieken bleek dat
drie categorieën misdrijven, te weten eenvoudige diefstal, gekwalificeerde
diefstal en vernieling, zo'n 90% van de input van de algemene recherche bepa-
len, terwijl het ophelderingspercentage niet hoger is dan 20%. Op deze drie
delicten zou een selectieve werkwijze van de recherche zich dan ook vooral
moeten richten, mede gegeven het feit dat ook de input van het openbaar
ministerie voor het merendeel wordt bepaald door deze misdrijven. Dit beeld
is overigens niet specifiek voor het Leidse politiekorps; een onderzoek in
Enschede gaf hetzelfde beeld (285).

Verder zou in een experiment kunnen worden ingespeeld op het feit dat er
door de rechercheurs niet alleen weinig tijd werd uitgetrokken voor het horen
van de slachtoffers, maar dat er door hen ook weinig gerichte vragen gesteld
werden die de opheldering van het misdrijf mogelijk zouden kunnen bevorde-
ren. Verder bleek dat er op de recherche-afdeling nauwelijks enig systema-
tisch overzicht bestond van het totaal aan binnengekomen misdrijven en van
de activiteiten die voor de opheldering daarvan werden uitgevoerd. Voorts was
er weinig gestructureerd overleg met collega's en chefs op de recherche-afde-
ling en speelden de activiteiten van de rechercheurs zich voor het merendeel
op het bureau zelf af en kreeg bv. de recherchesurveillance weinig aandacht.

In overleg tussen het openbaar ministerie, de politie en het WODC werd,
mede op basis van de onderzoekresultaten, gezocht naar een invulling van de
experimentele fase. Drie onderling samenhangende maatregelen stonden
daarbij voorop: prioriteitenstelling, wijziging in de interne organisatie van de
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afdeling en verandering in de werkwijze van de rechercheurs. Deze drie maat-
regelen werden gezien als een middel om te komen tot een effectievere wijze
van rechercheren, met wellicht een hoger ophelderingspercentage, in ieder
geval van delicten die ook in het vervolgingsbeleid van het openbaar ministe-
rie voorop staan. Hopelijk zou op deze manier ook een bijdrage geleverd wor-
den aan de beheersing van het criminaliteitsniveau, alhoewel hier nogmaals
wordt benadrukt dat de relatie tussen opheldering en vervolging van misdrij-
ven en bestrijding/beheersing van misdrijven een onbekende, maar in ieder ge-
val zeer complexe is.

Wat betreft de prioriteitenstelling zouden aan de hand van in overleg met
het openbaar ministerie vastgestelde richtlijnen de aangiften van misdrijven
na een eerste centrale selectie in drie categorieën worden ingedeeld; een ca-
tegorie waarin direct opsporingshandelingen zouden moeten worden verricht,
een categorie waarbij opsporing zou worden gestart indien tijd daarvoor kon
worden vrijgemaakt en een categorie delicten die door middel van speciale
projecten zouden worden aangepakt.

De organisatie van de recherche-afdeling zou als volgt worden gewijzigd.
Bij een centrale opvang zou de eerste behandeling van aangiften en meldin-
gen plaatsvinden en de vastlegging in een geautomatiseerd systeem. Voorts
zouden de ploegbrigadiers zorg dragen voor de verdeling van de aangiften
over de rechercheurs alsmede voor de voortgangscontrole.

Ook in de werkwijze van de individuele rechercheurs zouden zoals gezegd
wijzigingen komen. Aan de hand van een aantal criteria zou, in verband met
een betere afstemming tussen recherche en openbaar ministerie, eerst over-
leg met het openbaar ministerie plaatsvinden voordat het recherche-
onderzoek zou worden gestart of een proces-verbaal zou worden opgemaakt.
Tevens zou voor een beperkt aantal zaken de administratieve afwikkeling wor-
den vereenvoudigd met behulp van imprimé's.

Bij de pogingen de bovengenoemde voorstellen om te zetten in een experi-
ment rezen dermate grote problemen dat er uiteindelijk in 1982 van werd afge-
zien. Deze problemen waren velerlei.

Reeds tijdens de materiaalverzameling in het inventariserende onderzoek
ontstonden de eerste wrijvingen. Vooral bij het tijdschrijfonderzoek sloeg de
aanvankelijke scepsis van de rechercheurs ten aanzien van het onderzoek en
het experiment om in (subtiele) tegenwerking.

In een volgend stadium werden door het openbaar ministerie de resultaten
van het dossieronderzoek naar het vervolgingsbeleid in twijfel getrokken, on-
danks een heranalyse die weinig veranderingen in de resultaten te zien gaf,
zeker niet in de hoogte van het sepotpercentage, dat de meeste kritiek van het
openbaar ministerie ondervond. Bovendien herkende het openbaar ministerie
haar beleid niet in de onderzoekresultaten.

Een aantal besprekingen leidde tenslotte toch nog tot een plan voor een ex-
periment, zoals hierboven is geschetst. Dit plan resulteerde evenwel niet in
een duidelijke en concrete prioriteitenstelling en bewerkstelligde geen betere
afstemming tussen recherche en openbaar ministerie. De rechercheurs richt-
ten hun kritiek voornamelijk op het sepotbeleid van het openbaar ministerie
en de hoeveelheid administratief werk die zij (ook voor geseponeerde zaken)
moesten verrichten, en veel minder op hun eigen functioneren of dat van hun
afdeling. Het openbaar ministerie zag daarentegen slechts beperkte mogelijk-
heden voor bv. een (geformaliseerd) politiesepot (286) en wilde slechts een be-
perkte ruimte bieden aan de recherche voor vooroverleg bij het opmaken van
een proces-verbaal of voor het indienen van verkorte processen-verbaal.
Er was waarschijnlijk onvoldoende vertrouwen aanwezig om een behoorlijke
speelruimte aan de politie te geven.

In vergelijking met het voorgestelde experiment (prioriteitenstelling, organi-
satie van de recherche en werkwijze van de rechercheurs), resteerden er op
den duur in feite alleen nog maar interne veranderingen in de organisatie van
de recherche-afdeling met hun consequenties voor de werkwijze van de indivi-
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duele rechercheurs: een centrale opvang, centrale toedeling van zaken en een
geautomatiseerd informatiesysteem. Voor de aanschaf van dit informatie-
systeem werd contact gezocht met de afdeling automatisering van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken. Deze kon wel behulpzaam zijn bij de program-
ma-ontwikkeling en de levering van de benodigde apparatuur, doch de verant-
woordelijkheid voor het beheer en het gebruik zou door het WODC moeten
worden gedragen. Dit zou betekenen dat het WODC zeker voor de duur van het
experiment permanent mankracht beschikbaar zou moeten stellen. Niet al-
leen vanwege deze directe financiële consequenties voor het WODC, maar
vooral omdat het experiment inhoudelijk was uitgekleed en - evenals in de
inventariserende fase - wederom onderzoektechnische problemen zou kun-
nen opleveren, werd in overleg met politie en openbaar ministerie besloten het
experiment geen doorgang te laten vinden.

3.3.4.3 Het inbraakproject bij de recherche-afdeling in Utrecht

Reeds voor de start van het inventariserende onderzoek bij de recherche in
Leiden was bij de recherche van het politiekorps in Utrecht geëxperimenteerd
met een zogeheten inbraakproject.

Dit "experiment" paste in de ontwikkelingen die binnen het Utrechtse poli-
tiekorps gaande waren (zie par. 3.3.3.1). In dit kader werden ook diverse in-
terne onderzoeken verricht in de periode van 1977 tot 1979, o.a. bij de recher-
che (287). De onderzoeken bij de recherche betroffen onder meer de werklast,
de capaciteit, de manbesteding, de gewenste prioriteiten in de opsporing en
opheldering en het rechercheproces als zodanig (welke aangiften in behande-
ling, welke opgehelderd, rol van CID-info's daarbij). Deze onderzoeken waren
erop gericht het recherchewerk in kaart te brengen en knelpunten te signale-
ren. Een belangrijke uitkomst was dat inbraken en diefstallen volgens de re-
chercheurs zeker prioriteit moesten hebben, vanwege de vele aangiften, dat
de ophelderingspercentages gering waren en dat een aantal zaken niet wer-
den opgelost terwijl er wel opsporingsaanwijzingen waren. Deze uitkomsten
waren aanleiding om, vooruitlopend op de verdere reorganisatieplannen, het
inbraakproject in december 1978 te starten. Aan dat project zouden leden van
de afdeling recherche en de surveillancedienst deelnemen.

De doelstellingen van het inbraakproject waren drieërlei: een verhoging van
de ophelderingspercentages van inbraken en diefstallen; een efficiëntere wij-
ze van werken door betere resultaten te behalen met relatief minder man-
kracht; en greep krijgen op de groepsvorming onder daders, lokaal en zo mo-
gelijk ook regionaal of landelijk. Daarnaast waren er enkele belangrijke neven-
doelen: de verhoging van de ophelderingspercentages van andere delicten; de
arrestatie van helers en drugdealers; een hogere arbeidssatisfactie van de re-
chercheurs; en een grotere betrokkenheid bij en kennis van het recherchewerk
door de surveillancedienst.

De wijze van rechercheren bij het inbraakproject verschilde op een aantal
punten van de "normale" wijze van rechercheren. De leden van het inbraakpro-
ject waren vrijgemaakt uit de normale diensten en konden zich geheel wijden
aan het recherche-onderzoek met betrekking tot inbraken en diefstallen, zon-
der allerlei onderbrekingen voor het opnemen van aangiften, telefoontjes e.d.
Bovendien werd er een dagdienst gedraaid.

De start van de recherche-activiteiten was ook verschillend. Uitgangspunt
was niet het opnemen van een enkele aangifte van een inbraak of diefstal,
doch de binnen het korps reeds aanwezige en ten behoeve van het inbraakpro-
ject gesystematiseerde informatie over gemelde inbraken en diefstallen en
over mogelijke daders. In de praktijk betekende dit vaak dat men begon met
het aanhouden en horen van deze verdachten, veelal binnen het kader van een
inverzekeringstelling.

De aanwezigheid van een projectcobrdinator, bij wie de dagelijkse leiding
van het inbraakproject berustte, stond garant voor een goede werkverdeling
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en begeleiding en voor een regelmatige voortgangscontrole. Het werken in
dagdienst, die dagelijks werd begonnen met een werkoverleg, betekende
voorts dat de leden van het inbraakproject elkaar veel frequenter zagen en el-
kaar konden informeren over de werkzaamheden.

Voor het waarborgen en toegankelijk maken van de beschikbare informatie
werden eigen informatiesystemen opgezet en bijgehouden. Voor het bijhou-
den van deze systemen was een administratief medewerksteraan het inbraak-
project toegevoegd die ook een deel van de overige administratieve werk-
zaamheden voor haar rekening nam. Daarnaast was er een vereenvoudiging
ingevoerd in de vervaardiging van de processen-verbaal die naar het parket
werden verzonden.

Een laatste kenmerk van het inbraakproject was de deelname van leden van
de surveillancedienst. Met de verbreding van de basispolitiefunctie zou de
surveillancedienst meer worden geconfronteerd met criminaliteit en de
bestrijding ervan. De deelname van de surveillancedienst aan het inbraakpro-
ject had dan ook een tweeledig doel: een verminderde werkdruk op de recher-
che en een "leerschool" voor de surveillant.

Het inbraakproject was voor het Utrechtse politiekorps een fase in een ont-
wikkelingsproces. Bovendien stond op voorhand de precieze vorm en inhoud
van het inbraakproject niet vast. Het volgende moge dit illustreren. Het in-
braakproject bestond gemiddeld uit 3 à 4 rechercheurs plus dE, projectcoi rdi-
nator en 6 à 8 surveillanten. De deelname van de rechercheurs was vrijwillig;
na enige weken werd evenwel besloten de deelnemers te laten rouleren ter
voorkoming van eentonigheid en sleur. Iets soortgelijks gold voor de agenten
van de surveillancedienst. Aanvankelijk werden surveillanten vrijwillig aange-
zocht en bleven ze opereren vanuit hun afdeling doch dit gaf een te geringe be-
trokkenheid bij het project. Daarom werden ze al vrij kort daarop, met een
eigen zaak, vanuit hun surveillance-afdeling in het inbraakproject opgenomen
waar ze tezamen met een projectrechercheur aan deze zaak konden werken. In
een nog later stadium kreeg het inbraakproject een minder centrale plaats en
gebeurde het rechercheren op kleine criminaliteit meer vanuit cie surveillance-
afdeling, onder begeleiding van een aldaar gedetacheerde brigadier van de re-
cherche.

Een andere ontwikkeling was de verandering in het soort delicten die door
het inbraakproject zouden worden aangepakt. Lag het aanvankelijk in de
bedoeling zich te richten op inbraken en diefstallen (en dan toch wel meer de
georganiseerde vormen), al gauw verschoof dit, onder invloed van de delicten
die zich aandienden bij de surveillancedienst, of die bekend werden uit de ver-
horen met verdachte personen, naar allerlei andere delicten zoals vernieling,.
geweldpleging, beroving e.d.

3.3.4.4 De evaluatie van het Utrechtse inbraakproject

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat het inbraakproject geen experi-
ment was in de zin van het uitproberen van iets dat vooraf vast was afgeba-
kend, doch dat het veel meer ging om een ontwikkelingsproject. Dat neemt
niet weg dat het inbraakproject in grote lijnen overeenkomt met de omschrij-
ving van een zg. strike force, een team van rechercheurs dat zich speciaal op
één soort delict gaat richten en vooral belast is met de "zuivere" recherche-
werkzaamheden (geen routineklussen, geen administratieve ;afwerking). Een
dergelijke strike force maakte overigens deel uit van de eerste opzet van de
politie-experimenten die door het WODC zouden worden opgezet en geëvalu-
eerd. Het bestaan van het inbraakproject was voor het WODC dan ook aanlei-
ding om een onderzoek te verrichten naar de mate waarin het inbraakproject
erin slaagde haar doelstellingen te realiseren, alhoewel het formeel geen deel
uitmaakte van de politie-experimenten criminaliteitsbestrijding. Het onder-
zoek werd pas opgezet toen het inbraakproject al enkele weken functioneerde
en sloot - evenals in Sittard - in feite aan op reeds lopende ontwikkelingen.
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Ook om die reden is-het onderzoek zelf geen evaluatie van een experiment, er
is geen vergelijking van een experimentele en een controlegroep met metin-
gen vooraf en achteraf. Wel is gezocht naar vergelijkbare cijfers van het
Utrechtse politiekorps, van vóór de.tijd dat het inbraakproject draaide. Voor
een uitgebreid verslag van de resultaten van het onderzoek wordt verwezen
naar het WODC-rapport (288).

Het onderzoek bestond uit een analyse van de zaken die door het inbraak-
project gedurende een periode van een half jaar werden opgehelderd. Deze
werden aan de hand van een aantal aspecten gerelateerd aan vergelijkbare
zaken die in een voorgaande periode door de Utrechtse politie waren opgehel-
derd. Voorts zijn interviews gehouden met de leden van het inbraakproject en
is de tijdbesteding van de uitvoerenden in het onderzoek betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat het inbraakproject.had bijgedragen tot een
verhoging van het ophelderingspercentage voor inbraken in vergelijking tot
voorgaande jaren, van ca. 17% naar ca. 25%. Voor diefstallen was er geen stij-
ging in het ophelderingspercentage te constateren, dit bleef ca. 11 %. Daar-
naast zijn middels het inbraakproject nog andere delicten opgehelderd met
mogelijk ook een positieve invloed op het ophelderingspercentage. Wanneer
bovendien wordt gekeken naar de aanwezigheid van opsporingsaanwijzingen
ten tijde van de aangifte, dan blijkt dat door het inbraakproject relatief meer
zaken zijn opgehelderd waar het geen op-heterdaad-zaak betrof en waar
opsporingsaanwijzingen ontbraken. In het realiseren van haar eerste doelstel-
ling, het verhogen van het ophelderingspercentage, lijkt het inbraakproject
derhalve een succes te zijn geweest.

Ook de tweede doelstelling, dezelfde of betere resultaten behalen met rela-
tief minder mankracht, lijkt te zijn gerealiseerd. Alhoewel er geen uitgebreid
tijdbestedingsonderzoek is verricht, wijzen de gegevens uit dat men in het in-
braakproject gemiddeld minder tijd besteedde aan de opheldering van een
zaak dan volgens eerder onderzoek of interne schattingen mocht worden ver-
wacht. -

In het realiseren van de derde doelstelling, greep krijgen op de georgani-
seerde criminaliteit, met name bij inbraken, is het project niet geslaagd. Dit
hangt vooral samen met het feit dat men zich heeft laten leiden door de zaken
die zich aandienden. Daarmee verschoof het accent van inbraken naar allerlei
vormen van kleine criminaliteit. Wel was er daarbij in die zin sprake van een
vorm van organisatie dat onder de opgepakte daders van vernielingen,
diefstallen en insluipingen naast daders (veelal druggebruikers) die in hun
eentje opereerden, ook sprake was van groepsvorming.

In het onderzoek naar het inbraakproject is niet, zoals in de onderzoeken in
Hoogeveen, Amsterdam en Sittard, gekeken naar de effecten op de omvang
van de werkelijke of de geregistreerde criminaliteit. Op de eerste plaats was
dat niet de doelstelling van het inbraakproject. Bovendien is de relatie tussen
opheldering van misdrijven en vóórkomen van misdrijven niet zo eenvoudig.
Om maar eens enkele factoren te noemen. Dat meer zaken zijn opgehelderd,
behoeft nog niet te betekenen dat meer daders zijn opgepakt; een enkele da-
der kan relatief meer delicten hebben gepleegd. Of delicten worden voorko-
men; hangt o.a. af van de vraag of de daders worden ingesloten en veroor-
deeld tot een vrijheidsstraf, of zodanig "schrikken" van de arrestatie dat het
hen weerhoudt van toekomstig crimineel gedrag, alsook van de vraag of er
een preventieve werking uitgaat op andere potentiële daders. Daarnaast zijn
er diverse sociale en economische factoren zoals drugverslaving, werkeloos-
heid, het ontbreken van vaste sociale relaties enz. Voorts is het de vraag wan-
neer, in de tijd bezien, en waar, naar plaats bezien, de preventieve effecten van
de hogere ophelderingspercentages en de grotere pakkans zich zullen voor-
doen. Zo blijkt uit een ander onderzoek in de gemeente Utrecht dat zich pas na
1980 een daling voordeed in de criminaliteit zoals gemeten met behulp van
slachtofferenquëtes (289). Onbekend is of deze daling mede een gevolg is van
de activiteiten van het inbraakproject. Wel hebben de activiteiten geresul-
teerd in een grotere pakkans: niet alleen werden er meer zaken opgehelderd,
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ook werden er meer daders geverbaliseerd.
Ook al is dan de relatie van de activiteiten in het inbraakproject tot het cri-

minaliteitsniveau een onduidelijke, wat het inbraakproject wel heeft aange-
toond is dat met een andere organisatie binnen de recherche en - voor zover
het gaat om kleinere vormen van criminaliteit - met de inschakeling van de
surveillancedienst en met gebruikmaking van (geautomatiseerde) informatie-
systemen betere ópsporingsresultaten kunnen worden behaald. Een direct
daaraan verbonden belangrijk aspect is de afstemming van de opsporingsac-
tiviteiten en -resultaten van de recherche op het vervolgingsbeleid van het
openbaar ministerie. Wellicht had dit in Utrecht meer aandacht moeten heb-
ben waardoor (nog) meer kon worden "bespaard" in recherche-onderzoek en
administratieve afwerking. Diverse lokale ontwikkelingen binnen politiekorp-
sen wijzen op een bezinning op de organisatie en taakstelling van de recher-
che, op de rol van de surveillancedienst in de bestrijding van cie criminaliteit,
alsook op de afstemming tussen recherche en openbaar ministerie. Het (ge-
formaliseerde) politiesepot dat sinds enkele jaren meer ingang vindt il-
lustreert dit laatste (290).

3.3.5 Samenvatting van de resultaten

Vooruitlopend op een eindevaluatie in hoofdstuk 4, is het goed de resulta-
ten van de onderzoeken kort samen te vatten in relatie tot de doelstellingen
van de experimenten.

Hoofddoel van de experimenten was te komen tot een betere! preventieve of
repressieve bestrijding van de criminaliteit. De evaluaties van -de projecten in
Hoogeveen en Amsterdam, waarin de preventie van de kleine criminaliteit
voorop stond (alhoewel repressie niet helemaal buiten beschouwing is geble-
ven), wijzen uit dat het criminaliteitsniveau ten gevolge van de experimentele
politie-activiteiten niet of weinig is gedaald maar dat hooguit van een stabili-
sering kan worden gesproken, hetgeen op zich genomen toch als een gunstig
resultaat kan worden gezien. Het wijkteammodel in Sittard, dat niet primair
tot doel had de criminaliteit beter te bestrijden en bovendien zowel preven-
tieve als repressieve elementen in zich had, blijkt evenmin het criminaliteits-
niveau omlaag te brengen, alhoewel de stijging minder sterk is dan men zou
verwachten gezien ontwikkelingen elders. Wel is gebleken dat bepaalde delic-
ten zich goed voor een preventieve aanpak lenen, vooral vernieling en vanda-
lisme, delicten die zich in het openbaar en op goed zichtbare plaatsen af-
spelen.

Een gunstiger effect hadden de experimenten op'de beleving van criminali-
teit, een tweede doelstelling van de experimenten. Een meer zichtbare aanwe-
zigheid van de politie op straat leidde, in Hoogeveen enigszins, maar vooral in
Amsterdam tot een afname van de gevoelens van onveiligheid in de eigen
woonomgeving. In Sittard bleek er evenwel geen daling te zijn.

Behalve op het criminaliteitsniveau en de gevoelens van onveiligheid heb-
ben de politie-activiteiten gunstige effecten gehad in de sfeer van de relatie
tussen politie en bevolking, een derde doel van de experimenten. De verbete-
ring van de relatie tussen politie en bevolking is in de verschillende onderzoe-
ken niet op dezelfde wijze geoperationaliseerd, doch geconcludeerd kan wor-
den dat gunstige veranderingen zijn opgetreden in de meldingsbereidheid bij
verdachte situaties, de bekendheid van de (werkzaamheden van de) politie en
het oordeel over het optreden van de politie.

Het onderzoek naar het inbraakproject van de gemeentepolitie te Utrecht
heeft uitgewezen dat door middel van een andere organisatie van de recher-
chewerkzaamheden de ophelderingskansen van bepaalde delicten groter wor-
den, de pakkans wordt vergroot en dat er relatief minder tijd in de opheldering
van deze zaken, gaat zitten. Of dit heeft geresulteerd in een daling van de cri-
minaliteit, is niet vast te stellen.

Over het geheel genomen kan dus worden geconstateerd dat - mede ge-
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zien de (te hoge) verwachtingen hieromtrent - de effectenvan de experimen-
tele politie-activiteiten op de bestrijding van de criminaliteit beperkt zijn en
dat alleen bepaalde delicten zich voor een dergelijke aanpak lenen, ervan uit-
gaande dat de.gevonden effecten inderdaad een gevolg zijn van de politie-
activiteiten.

De experimenten waren niet alleen opgezet om de criminaliteit (beter) te
bestrijden, de gevoelens van onveiligheid te verlagen en de relatie tussen de
politie en de bevolking te verbeteren, maar ook om het lokale driehoeksover-
leg, waar het opsporings- en verbaliseringsbeleid zou moeten worden vast-
gesteld, te stimuleren en beter te doen functioneren in de beleidsvoorberei-
ding en -vorming.

In het onderzoek van het WODC naar de effecten van de experimentele poli-
tie-activiteiten is niet nagegaan of de experimenten aan deze doelstelling heb-
ben beantwoord. Datgene wat hierover op deze plaats wordt opgemerkt, is
dan ook slechts een impressie van de onderzoekers, voorzover zij aan bespre-
kingen van de lokale driehoeken hebben deelgenomen.

Vanaf de start van het experiment in Hoogeveen heeft het WODC iedere ver-
gadering van de lokale driehoek mogen bijwonen. In deze vergaderingen kwa-
men niet alleen de voortgang van het experiment en van het onderzoek aan de
orde, doch ook allerlei andere actuele bestuurlijk of strafrechtelijk relevante
onderwerpen. De indruk van de onderzoeker is dat het driehoeksoverleg door
het experiment een grote stimulans heeft gekregen. Voorafgaand aan het ex-
periment kwam men alleen in bijzondere gevallen bijeen en vond er veel bilate-
raal overleg plaats. Ten tijde van het experiment werd met een grote regel-
maat vergaderd, met een agenda waarop ieder lid de voor hem van belang zijn-
de onderwerpen kon plaatsen. In de loop van het experiment ontwikkelden de
onderwerpen van bespreking zich bovendien van concreet en specifiek naar
algemeen. Na afloop van het experiment is het driehoeksoverleg met onge-
veer dezelfde regelmaat gecontinueerd. De beleidsvoorbereiding en -vorming
is in het Hoogeveense driehoeksoverleg verder ter hand genomen, vooral mid-
dels de uitwerking van een beleidsplan voor de Hoogeveense politie.

Voor de andere gemeenten valt moeilijk aan te geven of de experimenten
een gunstige invloed hebben gehad op het functioneren van het driehoeks-
overleg. In Amsterdam heeft het WODC alleen in de voorbereidingsfase in
1979 een tweetal keren deelgenomen aan een vergadering van de lokale drie-
hoek. Vervolgens is de opzet, invulling en evaluatie gedelegeerd aan een "sub-
driehoek", bestaande uit de districtschef van het gebied waarin Osdorp lag,
een officier van justitie en een ambtenaar van het kabinet van de burge-
meester. Binnen dit kader werden de besprekingen over opzet, uitvoering en
resultaten van het project besproken. Na afloop van het experiment is het on-
derzoekrapport wel een keer onderwerp van bespreking geweest in de drie-
hoek, doch zonder aanwezigheid van het WODC. Het ligt dan ook niet in de lijn
te veronderstellen dat het experiment in Osdorp van invloed is geweest op het
functioneren van het driehoeksoverleg in Amsterdam. Daarvoor was de be-
trokkenheid van de driehoek bij het experiment te afstandelijk.

In Sittard is het WODC alleen bij het lokale driehoeksoverleg aanwezig ge-
weest indien het onderzoek ter sprake kwam, dat wil zeggen bij de voorberei-
ding van het onderzoek en bij de presentatie van de onderzoekresultaten.
Deze beperkte deelname maakt het niet mogelijk iets te zeggen over het func-
tioneren van het lokale driehoeksoverleg of over veranderingen hierin tenge-
volge van de overgang naar het wijkteampolitiemodel en het onderzoek daar-
omtrent.

Het onderzoek naar het. inbraakproject bij de recherche-afdeling van het
Utrechtse politiekorps is niet opgezet vanuit de reeks experimenten criminali-
teitsbestrijding. Er is over dit project dan ook geen contact geweest tussen
het WODC en de lokale driehoek. Over het functioneren van het driehoeks-
overleg en over veranderingen daarin valt derhalve niets te zeggen.

Voor Leiden geldt ongeveer hetzelfde als voor Amsterdam. Ook hier werd
alleen het globale onderzoekvoorstel in het driehoeksoverleg besproken,

122



waarna de overige besprekingen op het niveau van de plaatsvervangend
korpschef, de "Leidse" officier van justitie en een ambtenaar van het kabinet
van de burgemeester werden voortgezet.

3.4 Ervaringen opgedaan in de experimenten

In de vorige paragraaf zijn de projecten beschreven qua opzet, uitvoering en
behaalde resultaten. Slechts zijdelings is daarbij aandacht geschonken aan
de problemen waarvoor men als onderzoeker kwam te staan. Een belangrijke
constatering met betrekking tot het buitenlandse politie-onderzoek en de bui-
tenlandse politie-experimenten is dat slechts ineen beperkt aantal publica-
ties plaats is ingeruimd voor de problemen die de onderzoekers zijn tegenge-
komen. Aangezien wij de stellige overtuiging zijn toegedaan dat men - zeker
bij onderzoek van of binnen de politie-organisatie - alleen maar baat kan
hebben bij de ervaringen van anderen en de oplossingen die anderen hebben
gevonden voor hun problemen, zullen we in deze paragraaf het beeld van de
experimenten zoals dat uit de beschrijving in de vorige paragraaf naar voren is
gekomen, in die richting aanvullen. Niet ingegaan zal worden op de problemen
die in zijn algemeenheid zijn verbonden aan onderzoek, en vooral aan attitude-
onderzoek, zoals de gebruikte operationaliseringen, de betrouwbaarheid en
geldigheid van de meetinstrumenten en van de onderzoekgegevens. Met de
aanvulling worden niet alleen de mogelijkheden en beperkingen van politie-
onderzoek in het algemeen en van politie-experimenten in het bijzonder aan-
gegeven. Ook kunnen op basis van deze aanvulling de resultaten van de expe-
rimenten beter op hun waarde worden beoordeeld. Dit laatste kan dan weer
implicaties hebben voor de beantwoording van de vraag of het zin heeft om
met dergelijke politie-experimenten voort te gaan.

Drie aspecten zullen worden belicht:
a. de opzet van het experiment en daarmee van het evaluatie-onderzoek;
b. de keuze voor de invulling van het experiment, de voorbereidingsfase en de

uitvoering van het experiment;
c. de relatie van de onderzoeker tot het politiekorps.

De opmerkingen die met betrekking tot deze drie aspecten worden ge-
maakt, zullen vooral worden doorgetrokken op hun consequenties voor de be-
tekenis van de onderzoekresultaten. In het laatste, vierde, hoofdstuk zal in
combinatie met o.a. de buitenlandse ontwikkelingen in het politie-onderzoek
en de ontwikkelingen binnen de politie-organisatie in Nederland de lijn verder
worden doorgetrokken naar de vraag hoe het onderzoek met betrekking tot de
criminaliteitsbestrijding moet worden voortgezet.

3.4.1 De opzet van het experiment en het evaluatie-onderzoek

In paragraaf 3.2 waarin de opzet van de experimenten is 'beschreven, is
reeds aangegeven dat de politie-experimenten op een aantal punten afweken
van het ideale model van een experiment. Dit heeft dan vervolgens weer con-
sequenties voor de evaluatie van die experimenten. Om een volledig beeld te
geven van de beperkingen en problemen van dit soort experimenten en dit
soort evaluatie-onderzoek worden deze onderzoekmatige opmerkingen hier
nogmaals vermeld.

Met opzet is in de politie-experimenten gekozen voor het beproeven van een
pakket van nieuwe politie-activiteiten in plaats van één bepaalde nieuwe acti-
viteit. Met een pakket van activiteiten, met een sterke stimulus, zouden in
ieder geval gunstige resultaten worden behaald, zo was de veronderstelling.
Met één enkele activiteit was dit nog maar de vraag. Bovendien zou een com-
binatie van activiteiten beter aansluiten op de praktijk van het politie-optreden
dat wordt gekenmerkt door een veelheid van taken en werkzaamheden. In
paragraaf 3.4.2 wordt hierop teruggekomen. Deze keuze voor een pakket van
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activiteiten impliceerde, hetgeen ook in de voorbereidingsfase werd onder-
kend, dat het vrijwel onmogelijk zou worden om de afzonderlijke bijdragen van
de onderdelen van het pakket tot de geconstateerde effecten te kunnen aan-
geven.

De opzet van het evaluatie-onderzoek van een experiment kent in het ideale
model een experimentele groep (in dit geval een experimenteel politiekorps en
een experimentele gemeente/wijk) en een, op zoveel mogelijk relevante facto-
ren vergelijkbare, controlegroep (politiekorps en gemeente/wijk). Al tijdens de
voorbereidingen is in enkele projecten afgezien van de introductie van een be-
paald(e) controlegemeente en -korps, maar is gezocht naar een andere vorm
van controle (nl. gegevens uit onderzoek over een aantal gemeenten met een
vergelijkbare urbanisatiegraad tezamen, voor zover deze bekend waren).
Voorts kon, in die projecten waar wel een bepaalde controlegemeente of -wijk
werd gehanteerd, deze keuze slechts worden gebaseerd op enkele factoren:
inwonertal, woonkarakter, geregistreerde criminaliteit en assistentieverlenin-
gen. Of daarmee sprake was van een controle op allerlei andere relevante fac-
toren, blijft de vraag. In de controlegemeente of -wijk kon - vooral door be-
perkte onderzoekcapaciteit - niet worden nagegaan of daar tijdens de duur
van het experiment veranderingen waren opgetreden in het politiële, bestuur-
lijke of justitiële optreden die van invloed zouden kunnen zijn op de - ook in
het controlegebied - te meten effecten. Overigens zijn veranderingen in het
bestuurlijke of justitiële optreden in de experimentele gemeente ook niet
onderzocht. Geprobeerd is deze zo gering mogelijk te houden door in het drie-
hoeksoverleg de afspraak te maken dat zo min mogelijk veranderingen in dit
optreden zouden worden aangebracht. Een belangrijk kenmerk van de politie-
experimenten is echter dat het geen experimenten zijn die binnen een kunst-
matige "laboratorium"-situatie worden gehouden, maar in de werkelijke,
bestaande situatie binnen het politiekorps en binnen de bredere sociale con-
text. De invloed van allerlei factoren kan daardoor veel moeilijker worden ge-
controleerd.

Een punt dat samenhing met de problemen die er waren om een controle-
gemeente of -wijk te vinden, was dat in de onderzoekopzëtten van de politie-
experimenten in de praktijk geen opzet kon worden gerealiseerd, waarin de
effecten van de afzonderlijke onderdelen konden worden gemeten. Theore-
tisch was dit nI. wel mogelijk geweest door naast de experimentele gemeente
(politiekorps) meer dan een gemeente te kiezen als controle op de verschillen-
de onderdelen van het experiment (een factorieel design).

In het evaluatie-onderzoek is alleen gekeken naar de effecten op de omvang
van de criminaliteit, de gevoelens van onveiligheid en de relatie tussen de po-
litie en de bevolking. Niet onderzocht zijn bv. de interne effecten binnen de
organisatie vanwege het vrijmaken van een bepaalde capaciteit ten behoeve
van het experiment; of de effecten van het feit dat door het ter hand nemen
van de experimentele activiteiten, bepaalde andere activiteiten die voorheen
wel werden verricht, niet konden worden voortgezet. Zo werden in Utrecht
leden van de surveillancedienst uit de surveillancewerkzaamheden gehaald;
en werden in Hoogeveen gerichte surveillances op verkeersovertredingen om-
gezet in surveillances op (kleine) misdrijven, met name vernielingen. Wat dat
betreft geeft het evaluatie-onderzoek geen uitsluitsel over kosten en baten
van de experimenten; het was evenwel ook niet opgezet als kosten-baten
analyse.

De effecten van de politie-experimenten zijn, voor wat betreft de preventie-
experimenten, gemeten door onderzoek onder een representatieve steekproef
van de bevolking (van 16 jaar en ouder). Aan deze personen werden vragen
voorgelegd over gevoelens van onveiligheid, over de bereidheid tot het nemen
van preventiemaatregelen en het inschakelen van de politie ingeval van een
delict of van een mogelijk verdachte situatie, over het oordeel over het optre-
den van de politie en over persoonlijk slachtofferschap. Er is gestreefd naar
representativiteit naar leeftijd, sexe 'en geografische spreiding over de ge-
meente of de wijk. Dit is in redelijke mate bereikt. Een andere vraag is echter
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of de keuze voor een representatieve steekproef een juiste is of dat het wel-
licht zinvoller is een steekproef te nemen uit die groepen van de bevolking die
meer met de politie te maken hebben, als slachtoffer van een delict of anders-
zins. Een tweede kanttekening bij de bevolkingsonderzoeken is dat de om-
vang van de steekproef zodanig was dat alleen grote (significante) veranderin-
gen in de omvang van de criminaliteit konden worden gemeten zeker voor wat
betreft de delicten afzonderlijk. Het aantal slachtoffers was in de bevolkings-
enquêtes te gering om daarin na afloop van het experiment significante ver-
schillen vast te kunnen stellen. Al tijdens de experimenten werd dit probleem
onderkend en werd gezocht naar andere wegen om de effecten op de omvang
van de criminaliteit te meten. Zo werd bv. tevens gekeken naar de omvang van
de financiële schade ten gevolge van vernielingen..Voorts weiden gegevens
verzameld over de omvang en de aard van de, assistentieverleningen. En ook
werden, ondanks de bezwaren die daaraan kleven, gegevens over de bij de po-
litie geregistreerde criminaliteit bekeken. Overigens worden de problemen die
aan slachtofferenquëtes zijn verbonden als instrument om de omvang van de
criminaliteit vast te stellen, ook in buitenlandse studies onderkend.

Een laatste punt met betrekking tot de evaluatie van de experimenten is dat
er geen theoretische overwegingen te maken zijn over de termijn waarop
effecten van de experimenten kunnen worden verwacht. Zonder dat daarvoor
enig houvast was, is er bij de start van de experimenten min of meer vanuit ge-
gaan dat de beoogde effecten reeds tijdens het experiment zouden optreden
en dus direct na afloop van het experiment zouden kunnen worden gemeten.
Later is daarop teruggekomen en is in enkele projecten een extra (derde)
effectmeting ingevoerd. Onbekend blijft echter op welke termijn de effecten
zich zullen gaan voordoen; en of de effecten die pas op langere termijn wor-
den gemeten dan nog toe te schrijven zijn aan het experiment dat reeds lang
is afgesloten of aan andere factoren. Bevindingen van buitenlands onderzoek
wijzen er voorts op dat het beeld er kort na afloop van het experiment heel
anders uit kan zien dan het beeld dat weer enige tijd later wordt verkregen. In
de experimenten zijn evenmin theoretische overwegingen ingebracht over de
precieze werking van de experimentele activiteiten op de te nieten effecten.
Ook al is het experiment als onderzoekmethode het meest geschikt om deze
causale relatie van oorzaak en gevolg vast te stellen, in de politie-experimen-
ten heeft dit, mede vanwege de afwijkingen van deze onderzoekopzet, niet
voorop gestaan. Niet.de processen waarlangs de politie-activiteiten effect
hebben zijn bestudeerd, doch alleen de uitkomsten. Dat neemt niet weg dat
toch de neiging bestaat om bepaalde effecten toe te schrijven aan de politie-
activiteiten. De ervaring is dat na afloop van de experimenten dan ook op-
nieuw de behoefte-ontstaat om, ondanks de daarin gemaakte keuze, de effec-
ten van de afzonderlijke politie-activiteiten te willen weten. Is het gunstige
effect behaald door de gerichte surveillance, door de voetsurveillance of door
bepaalde concrete preventieprojecten en -activiteiten?

Het geheel aan opmerkingen ten aanzien van de opzet van het experiment
en het evaluatie-onderzoek overziend, kan worden gesteld dat aan de behaal-
de resultaten, die op zich - vanwege de niet-geëxpliciteerde verwachting dat
de omvang van de criminaliteit zou afnemen - al niet zo bemoedigend zijn,
slechts zeer beperkt en voorzichtig conclusies mogen worden getrokken over
de toepasbaarheid en de kans op succes elders. Er blijven teveel vragen open
met betrekking tot de invloed van niet-gemeten factoren, de relatie tussen de
politie-activiteiten en de resultaten, de bijdragen van de afzonderlijke politie-
activiteiten op de gemeten effectcriteria en de "kosten" van het experiment.

3.4.2 De invulling, voorbereiding en uitvoering van het experiment.

Bij de concrete invulling van een experiment kunnen zich diverse problemen
voordoen; voor een deel zijn deze ook bij de politie-experimenten opgetreden.
Dit geldt ook voor de fase waarin. het experiment wordt voorbereid en uit-
gevoerd.
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Bij de bereidheid om aan een experiment deel te nemen spelen ongetwijfeld
het veronderstelde nut en de veronderstelde relevantie een grote rol, voor de
eigen situatie/organisatie en voor anderen. Ten aanzien van de politie-experi-
menten is dit in de besprekingen met de lokale driehoek gebleken. Deze waren
in eerste instantie niet altijd even gemakkelijk. De bezwaren van de partners
in het driehoeksoverleg betroffen niet zozeer, integendeel zelfs, het doen van
een experiment als zodanig, alswel de voorgestelde invulling ervan. Deze be-
zwaren golden dan zowel de te beproeven activiteiten, de methodiek, als de
delicten waarop deze activiteiten zich zouden richten. Zo zag men in Hooge-
veen niet zoveel heil in de voorgestelde strike force. En in Amsterdam had
men liever de aandacht gericht op de criminaliteit in de binnenstad of op de
zakkenrollerij in de trams. Toen mede onder invloed van de bevindingen van
de literatuurstudie over buitenlandse politie-experimenten ook de preventie
van criminaliteit in de experimenten centraal zou komen te staan, verdwenen
de bezwaren deels, ook al omdat daarmee meer kon worden aangesloten (en
werd aangesloten) op ontwikkelingen die binnen de politiekorpsen reeds
gaande waren. Verondersteld mag worden dat, wanneer het WODC als exter-
ne instantie was gekomen met ingrijpende (tijdelijke) veranderingen die bin-
nen een redelijk korte termijn moesten worden ingevoerd, de medewerking
waarschijnlijk veel geringer was geweest. Een feit was nu dat de "experimen-
ten" in Hoogeveen, Utrecht en Sittard (voor een groot deel) reeds liepen voor-
dat de driehoek werd benaderd met de vraag in te stemmen met een experi-
ment. En voor zover dit niet het geval was - de ambtenaar Voorkoming Mis-
drijven in Hoogeveen en de experimentele activiteiten in Amsterdam-Osdorp
- had het experiment geen ingrijpende consequenties voor de rest van het
gehele politiekorps. Dit gold echter wel in sterke mate voor het district in
Amsterdam waarin het experiment plaatsvond. Ook al heeft de lokale drie-
hoek in alle experimenteergemeenten ingestemd met het uitvoeren van een
experiment, niet overal zal het even van harte zijn geweest. Daarbij komt dat
met name het openbaar ministerie enigszins schoorvoetend accoord is ge-
gaan met een experiment waarin de preventie van criminaliteit voorop stond
of waarin haar rol beperkt(er) zou zijn (o.a. wijkteams). Wel dient te worden op-
gemerkt dat dit toch ook afhing van de persoon van de hoofdofficier van justi-
tie. Over het geheel genomen hadden de onderzoekers hierop, en op de onder-
linge verhoudingen binnen de lokale driehoek, niet veel zicht, omdat - op
Hoogeveen na - de onderzoekers niet deelnamen aan de besprekingen van
de driehoek over de voorbereidingen en het. verloop van het experiment. De
bestaande verhoudingen tussen de partners in het driehoeksoverleg, die toch
mede een belangrijke voorwaarde zijn voor het slagen van het experiment, wa-
ren wat dat betreft voor de onderzoekers min of meer een gesloten boek. Een-
zelfde soort opmerking geldt voor de verhouding tussen het openbaar ministe-
rie en de politie. Voor een groot deel was dit voor de onderzoekers eveneens
een onbekend gegeven, terwijl het bij die experimenten waarin zou worden
gestreefd naar een betere afstemming van het opsporings- en verbaliserings-
beleid op het vervolgingsbeleid - zoals in het. Leidse project ook de bedoe-
ling was - centraal stond. Er is een basis van wederzijds vertrouwen nodig
om over en weer veranderingen in de werksituatie en daarmee in de onder-
linge verhoudingen door te kunnen voeren.

Een tweede aspect rondom de invulling van het experiment is de noodzaak
van het bestaan van een draagvlak binnen het politiekorps. Het is onzes in-
ziens zeer zeker geen goede zaak wanneer in het driehoeksoverleg, respectie-
velijk door de korpsleiding tot een experiment zou zijn besloten zonder dat de
overige leden van de politie-organisatie daarin op de een of andere wijze zou-
den zijn gekend. Per slot van rekening moeten zij het experiment uitvoeren en
kunnen zij, door al dan niet loyaal aan het experiment mee te werken, dit doen
slagen of mislukken. Zoals ook de partners van het driehoeksoverleg oog zul-
len hebben voor het nut van het experiment en de resultaten die men zou kun-
nen verwachten, zo zal dit ook voor de leden van het korps van betekenis zijn.
Dit zal des te meer een rol spelen wanneer er reeds diverse onderzoeken of ex-
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perimenten binnen het korps worden, of recentelijk zijn, uitgevoerd. Want dan
is het gevaar van "onderzoek- en veranderingsmoeheid" reëell aanwezig. In
Utrecht en Sittard waren de korpsleden inderdaad gedurende een kortere of
langere periode van voorbereiding betrokken bij de plannen tot organisatiewij-
ziging. Iets soortgelijks geldt voor Hoogeveen waar een zg. stuurgroep door de
korpsleiding is geraadpleegd over de eventuele deelname aan een experi-
ment. En in Leiden is de recherche-afdeling nauw betrokken geweest bij de
discussies over de invulling van het experiment en de opzet van het onder-
zoek. Of een dergelijke "consultatie" van het korps ook in Amsterdam is ge-
volgd, valt te betwijfelen. Nadat binnen het driehoeksoverleg de beslissing tot
het houden van een experiment (en de aard van het experiment) was genomen,
werd een van de zes districten aangewezen als het district waar dat dan
moest gebeuren. Wat het experiment in Amsterdam-Osdorp eveneens zicht-
baar heeft gemaakt is het feit dat degenen die het experiment snoeten uitvoe-
ren, zich ook op langere termijn moeten kunnen vinden in de inhoud van het
experiment en voor zichzelf het nut ervan moeten blijven zien. Is dat niet het
geval, dan bestaat al gauw het gevaar dat de motivatie van het personeel om-
laag gaat. Hetzelfde doet zich voor wanneer men het werk als te eenzijdig of te
routinematig gaat ervaren, zoals bv. bij het inbraakproject te Utrecht. De lei-
ding van het korps kan en moet hierin een belangrijke rol vervullen; bij tegen-
slag of afnemende motivatie moet zij steun en stimulans aan het uitvoerende
personeel blijven geven.

. Een volgende fase is *de voorbereiding van het experiment. Afhankelijk van
de aard en de ingrijpendheid van het experiment moeten diverse zaken wor-
den geregeld. Allereerst moeten in die korpsen waar niet de structuur en werk-
wijze van de gehele organisatie of van een afdeling/dienst van de organisatie
worden gewijzigd, die mensen binnen het korps worden aangewezen die het
experiment, dat wil zeggen de experimentele activiteiten, gaan uitvoeren. Van
belang is dat dit gebeurt op vrijwillige basis, en niet tegen de zin van de be-
trokkenen in. In Amsterdam was een algemene oproep niet toereikend en
moesten mensen persoonlijk worden benaderd. Het onbekende en nieuwe
weerhield aan de ene kant mensen ervan zich aan te melden, doch bleek aan
de andere kant ook een uitdaging in te houden. In Hoogeveen werd de ambte-
naar Voorkoming Misdrijven geworven na een interne sollicitatieronde. Van
groot belang bleek dat de arbeidsvoorwaarden niet onder de deelname aan
het experiment mochten leiden. In Hoogeveen moest daartoe in overleg met
het ministerie van Binnenlandse Zaken een extra brigadiersplaats in de for-
matie worden opgenomen (voor de duur van het experiment). En in Amsterdam
was binnen de bestaande arbeidsvoorwaarden met betrekking tot dienstroos-
ters en onregelmatigheidstoeslagen slechts een bezetting van 7.00 uur tot
23.00 uur mogelijk in plaats van een 24-uursbezetting.

Nadat de "bemanning" van het experiment is geregeld, dringen zich andere
voorbereidende maatregelen op. Er zal training en kennisoverdracht moeten
plaatsvinden, zoals in Amsterdam aan de teamleden tijdens een aantal bijeen-
komsten en een werkbezoek aan een soortgelijk experiment in Den Haag, en
in Hoogeveen aan de ambtenaar VM door. een cursus op de rechercheschool,
waarop hij door bemiddeling van de Landelijk Coordinator met voorrang kon
worden geplaatst. In Sittard is, nadat de reorganisatie naar wijkteams al was
ingegaan, veel ruimte geboden aan opleiding en vorming van de teamleden. In
Hoogeveen is ten behoeve van de gerichte surveillances nog voor de start van
het experiment een begin gemaakt met een systematische registratie van de
aan de politie gemelde gevallen van inbraak, vernieling en diefstal. Voorts
moest in Amsterdam de huisvesting van het team worden geregeld, alsmede
de materiële ondersteuning en uitrusting. En voorzover het experiment conse-
quenties heeft voor de rest van de organisatie, zal ook hierin moeten worden
voorzien. Om direct vanaf de start van het experiment te kunnen beginnen, is
het noodzakelijk in de voorbereidingsperiode al bepaalde actieprogramma's
uit te werken (en dus vooraf aan het experiment al enige capaciteit vrij te ma-
ken). Zo werd de ambtenaar Voorkoming Misdrijven reeds drie maanden voor
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de start van het experiment aangesteld,. opdat hij reeds concrete door hem te
entameren activiteiten kon voorbereiden en uitwerken. Het belang hiervan
wordt o.a. onderstreept door de bevindingen in Sittard. Daar waren wel glo-
bale afspraken gemaakt over de structuur en de organisatie van de teams,
maar niet over de werkwijze. Dit laatste was ook nadrukkelijk niet de bedoe-
ling; de wijkteams moesten zich kunnen richten op de specifieke problemen
binnen hun eigen bewakingsgebied en daarvoor een eigen aanpak ontwikke-
len. Na verloop van enige tijd bleken de teams zich dan ook in verschillende
richtingen te hebben ontwikkeld en in een verschillend tempo. Nu ging het in
Sittard niet om een experiment gedurende een bepaalde periode, en niet om
een uniforme, gelijkgerichte ontwikkeling van de teams. Was dat wel het geval
geweest, dan zou het voor de continuïteit en de evaluatie problemen hebben
opgeleverd wanneer de ontwikkeling tussen de teams onderling zo verschil-
lend zou zijn.

Ook tijdens het experiment, in de uitvoeringsfase, kunnen zowel de onder-
zoeker als het korps voor verrassingen komen te staan. Bepaalde activiteiten
kunnen geen doorgang vinden zoals gepland, vanwege ziekte, cursussen,
sport e.d. De planning kan ook worden verstoord omdat de korpsleden enige
schroom hebben zich aan - voor hen - nieuwe activiteiten te wagen en deze
daarom in de tijd voor zich uit schuiven. Voorts kunnen externe omstandig-
heden leiden tot vertragingen in de uitvoering zoals in Hoogeveen met betrek-
king tot de medewerking van een groot aantal scholen aan een vandalisme-
project; of zelfs tot het vervallen van onderdelen van het experiment, zoals in
Hoogeveen waar de wijkavonden met de bevolking de politie geen houvast
boden voor het entameren van nieuwe activiteiten, of zoals in Amsterdam
waar niet kon worden voorzien in het vertrek van de rechercheur die ten be-
hoeve van de afhandeling van aangiften uit Osdorp op het districtsbureau was
gestationeerd. De gebeurtenissen in Sittard hebben laten zien dat ook nog
heel andere factoren van invloed kunnen zijn op het "experiment". Na de ge-
meentelijke herindeling moest vanwege bestuurlijke afspraken een vierde
team worden geformeerd, ofschoon daarvoor eigenlijk onvoldoende man-
kracht beschikbaar was.

Aangezien derhalve een groot aantal factoren een rol kan spelen in de invul-
ling, voorbereiding en uitvoering van het experiment, is het belangrijk dat de
onderzoeker van meet af aan daarbij betrokken en daarvan op de hoogte is.
Alleen op die manier is hij in staat aan te geven wat zich allemaal heeft voor-
gedaan en het experiment op zijn merites te beoordelen. Daarmee raken we
het laatste punt van bespreking, de relatie tussen de onderzoeker en het
politiekorps.

3.4.3 De relatie van de onderzoeker tot het politiekorps

Een derde doch daarmee niet minder belangrijk aspect ten aanzien van de
politie-experimenten is de relatie van de onderzoeker tot het politiekorps waar
het experiment wordt uitgevoerd. Wanneer men binnen een organisatie een
onderzoek wil doen, bv. naar het functioneren van bepaalde afdelingen, dan
vergt dit een zodanige relatie tot die organisatie dat men ervan uit mag gaan
dat de verzamelde gegevens betrouwbaar en valide zijn, en dat men niet zo
maar wat "voorgespiegeld" heeft gekregen. In versterkte mate geldt dit voor
onderzoek binnen de politie-organisatie. Deze kan, meer dan andere organisa-
ties, worden gekenmerkt als sterk gestructureerd, hiërarchisch en bureaucra-
tisch. Doch aan de andere kant is de politie-organisatie te omschrijven als een
front-line organisatie, "een organisatie die zich kenmerkt door een formeel
strakke hiërarchie, maar die in feite een belangrijke beslissingsvrijheid over-
laat aan de laagste hiërarchische niveaus, met als bijkomend verschijnsel dat
er een daarop afgestemde mentaliteit ("subcultuur") wordt ontwikkeld" (291).
Deze grote autonomie op de laagste niveaus is een gevolg van de hoge
abstractie van de doelstellingen van de politie (in art. 28 van de Politiewet) en
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de gebrekkige eenduidigheid van de concrete invulling daarvan en dus van de
criteria waaraan het politie-optreden moet worden afgemeten. De individuele
politie-ambtenaar komt daardoor in de praktijk tot voor hem hanteerbare inter-
pretaties van die doelstellingen, binnen de concrete eisen die vanaf de hogere
niveaus van de organisatie aan zijn taakuitoefening worden gesteld, en heeft
dus veel discretionaire bevoegdheden. Een onderzoeker die het functioneren
van (bepaalde delen van) de politie-organisatie wil bestuderen zal om die orga-
nisatie te leren kennen - en dan met name de dagelijkse taakuitoefening en
de informele groepscultuur - geruime tijd binnen de organisatie moeten ver-
toeven voordat hij met zijn eigenlijke studie begint. Want alleen op die manier
raakt hij als "lid" van de organisatie geaccepteerd en heeft hij een zekere ga-
rantie dat hij in zijn onderzoek de werkelijkheid van de politiële taakuitoefe-
ning benadert. Zeker leden van een politie-organisatie, welke als instrument
voor de handhaving van orde en gezag een geïsoleerde positie in de maat-
schappij inneemt, hebben - zo mag men aannemen en is ook uit onderzoek
gebleken - de neiging zich af te schermen van de rest van de maatschappij
(ook in hun privéleven), en mensen van buitenaf in de organisatie men "indrin-
gers" te beschouwen die niet alles van de organisatie te weten behoeven te
komen. Hoe dieper het onderzoek binnen de organisatie zelf plaatsvindt, des
te bedreigender zal dit over komen. Men krijgt het gevoel te worden gecontro-
leerd, te worden onderzocht omdat men bepaalde dingen niet goed zou doen.
De problemen bij het tijdschrijfonderzoek te Leiden zijn hiervan een illustratie.
Om dergelijke problemen op te vangen en te voorkomen is een uitgebreide
toelichting op het onderzoek, en dan vooral op het doel ervan, noodzakelijk. Al
met al moet een onderzoeker in de voorbereidende fase van het: te houden on-
derzoek geruime tijd uittrekken om een relatie met de leden van de politie-
organisatie op te kunnen bouwen; de onderzoeker moet aan de organisatie
kunnen wennen en, omgekeerd, de organisatie aan de onderzoeker.

De acceptatie van de onderzoeker en van het onderzoek speelt nog nadruk-
kelijker een rol wanneer van de leden van de organisatie wordt gevraagd een
verandering in hun taakuitoefening aan te brengen, zoals het geval was bij de
politie-experimenten. Deze experimenten werden gehouden met het doel te
komen tot een betere bestrijding van de criminaliteit. Met andere woorden, be-
ter dan tot dan toe op de "oude" manier gebeurde. Een voorstel om een experi-
ment uit te voeren en op een andere manier te werken zou dan ook kunnen
worden opgevat als een "aantasting van de goede naam", als een aanval op
de kwaliteit en kwantiteit van het eigen functioneren. Wellicht was een deel
van de aanvankelijke bezwaren tegen een experiment mede daarin gelegen.
Men wilde wel meewerken aan een experiment, maar dat moest niet te veel af-
wijken van wat men reeds deed, want dat - zo was men overtuigd - deed
men zo goed mogelijk. Explicitering van het doel van het experiment en de in-
schakeling van alle betrokken niveaus binnen de organisatie (met name het
uitvoerende niveau) in een vroeg stadium, kunnen de bezwaren voor een deel
wegnemen (zie par. 3.4.2). De aarzelingen van politiemensen ten aanzien van
het nieuwe en het onbekende, dat bovendien geen deel uitmaakt van de poli-
tiële taakuitoefening zoals. men die heeft geleerd en tot nog toe heeft toege-
past, maken het in de fase dat het experiment plaatsvindt des te noodzake-
lijker dat de onderzoeker zich met grote regelmaat op de hoogte stelt van de
voortgang van het experiment. De afspraken over de inhoud van het experi-
ment die met de leidinggevende niveaus binnen de organisatie worden ge-
maakt, kunnen er al anders uit zien wanneer- die worden vertaald naar con-
crete activiteiten op het uitvoerende niveau. En de invulling in de praktijk kan
dan nog weer anders zijn, om wat voor redenen dan ook. Het is daarom wense-
lijk en noodzakelijk dat de onderzoeker (op onverwachte momenten) een be-
zoek brengt aan het politiekorps, en dan niet alleen aan de hogere, leidingge-
vende, maar vooral ook aan de lagere, uitvoerende niveaus. Want alleen op die
manier kan hij zich een goed beeld vormen van de feitelijke inhoud van het ex-
periment, en van de motivatie van het personeel dat het experiment moet uit-
voeren. Voor wat de politie-experimenten betreft kan men stellen dat noch in
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de voorbereidingsfase, noch in de experimentele periode de participatie van
de onderzoekers binnen de politiekorpsen optimaal is geweest. De soms grote
geografische afstanden en de betrokkenheid van de onderzoekers bij andere
onderzoekprojecten hebben daarbij een rol gespeeld. Ook moet men er voor
waken dat men als onderzoeker, en dus als buitenstaander, niet te frequent en
te lang in een politiekorps rondloopt. Want dan bestaat het gevaar dat men
"in de weg gaat lopen" wat tot onnodige irritatie kan leiden. In een aantal pu-
blicaties wordt de methode van de participerende observatie naar voren ge-
bracht als de meest geschikte methode om in de politie-organisatie geaccep-
teerd te worden en deze vervolgens zo goed mogelijk te leren kennen (292). De
ervaringen met deze methode zijn overwegend gunstig, alhoewel het gevaar
bestaat dat men zich te veel gaat vereenzelvigen met de organisatie die men
aan het bestuderen is (293).

Een ander punt is de positie van de onderzoeker ten opzichte van het experi-
ment. Strikt genomen is de onderzoeker degene die gegevens verzamelt, op-
dat de bevoegde instanties (in dit geval het driehoeksoverleg) het experiment
kunnen evalueren. De onderzoekersrol is daarin gescheiden van de rol van be-
geleider en bewaker van de (tijdelijke) veranderingen. De praktijk van de poli-
tie-experimenten wees echter uit dat, in het ene politiekorps meer dan in het
andere, bepaalde verwachtingen bestonden ten aanzien van de mate van in-
breng van de onderzoeker in de inhoud van het. experiment, niet alleen in de
voorbereidende fase (wat minder problematisch is), maar vooral ook in de
uitvoerende fase. Zeker wanneer het om voor de politie geheel nieuwe activi-
teiten ging, verwachtte men dat de onderzoeker de concrete invulling zou
geven en daarbij ook een aanzet tot de uitvoering zou geven. Aan de ene kant
is dit begrijpelijk, doch aan de andere kant geen goede zaak vanwege de ver-
menging van de verschillende rollen. Daarbij kwam dat de onderzoeker in feite
in een (te) marginale positie verkeerde om een dergelijke begeleidende rol te
kunnen vervullen. Veelal waren er geen afspraken gemaakt over o.a. de taak
en plaats van de onderzoekèr, de personen binnen het korps tot wie hij zich
voor allerlei (onderzoek)kwesties kon wenden en wiens toestemming hij daar-
bij nodig had. Ook over andere zaken waren geen of onvoldoende afspraken
gemaakt. Zo heeft waarschijnlijk de korpsleiding zich onvoldoende gereali-
seerd dat het een stukje van zijn zeggenschap over de organisatie prijs gaf
omdat er een experiment plaatsvond en er bepaalde dingen in het belang van
het experiment, en het onderzoek, niet mochten veranderen. Het houden van
de wijkavonden in Hoogeveen is daarvan een voorbeeld; vanwege een onder-
zoek onder de bevolking moesten deze enige tijd worden uitgesteld. Iets der-
gelijks geldt ook voor de bekendheid die door de politie vooraf aan de experi-
menten is gegeven. Op verzoek van de onderzoekers is via de media de plaat-
selijke bevolking niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een experiment
zou worden gehouden, ofschoon de politie dat voor haar "public relations"
wel had gewild. Voorts waren er vooraf geen duidelijke afspraken gemaakt
over de publicatie van de onderzoekresultaten en over de inbreng van het poli-
tiekorps of de lokale driehoek daarin. Een afgeleide daarvan is dat men ervoor
moet oppassen dat er te hoog gespannen verwachtingen worden gewekt ten

,aanzien van de onderzoekresultaten. De teleurstelling kan in dat geval extra
hard aankomen, juist bij die mensen die met grote inzet het experiment heb-
ben uitgevoerd. En zoals in Leiden bleek, kan een verschil in interpretatie van
de onderzoekresultaten nadelige gevolgen hebben voor de voortgang van het
onderzoek/experiment. Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat in toe-
komstige situaties afspraken noodzakelijk zijn.

3.5 Experimenten in het buitenland: een vergelijking

In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de door
het WODC geëvalueerde projecten politiële criminaliteitsbestrijding. Tot zo-
ver was de beschouwing.vooral gericht op de achtergronden, doelstellingen,
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opzet, uitvoering en tenslotte de resultaten. Niet alleen van de projecten in
hun - min of meer globale - samenhang, maar tevens van de diverse onder-
zoekprojecten afzonderlijk. Bovendien is een analyse gegeven van verschillen-
de problemen die zich hebben voorgedaan, waarbij naast de praktische uit-
voering ook methodisch-technische aspecten van het onderzoek aan de orde
zijn gesteld. Om nu de WODC-onderzoeken in een wat ruimer beoordelingska-
der te plaatsen, biedt dit moment de juiste gelegenheid, te trachten een verge-
lijking te maken met soortgelijke projecten in het buitenland, of althans met
die welke de Nederlandse het dichtst benaderen. Hierbij doet zich welhaast
vanzelfsprekend een aantal belangrijke keuze- of selectieproblemen voor die
hierna zullen worden geschetst. Daarna volgt een bespreking van de best ver-
gelijkbare projecten die in het buitenland zijn uitgevoerd; we baseren ons
daarbij op Amerikaanse en Engelse (onderzoek)literatuur.

3.5.1 Vertrekpunt voor een vergelijking

Uitgangspunt bij de keuze van vergelijkbare projecten in het buitenland zijn de
door het WODC geëvalueerde projecten politiële misdaadbestrijding, met ais
hoofddoelstelling middels andere werkmethodieken van de politie het crimi-
naliteitsniveau terug te dringen of beter te beheersen. Met deze doelstelling in
het achterhoofd en een vergelijking met andere projecten voor ogen, is het
hier de aangewezen plaats met betrekking tot het Sittardse, het Utrechtse en
het Leidse project een aantal kanttekeningen te maken.

Allereerst heeft bij de voorbereiding en opzet van het wijktea.mpolitiemodel
in Sittard de doelstelling van criminaliteitsbestrijding nooit voorop gestaan;
zij was althans niet duidelijk geëxpliciteerd en in eerste aanleg van onderge-
schikt belang. Invalshoek voor de invoering van dit nieuwe concept was een
veranderingsproces binnen de korpsorganisatie. Dit laatste geldt eveneens
voor het Utrechtse inbraakproject, maar het verschil met Sittard is dat de
doelstelling van criminaliteitsbestrijding, in termen van hogere ophelde-
ringspercentages, een grotere pakkans en meer verdachten, in dit project
impliciet of expliciet aanwezig was. Desalniettemin willen wij hier nogmaals
wijzen op de vraag die reeds in paragraaf 3.3.4.4 werd gesteld, namelijk of en
in hoeverre er sprake is van een relatie tussen (veranderingen in) recherche-
activiteiten en de omvang van de criminaliteit of het criminaliteits niveau.
Deze relatie is en blijft voorlopig onduidelijk en de vraag daarmee onbeant-
woord. Zou het in Leiden tot een experiment bij de algemene recherche geko-
men zijn, dan zou men ook daar voor dezelfde interpretatieproblemen hebben
gestaan. Samenvattend komt het erop neer dat de drie genoemde projecten
niet primair aan de hoofddoelstelling van de experimenten voldoen en dat dit
naar onze mening een eerste argument is om ze in het kader van de vergelij-
king waarvan hier sprake zal zijn, niet op te nemen. Een tweede, belangrijker
argument is niet inhoudelijk, maar methodisch-technisch van aard en betreft
de evaluatie van de projecten. Voor een vergelijking is het zaak buitenlandse
projecten te vinden die in dit opzicht de Nederlandse zo dicht mogelijk bena-
deren. Hierbij dient men zich in de eerste plaats nogmaals te realiseren dat er
bij de WODC-experimenten in feite sprake is geweest van twee projecten die
(zo optimaal mogelijk) voldoen aan de eisen van een zg. veldexperiment:
Hoogeveen en Amsterdam-Osdorp. Er werd eerder al op gewezen dat de pro-
jecten in het Sittardse en het Utrechtse politiekorps niet alleen zijn opgezet
vanuit een geheel andere invalshoek - een veranderingsproces binnen de
korpsorganisatie -, maar ook dat aan de criteria voor een veldexperiment in
beide projecten niet, of slechts in beperkte mate is voldaan. Het feit alleen al
dat het WODC pas betrokken raakte op een moment dat een project al liep of
in een zeer vergevorderd stadium van voorbereiding was en pas op dat ogen-
blik kon inhaken met haar onderzoekactiviteiten, is in dit kader een belangrijk
gegeven. Wanneer we vervolgens de buitenlandse onderzoekliteratuur aan
een nadere beschouwing onderwerpen, dan is er weliswaar een veelheid van
beschrijvingen van projecten en experimenten à la Utrecht of Sittard, maar op
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de keeper beschouwd resten er slechts enkele die op een behoorlijke (althans
voor ons doel vergelijkbare) wijze zijn geëvalueerd. Met name komt men ook
daar terecht bij zg. veldexperimenten. Dit is dan een tweede reden om buiten-
landse projecten, vergelijkbaar met die in Sittard of Utrecht, in deze en volgen-
de paragrafen buiten beschouwing te laten. Wat Leiden betreft tenslotte; de
buitenlandse literatuur geeft nauwelijks inzicht in rechercheprojecten die
halverwege zijn ingestort, om wat voor redenen dan ook.

De afweging om een aantal projecten niet en andere wel in de vergelijking
te betrekken, houdt voor Sittard in dat buitenlandse ervaringen met teampoli-
tie hier niet besproken zullen worden. Veel van deze teampolitieprojecten wer-
den uitgevoerd in de Verenigde Staten en geëvalueerd of van commentaar
voorzien door de Police Foundation of de LEAA. Men denke bv. aan het beken-
de experiment in Cincinnati. Kortheidshalve verwijzen wij voor een algemene
evaluatie van het verschijnsel teampolitie en de ervaringen die daarmee zijn
opgedaan naar hoofdstuk 2 van dit rapport (294).

Voor het Utrechtse onderzoek geldt hetzelfde; recherche-activiteiten, pro-
jectmatig van opzet en soms wel, soms niet uitgevoerd in samenwerking met
de surveillancedienst, vallen eveneens buiten de vergelijking de ervaringen
met dergelijke proefnemingen in het buitenland, zoals daar zijn het onderzoek
van de Police Foundation in Rochester, of dat van de LEAA in Wilmington (295).

Als vertrekpunt voor een vergelijking blijven aldus Hoogeveen en Amster-
dam-Osdorp over, hetgeen impliceert dat in de (onderzoek)literatuur gezocht
is naar experimenten politiële misdaadbestrijding met een in hoofdzaak pre-
ventief karakter. Hierna wordt uiteengezet dat daarbij een aantal vrij strikte
keuzecriteria is gehanteerd.

3.5.2 De keuzecriteria

Misdaadbestrijding door middel van preventie, in de ruimste zin van het
woord, is een onderwerp dat in binnen- en buitenland de laatste jaren nogal
opgeld doet. Men hoeft bij wijze van spreken slechts een willekeurig politie-
tijdschrift op te slaan of het thema komt wel ter sprake. Daarbij gaat het dan
niet alleen over preventie-activiteiten die de politie zelf ter hand kan nemen,
ook het stimuleren van preventieve maatregelen (door de politie en/of door pu-
bliciteitscampagnes) die het publiek zelf zou kunnen nemen zijn keer op keer
aan de orde. Over het algemeen is de toonzetting in dergelijke artikelen rede-
lijk tot zeer optimistisch. Bij nadere beschouwing blijkt echter veelal dat het
ofwel gaat om vrij algemene beschouwingen over de toepasbaarheid in de
praktijk, ofwel om experimenten of projecten waarin de mate van toepassing
door het publiek als effectcriterium wordt gehanteerd. Bij de wijze van evalua-
tie kan men evenwel de nodige vraagtekens plaatsen. Vaak is er bv. sprake
van effectmetingen, aan de hand van door de politie zelf (vrij willekeurig) ver-
gaarde informatie uit het publiek en als 'er al een relatie met het criminaliteits-
niveau wordt gelegd, gebeurt dat op basis van de geregistreerde criminaliteit.

Om nu tot een meer afgewogen beoordeling van het Hoogeveense en
Amsterdamse preventie-experiment te komen, zijn voor een directe vergelij-
king met buitenlandse projecten de volgende criteria gehanteerd:
a. de doelstelling van het project zou drieledig moeten zijn:

- criminaliteitsbestrijding (het misdaadniveau),
- criminaliteitsbestrijding (de onveiligheidsgevoelens),
- bevordering relatie politie - bevolking;

b. het dient te gaan om.politieprojecten, d.w.z. de activiteiten of methoden
worden door de politie zelf uitgevoerd;

c. de activiteiten hebben als hoofdkenmerk preventie van criminaliteit mid-
dels een andere wijze van surveilleren, eventueel in combinatie met andere
preventieve activiteiten;

d. de activiteiten vinden plaats in een experimenteel kader;
e. de evaluatie geschiedt in hoofdzaak aan de hand van bevolkingsenquêtes,

respectievelijk slachtofferenquêtes.
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Alvorens over te gaan tot een beoordeling van buitenlandse politieprojecten
aan de hand van de vijf genoemde criteria, verdienen zij nog een nadere toe-
lichting. In de eerste plaats was een van de achterliggende doelstellingen van
de WODC-experimenten een bijdrage te leveren aan het functioneren van het
driehoeksoverleg. Omdat er in de Verenigde Staten en Engeland geen sprake
is van een dergelijke constructie, moet deze doelstelling noodzakelijkerwijs
buiten beschouwing worden gelaten. In de tweede plaats is het van belang
een kanttekening te maken bij het derde keuzecriterium. Zowel in Hoogeveen
als in Amsterdam-Osdorp heeft, naast een andere wijze van surveilleren, voor-
lichting aan het publiek over preventieve maatregelen een belangrijk aandeel
in het totale politiepakket gehad: de activiteiten van de ambtenaar VM in
Hoogeveen, respectievelijk voorlichting door het team in Amsterdam. Het is
niet reëel te verwachten dat juist deze combinatie van preventie-activiteiten
ook in buitenlandse projecten is uitgevoerd. Daarom zal ten behoeve van een
vergelijking niet alleen gelet worden op een gewijzigde vorm van surveillance,
maar zullen ook andere preventie-activiteiten bekeken worden., met dien ver-
stande dat zij door de politie zijn uitgevoerd. In de derde plaats tenslotte wij-
zen wij op het vierde criterium: het experimentele karakter van de activiteiten.
De buitenlandse auteurs zijn niet altijd even helder over het kader waarin een
project is uitgevoerd; in de Anglo-Amerikaanse literatuur wordt nu eens
gesproken van "an experiment", dan weer van "a program". Het blijft dan ech-
ter nogal eens onduidelijk of het gaat om experimenten in de zin zoals zij in
Nederland zijn opgezet, uitgevoerd, en met name geëvalueerd.

3.5.3 Politiële preventieprojecten in de Verenigde Staten en' Engeland

Wanneer men de (wetenschappelijke) literatuur aangaande politiële mis-
daadpreventie nader beschouwt, dan komt men al snel tot de conclusie dat er
in de Verenigde Staten in vergelijking tot Engeland tenminste nog enkele pro-
jecten aanwijsbaar zijn die aan de meeste criteria uit de vorige paragraaf vol-
doen. Dat wil overigens niet zeggen dat er in Engeland geen experimenten of
projecten zouden zijn uitgevoerd die zich richten op misdaadpreventie en het
bevorderen van de relatie politie - publiek, integendeel! Het begrip
community-policing is daar juist het meest sprekende voorbeeld van. Zoals
ook al in paragraaf 2.2.2 werd beschreven, is deze strategie in Engeland, onder
de bezielende leiding van John Alderson, gepropageerd en geëntameerd va-
nuit het district Devon and Cornwall en later over het gehele land her en der
uitgeprobeerd (296). Voor een vergelijking met de experimenten in Hoogeveen
en Amsterdam blijken de community-policing projecten echter niet geschikt.
Hoewel er sprake is van een duidelijke overeenkomst met betrekking tot de
doelstellingen, is de opzet en invulling van community-policing van een ge-
heel andere dimensie. Het gaat hierbij niet meer alleen om politiële activitei-
ten, het gaat vooral om strategieën waarbij andere maatschappelijke organi-
saties - in samenwerking met, of gevoed door de politie - bij de misdaad-
bestrijding worden betrokken. Een tweede belangrijk bezwaar is de wijze
waarop community-policing is geëvalueerd. Als er al sprake is van enige vorm
van evaluatie, is zij merendeels beschouwend van aard of gebrekkig qua
methode omdat uitsluitend uitspraken worden gedaan op basis; van politiesta-
tistieken. Voor zover ons bekend geldt het gebrek aan (goed vergelijkbare)
evaluaties helaas ook voor projecten met een wat beperktere opzet, dat wil
zeggen projecten waarin preventieve activiteiten, enkel uitgevoerd door de po-
litie, werden beproefd. Zo was er bv. in het Skelmersdale Co-ordinated Po-
licing Experiment uitgevoerd in New Town, en in het Preventive Policing Pro-
ject in the Highfields in Leicester sprake van een proef met gewijzigde surveil-
lance, gestructureerd dan wel te voet. Bekeken werd, of zou worden, of van
dergelijke surveillances een preventief effect te verwachten was. Op grond
van deze doelstelling zou een vergelijking met Hoogeveen of Amsterdam wel-
licht zinvol zijn geweest. Van het Skelmersdale project is weliswaar een eva-
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luatieverslag voorhanden, maar de effecten worden wederom afgemeten aan
gegevens vanuit de politieregistratie; van een bevolkings- of slachtoffer-
enquête is geen sprake geweest. Van het project in Leicester ontbreekt zelfs
iedere vorm van evaluatie (297). Voorts heeft Engeland nogal wat projecten ge-
kend, gericht op voorlichting aan het publiek over misdaadpreventie. Publici-
teitscampagnes werden opgezet, vaak op instigatie van de politie, soms in het
kader van community-policing, soms min of meer los van andere politie-activi-
teiten. Evaluatie van dit soort campagnes geschiedde meestal in termen van
de mate waarin het publiek voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk toe-
paste (298).

Al met al kan worden vastgesteld dat er in Engeland weliswaar nogal wat
aandacht is besteed aan politiële preventieprojecten, maar dat zij ofwel op
grond van inhoud en uitvoering, ofwel op grond van de ontbrekende of soort
toegepaste evaluatie niet geschikt zijn voor een vergelijking zoals hier de be-
doeling is.

Wat dat betreft is de situatie in de Verenigde Staten gunstiger en biedt de
(onderzoek)literatuur op het eerste gezicht meer perspectieven. Er bestaat
echter, het geheel overziend, een dermate veelheid en verscheidenheid aan
literatuur over de werkwijze van de politie (en de preventie van criminaliteit),
dat een eerste selectie aan de hand van een aantal trefwoorden vereist was.
Deze trefwoorden waren, analoog aan de doelstellingen en uitvoering van de
projecten in Hoogeveen en Amsterdam, ondermeer: "patrol, crime prevention,
fear of crime, community relations". Veel van wat de aldus geselecteerde lite-
ratuur te bieden heeft bestaat, naast beschouwingen over genoemde thema's,
uit inventarisaties van verspreid over het land uitgevoerde projecten of uit be-
schrijvend onderzoek van bestaande politie-activiteiten, gevolgd door aanbe-
velingen voor verbetering. Zo heeft bv. het LEAA niet alleen geïnventariseerd
welke "community crime prevention programs" zoal werden uitgevoerd (299),
maar ook onderzoek gedaan naar de surveillancepraktijk en aan de hand van
de resultaten aanbevelingen gedaan hoe de productiviteit van deze tak van
dienst vergroot zou kunnen worden (300). Een dergelijk soort onderzoek is ook
verricht door het Police Executive Research Forum, waarbij het erom ging dif-
ferentiatie aan te brengen bij het verlenen van assistentie door de surveillan-
cedienst (301).

Naast deze beschrijvende onderzoeken is er in de Verenigde Staten in de
70-er jaren een groot aantal projecten of experimenten opgezet, uitgevoerd en
(meestal) op de een of andere manier geëvalueerd. Het merendeel van deze
projecten, voldoet aan het eerste keuzecriterium zoals geformuleerd in para-
graaf 3.5.2, nl. criminaliteitsbestrijding (in samenhang met de verbetering van
de relatie tussen politie en publiek) (302). Of zij evenwel aan de andere keuze-
citeria voldoen is een vraag die voor de meeste projecten ontkennend moet
worden beantwoord. Vooral de wijze waarop de projecten zijn geëvalueerd is
daarbij het belangrijkste struikelblok, maar ook aan de andere criteria voldoet
menig project niet.

Een aantal proeven of projecten valt reeds af vanwege het tweede keuzecri-
terium, de activiteiten worden door de politie zelf uitgevoerd. Dat geldt onder
meer voor preventieprojecten gericht op jeugdcriminaliteit waaraan geen poli-
tie te pas kwam (303). Andere projecten betreffen (voet)surveillances door bur-
gers zelf, of surveillances uitgevoerd door politie en burgers samen, teneinde
de criminaliteit te bedwingen (304). Ook projecten die inhoudelijk veel breder
van opzet zijn, vergelijkbaar met de community crime prevention programma's
in Engeland en waarbij andere maatschappelijke instellingen of de burgerij
naast de politie worden ingezet om het criminaliteitsprobleem op te lossen,
voldoen niet aan ons tweede keuzecriterium. In dit kader moet bv. worden ge-
dacht aan het San Diego Community Pro file waarvan ook in hoofdstuk 2
sprake was (305). Het.Hartford Neighborhood Crime Prevention Program, ge-
richt op de afname van criminaliteit en onrustgevoelens kenmerkt zich welis-
waar mede door politie-activiteiten op buurtniveau, maar in het project staan,
als belangrijk middel om de doelstellingen te bereiken sociaal-geografische

134



wijzigingen met behulp van verkeerscirculatiesystemen voorop (306).
Bij een verdere beschouwing van de onderzoekliteratuur doet zich in ver-

band met het derde criterium: preventie middels een andere wijze van surveil-
leren, een aantal problemen voor die verband houden met de definitie van het
begrip preventie: Zo wordt bv. in het onderzoek van de Police Foundation, San
Diego Field Interrogation, expliciet gesproken over crime prevention als
doelstelling, terwijl het hier niet gaat om preventieve activiteiten in de zin zo-
als deze in Hoogeveen en Amsterdam zijn uitgevoerd, maar veeleer om aan-
houdingen en opsporingsactiviteiten (door ons als repressief gedefinieerd)
met inzet van de surveillancedienst. De effectmeting vond in het genoemde
project dan ook plaats aan de hand van het aantal aangehouden verdachten.
Eenzelfde begripsverwarring doet zich voor wanneer men kijkt naar het Wil-
mington Split-Force Experiment. In dit experiment wordt het preventieve ef-
fect namelijk afgemeten aan de kwaliteit en kwantiteit van de aanhoudingen
(307). In het Kansas City Preventive Patrol Experiment is er weliswaar sprake
geweest van gewijzigde surveillances, maar het project werd inhoudelijk be-
paald door meer of minder van hetzelfde, ni. autosurveillances. Bovendien
was het een experiment dat qua schaal niet met de Nederlandse te vergelijken
is. Op het Kansas City-experiment en haar resultaten is in hoofdstuk 2 al uit-
voerig ingegaan en tevens op de kritieken die het project in onclerzoekkringen
heeft ontlokt (308).

Voldoet een groot aantal van de Amerikaanse politieprojecten nog wel aan
het vierde criterium: activiteiten binnen een experimenteel kader, voor het vijf-
de criterium geldt dat zeker niet. Ook bij de reeds hierboven genoemde projec-
ten is er, met uitzondering van het Hartford- en het Kansas Cty-experiment,
geen sprake van evaluatie aan de hand van bevolkings- of slachtofferenquê-
tes. Voor het merendeel zijn de conclusies die worden getrokken - als het
gaat om de bestrijding van de criminaliteit - gebaseerd op politiestatistie-
ken, aanhoudingen en ophelderingen en daarnaast op uitspraken van dege-
nen die het project uitvoerden of - als het gaat om de bevolking - hooguit
op gesprekken met enkele sleutelfiguren ter plaatse.

Een enkel voorbeeld van een project dat niet alleen wat betreft inhoud nogal
wat overeenstemming toont met Hoogeveen en/of Amsterdam, maar ook aan
de keuzecriteria (behalve de evaluatie) voldoet, is hier wel op zijn plaats. In
Nashville zijn in de eerste helft van de jaren '70 twee nieuwe politiestrategieën
beproefd. Enerzijds ging het om projectsurveillances gericht op inbraken,
anderzijds om de invoering van voetsurveillances. Met de projectsurveillances
werden, aldus de onderzoekers, weinig positieve resultaten geboekt, d.w.z.
geen afname van inbraken, terwijl de voetsurveillances ertoe leidden dat de
bevolking meer aangifte deed. Spijtig genoeg hebben de onderzoekers zich
ook hier weer gebaseerd op de geregistreerde criminaliteit en kan van een ver-
gelijking met de WODC-experimenten dus geen sprake zijn (309).

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de keuzecriteria voor een vergelijking
zeer strikt zijn gehanteerd. Ware dat echter niet gebeurd, dan zouden projec-
ten in deze beschouwing betrokken zijn, die elk voor zich op verschillende
elementen een vergelijking onmogelijk maken.

3.5.4 Twee vergelijkbare Amerikaanse experimenten

Wanneer we nu het geheel overzien, dan resten er uiteindelijk twee Ameri-
kaanse politieprojecten die qua doelstelling en evaluatiemethode de twee
Nederlandse het dichtst benaderen. Ook vanwege het feit dat aan vrijwel alle
andere criteria in deze projecten is voldaan, lenen zij zich voor een meer gede-
tailleerde vergelijking met het Hoogeveense en het Amsterdamse project. De
projecten waar het om gaat zijn The Newark Foot Patrol Experiment en The
Neighborhood Foot Patrol Program in Flint, Michigan (310). Zoals de titels al
laten zien is voetsurveillance het belangrijkste element in Newark en in Flint;
van voorlichtingsactiviteiten is geen sprake. Voetsurveillances (meer of min-
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der gericht) waren evenwel ook belangrijke kenmerken van de nieuwe politie-
methoden in Hoogeveen en zeker in Amsterdam-Osdorp.

Voor een bespreking van de twee genoemde Amerikaanse projecten willen
wij ingaan op de volgende aspecten: de doelstellingen, de opzet, de uitvoe-
ring, de resultaten en tenslotte de eindconclusies.

3.5.4.1 The Newark Foot Patrol Experiment

Het Newark foot patrol experiment, geëvalueerd door de Police Foundation,
maakte deel uit van een breed opgezet. programma, gericht op "safe and clean
neighborhoods" in de staat New Yersey. Het middel daartoe zou moeten zijn
een verhoging van de zichtbare politie-aanwezigheid, d.w.z. het vergroten van
voetsurveillances in wijken met een hoog criminaliteitsniveau. Daarmee werd
tevens beoogd het vertrouwen van de burgerij in de politie te herstellen. Het
"safe and clean neighborhoods"-programma werd aanvankelijk in 28, later in
32 grotere en kleinere steden opgezet. In totaal waren daarbij 775 surveillan-
ten betrokken in 392 wijken. De omvang van die wijken was onderling verge-
lijkbaar omdat, volgens een eis van het Department of Community Affairs, een
wijk in ongeveer driekwartier te belopen moest zijn. De keuze van de wijken
waar voetsurveillance zou worden toegepast was niet alleen gebaseerd op
een analyse van de geregistreerde misdaad, maar ook op kennis van de politie
zelf en op signalen vanuit de bevolking of de plaatselijke middenstand. Om de
effecten van voetsurveillance te meten werden verschillende onderzoek-
modellen gehanteerd: enerzijds naar de politie-organisatie toe door een verge-
lijking te maken van de houding van voetsurveillanten met die van gemotori-
seerde surveillanten ten aanzien van hun werk. Anderzijds, zoals in het
Newark-experiment, naar de externe effecten in termen van criminaliteits-
bestrijding en onveiligheidsgevoelens.

De aanleiding tot het experiment was een vraag van het State Government
van New Yersey of voetsurveillance effectief is als het gaat om de doeleinden
van "safe and clean neighborhoods" te bereiken. Op de achtergrond speelden
ook overwegingen van financiële aard.

Het primaire doel van het experiment was criminaliteitsbestrijding, en rela-
tiebevordering tussen politie en wijkbewoners. Als secundair doel werd
gesteld de opvattingen van agenten over voetsurveillance vast te leggen; dit
zou o.a. van belang zijn voor trainingsprogramma's en het ontwikkelen van
methodes om mogelijke weerstanden tegen deze.werkwijze weg te kunnen
nemen.

De inhoud van het experiment was voetsurveillance en als experimentele
periode gold het tijdvak tussen februari 1978 en januari 1979. Er werden ten
behoeve van de evaluaties 8 wijken geselecteerd waarin reeds voetsurveil-
lance plaatsvond voorafgaand aan het experiment. De wijken werden verdeeld
in 4 sets van eik twee wijken. Van eik tweetal werd 1 wijk aangewezen waarin
voetsurveillance werd voortgezet, in de andere wijk werd de voetsurveillance
stopgezet. Voorts werd in 4 nieuwe wijken die tot dan toe geen voetsurveil-
lance kenden deze nieuwe werkwijze ingevoerd. Via drie invalshoeken werd
het experiment geëvalueerd: interviews onder een representatieve steekproef
uit de bevolking, de geregistreerde criminaliteit en tenslotte arrestatiegege-
vens. Met betrekking tot de bevolkingsenquêtes werden vóór en na het experi-
ment twee onafhankelijke steekproeven getrokken. De steekproeven beston-
den voor ongeveer driekwart uit individuele burgers, de rest waren zakenlie-
den, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen ect. De inhoud
van de interviews betrof: de mening over de verkeersdrukte in de buurt, de
ernst van aan misdaad gerelateerde problemen, de veiligheid in de buurt, ei-
gen slachtofferschap (welk soort misdrijf en hoe vaak), de mening over de po-
litiële dienstverlening, de preventiebereidheid, de samenwerking met de poli-
tie en tenslotte de mate waarin men iets gemerkt heeft van het uitgevoerde ex-
periment.
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Aan de voetsurveillanten werden de volgende instructies gegeven: zoveel
mogelijk (in uniform) zichtbaar in de wijk surveilleren en zo weinig mogelijk
(slechts enkele minuten na een ronde) binnen blijven in het posthuis. In theo-
rie zouden alle aspecten van de politietaak door hen moeten worden uitge-
voerd, dus naast het surveilleren ook het opnemen van aangiften en het ver-
richten van aanhoudingen. In de praktijk kwamen echter beide laatste aspec-
ten verhoudingsgewijs weinig aan bod; over het algemeen kwam het erop neer
dat men door de wijk liep en veel - informele - contacten had met de
bewoners.

De voetsurveillanten die gedurende één dienst per dag werden ingezet in
koppels van twee per wijk kregen tevens als opdracht zich regelmatig bij een
post te melden. Bovendien werden, ter controle van de activiteiten, inspecties
uitgevoerd door het korps en noteerden burgerwaarnemers hoe vaak zij de
surveillanten zagen.

Ondanks het feit dat het Newark Police Department ten tijde van het experi-
ment een woelige periode doormaakte (ontslag op grote schaal, veel over-
plaatsing van personeel en andere reorganisaties) overleefde het experiment
deze problematiek en kon het, conform de opzet uitgevoerd en tot een goed
einde worden gebracht.

Met betrekking tot de effectiviteit van het voetsurveillanceproject zijn de
volgende resultaten van belang. De bewoners van de wijken hebben de wijzi-
gingen in het niveau van de voetsurveillance waargenomen. Het criminaliteits-
niveau - afgemeten aan slachtofferpercentages en aan geregistreerde crimi-
naliteit - is door de voetsurveillance niet beïnvloed. In de wijken waar voet-
surveillance als nieuwe methode was ingevoerd, hadden de bewoners de in-
druk dat het misdaadprobleem was afgenomen. De bewoners van deze wijken
hadden ook het gevoel dat de wijk veiliger geworden was, terwijl zij tevens
minder voorzorgsmaatregelen namen om criminaliteit te voorkomen, vergele-
ken met de bewoners in de andere wijken. Zij gaven bovendien blijk van meer
positieve, althans minder negatieve, opvattingen over de dienstverlening door
de politie. Overigens dient hier opgemerkt te worden dat de vertegenwoordi-
gers van middenstand en andere maatschappelijke instellingen op een aantal
van de voorgenoemde aspecten niet conform de individuele wijkbewoners rea-
geerden: zij hadden minder van de voetsurveillance gemerkt, zij percipieerden
een toename van het criminaliteitsprobleem in de wijken waar voetsurveil-
lance voor het eerst werd toegepast en over het geheel kon bij hen een afname
van de veiligheidsgevoelens worden vastgesteld, onafhankelijk van de mate
van voetsurveillance. De onderzoekers trekken op basis van deze gegevens de
conclusie dat, hoewel voetsurveillance geen effect heeft op het: criminaliteits-
niveau als zodanig, de angst voor criminaliteit bij de bevolking vermindert en
de gevoelens van persoonlijke veiligheid toenemen.

Tenslotte zeggen zij met betrekking tot het secundaire doel dat voetsurveil-
lance bij de uitvoerenden in het algemeen heeft geleid tot meer arbeidssatis-
factie, een meer op de gemeenschap gerichte instelling alsmede een mildere
kijk op de burger. Dit alles in vergelijking tot de gemotoriseerde collega's.

In hun algemene beschouwing naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek menen de onderzoekers te kunnen stellen dat het project heeft aan-
getoond dat voetsurveillance zeker bepaalde voordelen biedt, niet alleen om-
dat het een relatief goedkope wijze van surveilleren is, maar ook vanwege het
feit dat de effectiviteit van gemotoriseerde surveillance, zoals bekend, gebrek-
kig is. In elk geval is gebleken'dat de onveiligheidsgevoelens bij het publiek
verminderen en dat dit kan worden bereikt in "moeilijke" stedelijke gebieden
bij mensen die relatief zwak en kwetsbaar zijn. Bovendien is het te verwachten
dat door voetsurveillances de relaties tussen politie en bevolking zich gunstig
zullen ontwikkelen; daardoor zou de politie tevens meer toegang kunnen krij-
gen tot die informatie die ertoe bijdraagt dat zij de criminaliteit beter aan kan
pakken.

Niettegenstaande het gebrek aan training van de voetsurveillanten, hun
lage status door dit soort werk, een gebrek aan integratie van voetsurveillance
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in een meer algemene surveillancestrategie en tenslotte het surveilleren in de
experimentele wijken gedurende één dienst per dag is, aldus de onderzoekers,
een aantal belangrijke doelen bereikt. Zij wijzen echter wel op een aantal kriti-
sche punten die van belang zijn voor de implementatie van een dergelijke
werkwijze. In de eerste plaats is het noodzakelijk de status van de voetsurveil-
lant te verhogen en zou ook voorzien moeten worden in eert specifieke trai-
ning. De voetsurveillant zou meer dienen te worden ingeschakeld bij de poli-
tiële dienstverlening aan het publiek en 'beter geïntegreerd moeten raken bij
buurtactiviteiten. Voorts zouden manieren moeten worden gevonden om de in-
formatie die de voetsurveillant uit het publiek krijgt over criminele activiteiten
op een adequate wijze te gebruiken. Tenslotte zou moeten worden gedacht
aan flexibele werktijden, dat wil zeggen aanwezigheid op die momenten dat
zich op straat de meeste activiteiten afspelen.

3.5.4.2 The Neighborhood Foot Patrol Program in Flint

Aanleiding voor het foot patrol programma in Flint, dat werd geëvalueerd
door onderzoekers van de Michigan State University, was een stijging van de
geregistreerde criminaliteit in bepaalde wijken van deze industriestad, die
zich kenmerkt door een sterke raciale vermenging en een hoge werkeloosheid.
Daar zouden juist twee belangrijke elementen ontbreken die een effectieve
criminaliteitspreventie moeten waarborgen, nl. een buurtorganisatie die be-
trokken is op deze preventie en een persoonlijk contact en interactie tussen
politie en bevolking.

Een tiental doelstellingen stond in dit voetsurveillanceproject voorop. De
belangrijkste daarvan waren: in de eerste plaats een afname van de werkelijke
of gepercipieerde criminaliteit. Vervolgens een toename van de gevoelens van
persoonlijke veiligheid bij de bevolking. Daarnaast was een belangrijk
element de betrokkenheid van de bevolking bij het criminaliteitsprobleem,
middels het wegnemen van de onverschilligheid als het gaat om aangiftebe-
reidheid en een betere medewerking met de politie. Voorts was het, evenals in
Newark, de bedoeling verschillen aan te geven tussen de ervaringen van voet-
surveillanten en andere surveillanten, alsmede de invloed van trainingsactivi-
teiten op de taakuitvoering van voetsurveillanten.

Voetsurveillance kenmerkte de inhoud van het project. Deze wijze van sur-
veilleren zou een preventief karakter moeten hebben waarbij de uitvoerenden
werden geacht bekend te zijn met de buurt, potentiële problemen te onderken-
nen, zonodig contacten te leggen met andere maatschappelijke instellingen
om aldus de samenwerking tussen burgers en politie te bevorderen.

In samenspraak met de bevolking werd, na een jaar van voorbereidende ac-
tiviteiten, besloten tot een driejarig experiment: van januari 1979 tot januari
1982. Het experiment vond plaats in 14 wijken, van Flint, verspreid over ver-
schillende delen van de stad. De selectie van de wijken was gebaseerd op de
(hoge) criminaliteitsproblematiek en de bevolkingsdichtheid.

Via verschillende onderzoekmethoden vond de evaluatie van het voetsur-
veillanceproject plaats. In de eerste plaats bevolkingsenquêtes (inclusief
slachtoffergegevens) onder een willekeurige steekproef uit de bevolking.
Daarbij werden burgers in het tweede en derde jaar van het experiment be-
vraagd, aangevuld met interviews uit een beperkte panel-studie gedurende
drie opeenvolgende jaren. Naast deze enquêtes werden ook gesprekken ge-
voerd met sleutelfiguren uit de wijken. In de derde plaats werd gebruik ge-
maakt van de politiële misdaadstatistieken en van gegevens over de aanvra-
gen voor hulpverlening uit het publiek. Registraties van de voetsurveillanten
zelf werden eveneens in de analyse betrokken en tenslotte werden de media-
berichten over het project/de criminaliteit geanalyseerd. Tenslotte werden ge-
durende de drie jaar van het experiment ook interviews met de voetsurveillan-
ten zelf gehouden bv. tijdens de participerende waarneming door de onderzoe-
kers. Er was overigens geen sprake van controlewijken, zoals in Newark.
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In het begin van het project was het onduidelijk of de surveillanten, die
opereerden vanuit een posthuis in scholen in de wijk zelf, ook moesten ingrij-
pen indien zij op ernstige zaken zouden stuiten of dat zij moesten trachten be-
paalde situaties minder formeel af te handelen. Na enige tijd ontstond over
deze kwestie meer duidelijkheid: de voetsurveillanten hadden dezelfde verant-
woordelijkheden als andere surveillanten en hun optreden zou daarop dan ook
moeten aansluiten. Aanvankelijk werden in 6 van de 14 wijken twee surveillan-
ten ingezet, terwijl in de overige wijken één agent dienst deed. In het laatste
jaar van het project werd ook in de wijken met twee agenten overgegaan tot
slechts één. In hetzelfde jaar werden eveneens de gebieden (soms drastisch)
uitgebreid. Beide wijzigingen in de organisatie van het project hadden niet
alleen tot gevolg dat er minder contacten werden gelegd met de bewoners,
maar ook werd het moreel van de voetsurveillanten daardoor aangetast. Een
ander probleem dat zich voordeed was de verhouding tussen de voetsurveil-
lanten en hun gemotoriseerde collega's. Door laatstgenoemden werd surveil-
leren te voet niet als "echt" politiewerk gezien en daarnaast konden de voet-
surveillanten hun eigen werkuren min of meer zelf bepalen. Bovendien
bestond er in het begin bij de collega's het misverstand dat de voetsurveillan-
ten niet hoefden te reageren wanneer een beroep op hen werd gedaan in
ernstige situaties.

Wat betreft de resultaten van het project in Flint, constateerden de onder-
zoekers een gemiddelde daling van het criminaliteitsniveau mei: 9%. Voor alle
categorieën delicten werd een daling gezien, met uitzondering van beroving
en inbraak; deze twee delicten namen toe. Naast een algemene daling van het
criminaliteitsniveau was er ook een afname van de hulpverleningsaanvragen
uit het publiek met 43%; naar de mening van de onderzoekers een gevolg van
het feit dat de voetsurveillanten klachten uit het publiek meer informeel kon-
den afhandelen. Ongeveer 70% van de geïnterviewde burgers voelde zich als
gevolg van het programma veiliger in de buurt en om en nabij de 60% was te-
vreden over de voetsurveillance-activiteiten; over het algemeen had men de in-
druk dat voetsurveillanten (o.a. als het gaat om het voorkomen van misdrijven)
effectiever waren dan gemotoriseerde surveillanten. De bewoners vertoonden
voorts een actiever aangiftegedrag en rapporteerden eveneens meer kleine
problemen aan de voetsurveillanten die door hen vaak informeel werden opge-
lost. Tenslotte toonden de bewoners zich meer bewust van de eigen verant-
woordelijkheid met betrekking tot het (sociale) functioneren van hun eigen
woonwijk.

Op basis van de wijze waarop het project is verlopen en de resultaten van
het onderzoek concluderen de onderzoekers met name dat voetsurveillanten
diverse traditionele politiefuncties efficiënter uitvoeren dan gemotoriseerde
surveillanten. Het feit dat men volgens de onderzoekers kan spreken van een
succesvol project is in de eerste plaats te danken aan het feit datde voetsur-
veillanten een bredere taak hadden dan alleen een repressieve; er werd niet
alleen gereageerd op feiten die reeds hadden plaatsgevonden, meer aandacht
was gericht op contacten met de bevolking en preventieve politiezorg. Vervol-
gens schrijven zij het succes van het project ook toe aan het feit dat het pro-
gramma mede gebaseerd was op de veronderstelling dat burgers zelf een be-
langrijke rol moeten spelen bij het voorkomen van criminaliteit en het hand-
haven van de openbare orde.

3.5.5 Newark/Flipt versus Hoogeveen/Amsterdam-Osdorp

Over het algemeen spreekt men zich in de (onderzoek)literatuur redelijk tot
zeer positief uit over voetsurveillanceprojecten van de politie. Het. meeste
enthousiasme klinkt door in artikelen over projecten waarbij men bij de eva-
luatie de nodige vraagtekens kan plaatsen (311). Wanneer we ons beperken
tot die projecten in de Verenigde Staten die de Nederlandse het dichtst bena-
deren en geconcentreerd zijn op de hoofddoelstellingen: criminaliteitsbestrij-
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ding, afname onrustgevoelens en relatieverbetering met het publiek, dan blij-
ken de voetsurveillanceprojecten in Newark en Flint het best vergelijkbaar
met de projecten in Hoogeveen en Amsterdam-Osdorp.

Indien nu de onderzoekresultaten van de voetsurveillanceprojecten in
Newark en Flint naast elkaar worden gelegd, kan men allereerst constateren
dat er met betrekking tot de uitspraken over het criminaliteitsniveau verschil-
len zijn: in Newark is het niveau niet beïnvloed, in Flint zou dat wel het geval
zijn. Hierbij willen wij de volgende aantekening maken. In beide projecten was
bij invoering van de nieuwe werkwijze sprake van een hoog criminaliteits-
niveau in de wijken, een eerste duidelijk verschil met de Nederlandse projec-
ten. Belangrijker is echter het verschil in meetmethode in de Amerikaanse stu-
dies: in Newark mèt een controlegebied, in Flint was daarvan geen sprake.
Bovendien kan de vraag worden gesteld die ook, maar verhoudingsgewijs min-
der, voor de Nederlandse projecten geldt: in hoeverre aan de hand van betrek-
kelijk kleine steekproeven een verschuiving zoals in Flint, kan worden vast-
gesteld. Wij zijn dan ook geneigd de onderzoekresultaten van Newark meer
betrouwbaar te achten. Zij sluiten ook aan bij de resultaten zoals die in Neder-
land gevonden werden: geen afname van de criminaliteit, hooguit een stabili-
sering.

Wel mogen wij duidelijke overeenkomsten constateren als het gaat om de
gevoelens van onveiligheid bij de bevolking - de subjectieve dimensie van
criminaliteit -: evenals in Hoogeveen en Amsterdam zijn de gevoelens van
onveiligheid in de twee Amerikaanse projecten (als gevolg van de gewijzigde
surveillance), zeker als het gaat om de eigen wijk,, afgenomen.

Tenslotte willen wij nog ingaan op de derde en laatste doelstelling die in de
WODC-experimenten voorop stond: een verbetering van de relatie tussen poli-
tie en publiek. Het heeft er alle schijn van dat deze doelstelling in de Ameri-
kaanse projecten is gerealiseerd en deze' resultaten vertonen (sterke) overeen-
komst met die welke wij vonden in het Hoogeveense en Amsterdamse project.

3.6 Voortzetting van experimenten politiële criminaliteitsbestrijding?

Nu de WODC-experimenten uitvoerig zijn besproken en zij tevens zijn ge-
legd naast een tweetal min of meer vergelijkbare Amerikaanse, dringt zich de
vraag op welke lessen hieruit, zowel inhoudelijk als methodisch kunnen wor-
den getrokken en of het wenselijk dan wel mogelijk is op de weg die destijds
werd betreden voort te gaan. Deze vraag kan om verschillende redenen niet
zonder meer bevestigend of ontkennend worden beantwoord. Zij past in een
bredere beschouwing over onderzoek en onderzoekmethoden zoals die ook in
hoofdstuk 2 aan de orde is geweest. In deze beschouwing zijn wij niet alleen
ingegaan op de discussie over de gehanteerde methoden van experimenteel
politieel onderzoek in het buitenland, maar eveneens op de onderzoekthema's
en de daarbij behorende methoden die daar rriomenteel sterk in de belangstel-
ling staan. In deze paragraaf willen wij naar aanleiding van eerder besproken
binnen- en buitenlandse literatuur en op basis van de eigen ervaringen met de
experimenten een aantal punten van overweging geven die bij toekomstig (ex-
perimenteel) onderzoek op het terrein van de criminaliteitsbestrijding niet uit
het oog mogen worden verloren. De eigen ervaringen die in paragraaf 3.4 wer-
den besproken worden daarmee in een breder kader geplaatst. In hoofdstuk 4
komen wij op deze punten terug in verband met de vraag naar de wijze waarop
in de toekomst onderzoek zou kunnen worden gedaan.

De eerste overwegingen zijn van theoretische aard. In de experimenten in
het buitenland, maar ook in Nederland is weinig of althans onvoldoende reke-
ning gehouden met de toch zeer gecompliceerde relatie tussen politie-optre-
den en misdaad en meer in het .bijzonder met de betrekkelijkheid van de rol
van de politie inzake misdaad en misdaadbestrijding. Zo springt in het oog dat
over het algemeen in dit soort van onderzoek weinig of geen acht is geslagen
op de achtergronden, de oorzaken zo men wil, van allerlei delicten, op de ver-
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scheidenheid van hun vormen en van hun daders, en dus ook niet op de moge-
lijkheden om er langs politiële weg iets aan te doen. Dergelijke experimenten
berusten, mede gezien in het licht van de tegenwoordige ontwikkelingen in
het onderzoek aangaande misdaadbestrijding, op een (te) eenzijdig en (te)
eenvoudig beeld van (de doeltreffendheid van) de repressieve en preventieve
criminaliteitsbestrijding door de politie.

Om deze overweging te adstrueren kan er allereerst op worden gewezen dat
in diverse binnen- en buitenlandse experimenten teveel uit het oog is verloren
dat misdaadbestrijding niet alleen slechts een klein onderdeel van de totale
politietaak uitmaakt, maar daarenboven, ook als het om recherchediensten
gaat, verweven is met andere taken. Het is dus niet aangewezen om de crimi-
naliteitsbestrijding geïsoleerd van andere activiteiten (en diensten) te bezien
en te willen bevorderen. Want een dergelijke visie valt niet te rijmen met wat er
in de praktijk gebeurt en zij zou, als men haar toch zou willen realiseren, grote
moeilijkheden teweeg brengen, respectievelijk niet of nauwelijks hanteerbaar
blijken te zijn. Belangrijker is wellicht nog dat zulk een visie naar buiten toe,
naar de samenleving, de mythe ondersteunt dat de politie er vooral voor
"crime-fighting" is. Zodoende draagt zij ertoe bij dat het apparaat tot dit doel
verder wordt uitgebouwd terwijl dat, als het niet erg zorgvuldig en genuan-
ceerd gebeurt, vrij zinloos is en alleen maar problemen schept, zowel voor de
politie - die het misdaadprobleem dan toch niet de baas blijkt te kunnen en
vervolgens op haar onvermogen wordt aangesproken -, als voor de samenle-
ving - omdat minder naarstig naar andere, wellicht meer effectieve oplossin-
gen voor dit probleem zal worden gezocht. Belangwekkend in dit verband is de
recente studie van E. Pfuhl naar-het effect van de politiestakingen, die in de ja-
ren 1975-1979 in 11 (middel)grote Amerikaanse steden plaatsvonden, op de
(geregistreerde) misdaad ter plaatse (312). Zij bevestigde nl. "van de andere
kant" de uitkomsten van al het hiervoor besproken hervormingsgerichte (ex-
perimentele) onderzoek. Het feit dat de politie niet werkte had immers geen in-
vloed op de (omvang van de) aangegeven misdaad! En iets soortgelijks kwam
ook naar voren uit het min of meer experimentele onderzoek dat in de voorbije
jaren naar de effecten van het (gerichte). politiële verkeerstoezicht is gedaan.
C.M. Gundy moest vaststellen dat soms wel positieve effecten. op het gedrag
van verkeersdeelnemers zijn vastgesteld, maar dat "de doeltreffendheid van
veel toezichtprogramma's twijfelachtig of kortstondig is", en dat daaren-
boven "de relatie tussen gedrag, overtredingen en ongevallen zeer complex is
en de capaciteit van de politie beperkt" (313). R. Bovens en P.J. Prinsen heb-
ben met hun recente experimentele onderzoek naar het effect van een verdrie-
dubbeling van de politie-inzet op het rijden onder invloed deze conclusie overi-
gens nog versterkt: van enig (negatief) effect was geen sprake (314). Kennelijk
is de rol van de politie in het voorkomen van en reageren op misdaad en
andere vormen van strafbaar gedrag erg beperkt, ook al wordt dikwijls het
tegendeel beweerd: zonder politie zou de samenleving ten prooi vallen aan
misdaad en wanorde. Eenzelfde redenering gaat op voor de rol van de politie
inzake de gevoelens van onveiligheid bij de bevolking, de aangiftebereidheid
en de preventiebereidheid. Zoals we hiervoor reeds zagen zijn de onveilig-
heidsgevoelens bv. disproportioneel verdeeld over de bevolking. Aangaande
de aangiftebereidheid geldt iets dergelijks. De redenen waarom (bepaalde ca-
tegorieën van) mensen bepaalde delicten wel of niet aangeven kunnen zeer
verscheiden zijn. Het is dan ook alleen al hierom eigenaardig om via politie-
optreden de aangiftebereidheid in het algemeen te willen verhogen. Komt hier
nog de vraag bij of het wel wenselijk is dat de politie van meer delicten kennis
neemt. Kan zij daardoor de misdaad beter bestrijden? Heeft zij de slacht-
offers/aangevers die van de politie iets meer verlangen dan de registratie van
de aangifte, dan werkelijk iets te bieden? Zijn de strafrechtsbedeling en de sa-
menleving gebaat bij (nog) meer bekende daders? In dat geval komt men uiter-
aard ook voor de vraag te staan.hoe andere instellingen, organisaties etc. op
(de resultaten en effecten van) zulk optreden zullen reageren. Wat zal bv. de
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justitie doen met de aangehouden verdachten? Hoe zal het gemeentebestuur,
op het eventuele politieke protest reageren? Ten aanzien van de preventiebe-
reidheid kunnen eveneens dergelijke argumenten in het geding worden ge-
bracht. Deze bereidheid varieert immers ook bij de diverse lagen/groepen van
de bevolking, terwijl het bv. bij inbraken nog maar de vraag is welke preventie-
maatregelen welke zin hebben. Illustratief in dit verband is het onderzoek dat
onlangs door A. Roëll en P.J. Linckens werd verricht naar de toepassing en de
effecten van de actie Goed Gemerkt in Deventer en omgeving. Zij kwamen tot
de conclusie dat deze actie geen noemenswaardig negatief effect op het aan-
tal inbraken heeft gehad en dat dit gelet op de werkwijze van inbrekers ook
moeilijk zou hebben gekund (315).

Vervolgens moet onder ogen worden gezien, dat het in het kader van poli-
tiële criminaliteitsbestrijding niet alleen om doeltreffendheid moet gaan,
zeker niet alleen om een doeltreffendheid die strikt strafrechtelijk wordt gede-
finieerd: Het valt in een democratische rechtsstaat moeilijk te verdedigen om
misdaadbestrijding, of ze nu repressief is georiënteerd of eerder preventief,
alleen vanuit een oogpunt van doeltreffendheid te bezien. De wetmatigheid,
de rechtmatigheid en de aanvaardbaarheid ervan horen er in zo'n staat toch
onverbrekelijk bij. Dit wil zeggen dat er ook gekeken moet worden naar de in-
zet van (dwang)middelen, niet alleen om na te gaan of hun inzet wettelijk en
wettig is, maar ook of ze in verhouding staat tot het beoogde doel, met de
nodige waarborgen is omgeven en niet onevenredig zwaar drukt op bepaalde
delicten/delictsvormen en/of lagen/groepen van de bevolking zoals minder-
heidsgroeperingen. Een bijzondere reden om in het kader van onderzoek naar
de doeltreffendheid van politiële criminaliteitsbestrijding deze aspecten na-
drukkelijk te bestuderen is, dat vergroting van de doeltreffendheid hier maar
al te gemakkelijk leidt tot overschrijding van de wettelijke grenzen, en dus tot
misdaad, politiemisdaad wel te verstaan. Daarenboven is het onderhand ge-
noegzaam bekend dat de doeltreffendheid van de politie op dit terrein, uitge-
drukt in termen van het aantal gepleegde delicten, het aantal aanhoudingen,
de hoogte van oplossingspercentages in.het algemeen erg betrekkelijk is. De
massa van de misdaad komt de politie om tal van redenen niet ter kennis. En
van de misdaad die haar wel ter kennis komt, wordt de massa weer om allerlei
redenen niet door haarzelf opgehelderd. Stel dat de "doeltreffendheid" al zou
kunnen worden vergroot, hoe zullen de betrokken categorieën van de bevol-
king reageren?

Tenslotte is het bezwaarlijkdat in de diverse uitgevoerde experimenten de
criminaliteitsbestrijding, hoofdzakelijk is gesitueerd op het niveau en binnen
de kring van de daadwerkelijke taakuitvoering. Dit betekent immers dat niet
alleen de algemene maatschappelijke omstandigheden en de organisatori-
sche condities waarbinnen die taakuitvoering plaatsvindt buiten beschou-
wing zijn gebleven, maar ook de min of meer invloedrijke en in elk geval inge-
wikkelde relaties met de voor het beleid verantwoordelijke personen en in-
stanties, met andere instellingen, met machts- en pressiegroepen, met de
media en, rechtstreeks, met delen van de bevolking. Met andere woorden: poli-
tiële criminaliteitsbestrijding is hier geportretteerd als een zaak van "de man
op straat", terwijl alles en iedereen dat/die op enigerlei wijze 's mans feitelijke
optreden beïnvloeden of er althans mee te maken hebben, buiten beeld zijn
gebleven.

Een vraag van een wat andere orde is die naar de maatschappelijke of be-
leidsrelevantie van experimenten met politiële misdaadbestrijding. Eerder ge-
noemde overwegingen met betrekking tot de complexiteit en de doeltreffend-
heid van politiële misdaadbestrijding laten er weinig misverstand over
bestaan dat nieuwe soortgelijke experimenten zich in de marge van het ge-
voerde en te voeren politiebeleid zullen bewegen en zeer beslist niet zullen
beantwoorden aan de problematiek van misdaad en misdaadbestrijding zoals
die niet alleen bij de politie zelf, maar ook bij andere instellingen en instan-
ties, bij bevolkingsgroepen en bij machts- en actiegroepen speelt. De recente
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uitlatingen van Kenneth Newman over het politiebeleid dat in Londen moet
worden gevoerd, spreken wat dit betreft boekdelen (zie par. 2.2.3). Ten tweede
kan in aansluiting hierop worden gewezen op de concrete ontwikkelingen in
de Nederlandse politie op het terrein van de misdaadbestrijding. Die gaan op
plaatselijk niveau, wanneer men beleidsplannen, jaarverslagen e.d. mag gelo-
ven, overwegend in de richting van een misdaadbestrijding die zover mogelijk
is gedespecialiseerd en opgenomen in de algemene taakuitvoering, en die zo-
veel mogelijk is geïntegreerd in het algemene bestuur en in de bredere samen-
leving (316). In plaats van dan ook experimenten te doen die in hoofdzaak of
uitsluitend op de doeltreffendheid van politiële misdaadbestrijding zijn ge-
richt, is het veeleer aangewezen om in nieuw onderzoek ook de sociale con-
text te betrekken waarbinnen door politiemensen en -eenheden aan misdaad-
bestrijding moet worden gedaan, het optreden van andere.instellingen en
diensten die daarmee zijn verweven, en de eigen organisatorische marges
waarbinnen politiële beleidsvoerders en beleidsuitvoerders moeten opereren.
De vraag is dan of (quasi-)experimenteel onderzoek daarvoor de meest ge-
schikte methode is. Als er namelijk al zoveel complicaties zijn verbonden aan
"eenvoudige" politie-experimenten, is het dan i berhaupt mogelijk gecompli-
ceerde proefnemingen op een dergelijke wijze te onderzoeken? Volgen wij de
redenering van D.P. Farrington dan moeten .wij tot de conclusie komen dat
zulks niet het geval is: alleen voor kleine experimenten met kleine groepen
proefpersonen die goed onder controle te houden zijn is er wetenschappelijk
gezien ruimte (zie par. 2.1.5).

Hiermee komen wij tot een laatste reeks overwegingen die vooral betrek-
king hebben op de evaluatie van experimenten als zodanig. Daarom wordt
tevens verwezen naar voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk waar reeds uit-
voerig werd ingegaan op een aantal problemen die zich bij de evaluatie van de
politie-experimenten voordeden.

Zoals al eerder is aangegeven, is de hantering van het experiment als
methode zowel in het buitenlandse onderzoek als in de eigen proefnemingen
problematisch gebleken en kunnen we concluderen dat er voor de voor-
naamste gerezen problemen eigenlijk nauwelijks afdoende oplossingen be-
schikbaar zijn. Hierbij kan dan worden gedacht aan het probleem om geschik-
te controlegemeenten en/of gebieden te vinden, aan het probleem om de expe-
rimentele werkwijzen langere tijd gaande te houden, en aan het probleem om
onbedoelde effecten in de gaten te krijgen en vast te stellen. Bovendien kun-
nen - achteraf - vraagtekens worden geplaatst bij de gehanteerde meet-
instrumenten (de bevolkingsenquête ende operationalisering van de effectcri-
teria), de hoeveelheid effecten die binnen en buiten de experimentele
"setting" zijn gemeten en de termijn waarop dat is gebeurd. Maar mede in ver-
band hiermee blijft het grootste probleem toch wel dat het niet mogelijk is om
het (oorzakelijk) verband tussen de beproefde werkwijzen en de gevonden re-
sultaten behoorlijk te duiden. Op de eerste plaats omdat in zulk een experi-
ment het eventuele verband tussen "prikkel" en "effect" geen deel uitmaakt
van het onderzoekobject. Ten tweede omdat alle mogelijke factoren die in het
proefgebied en/of het controlegebied eventueel op het gevonden effect hun in-
vloed hebben doen gelden, buiten het onderzoek blijven en, zo ze al bekend
zijn (men denke aan misdaadverslaggeving), dan toch niet onder controle kun-
nen worden gehouden. En tenslotte omdat niet één maar een aantal politie-
activiteiten op hun effecten werd onderzocht, zonder de afzonderlijke bijdra-
gen ervan te (kunnen) meten. Het zal duidelijk zijn dat al deze problemen de
geloofwaardigheid van dergelijke experimenten en hun resultaten in het ge-
drang brengen, en dus ook hun feitelijke invloed op de praktijk van de politiële
misdaadbestrijding. Kortom: er kleven niet geringe problemen aan deze
methode van onderzoek. Men mag daarbij evenwel niet vergeten dat het hier
grotendeels gaat om problemen die hoogst waarschijnlijk inherent zijn aan zg.
veldexperimenten in een "natuurlijke" situatie.

Op grond van alle vorenstaande overwegingen zijn wij van mening dat voor-
alsnog niet moet worden voortgegaan met het doen van experimenten met
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politiële criminaliteitsbestrijding zoals die in de afgelopen jaren zijn verricht.
Dit wil niet zeggen dat wij het experiment als zodanig afschrijven en nog min-
der dat wij van oordeel zijn dat er op het onderhavige terrein in de toekomst
geen evaluatie-onderzoek zou moeten of kunnen worden verricht. Alleen al
omwille van het feit dat reeds geruime tijd, maar zeker anno 1985, beleidsma-
kers - en niet alleen binnen de politie - zich bezighouden met de kwestie of
er nieuwe wegen of werkwijzen te bedenken zijn om de criminaliteit beter te
beheersen, zijn wij deze mening niet toegedaan. Want een logische conse-
quentie van hun bemoeienissen zal dan ook zijn dat daarmee steeds de vraag
rijst wat dat "nieuwe" dan wel oplevert. En onderzoekers zullen dus de ge-
schikte onderzoekinstrumenten moeten ontwikkelen om deze vraag te beant-
woorden.

Welnu, ons antwoord op deze vraag is dat het beleidsgerichte evaluatie-
onderzoek de vorm zou moeten aannemen zoals die door E. Ostrom, H.
Goldstein e.a. is ontwikkeld; die van de (vergelijkbare) casestudies waarin, zo-
als aan het slot van het vorige hoofdstuk al werd gesteld, naast de effecten
ook de voorgeschiedenis, de context en de feitelijke toedracht van het politie-
optreden nauwgezet en over een langere periode met behulp van allerlei
methoden en technieken worden onderzocht.

3.7 Besluit

In de voorgaande paragrafen zijn de bevindingen van de WODC-experimen-
ten, voor zover dat mogelijk was, afgezet tegen vergelijkbare buitenlandse ex-
perimenten. Aangegeven is daarbij ook dat vergelijkbare resultaten zijn be-
haald. Het criminaliteitsniveau werd in zoverre in gunstige zin beïnvloed dat er
geen verdere stijging optrad, doch evenmin een daling. Hooguit is er sprake
van een stabilisering, maar veelal alleen voor bepaalde delicten. Gunstiger
zijn de effecten op de gevoelens van veiligheid en op de relatie tussen politie
en bevolking. Al zijn in de WODC-experimenten en de buitenlandse onderzoe-
ken verschillende vraagstellingen en operationaliseringen gehanteerd, in
sommige van deze studies werd een grotere mate van door de bevolking ge-
voelde veiligheid en een betere verstandhouding met de politie vastgesteld. In
de Nederlandse studies wat nadrukkelijker dan in de buitenlandse, waar deze
effecten niet altijd een expliciete doelstelling van het experiment waren.

Als men - zoals oorspronkelijk bij de Nederlandse experimenten het geval
was - de vraag toespitst op de bestrijding van de criminaliteit, dan blijkt dus
de rol van de politie daarin slechts beperkt te zijn, wellicht beperkter dan men
had verwacht toen werd besloten tot het (doen) uitvoeren van de experimen-
ten. In deze zin trekken de experimenten dan ook de lijn door die reeds zicht-
baar werd uit de misdaad/criminaliteitsstudies die in de jaren zeventig,- in
Nederland en in het buitenland, bij de geuniformeerde en justitiële dienst van
de politie zijn gedaan. Algemeen werd daarin geconcludeerd dat de rol van de
politie in de bestrijding van de criminaliteit zeer beperkt is en dat dus van ex-
tra politie-inspanningen op dit punt niet veel kan worden verwacht. Zeker ook
niet vanwege de negatieve effecten die een (zeer) versterkt politie-apparaat
kan hebben op de verhouding van de politie tot de bevolking doordat het niet
nakomen van de gewekte (ireële) verwachtingen bij de laatste groep leidt tot
frustraties, of op de verhouding tot specifieke minderheidsgroepen die in ver-
grote mate de (niet altijd terechte) aandacht van de politie gaan krijgen.
Anderzijds hebben de experimenten uitgewezen dat aan de beleving van crimi-
naliteit én daarmee samenhangend aan het vertrouwen van de bevolking in de
politie wel iets in positieve zin te veranderen valt. Effecten die zeker in de
preventie van criminaliteit een rol kunnen spelen.

Een punt dat in dit besluit ook aan de orde moet worden gesteld, betreft het
doel dat aanvankelijk de achterliggende ratio van deze experimenten vormde,
nl. de ontwikkeling van een instrumentarium om de greep van het openbaar
ministerie op het justitiële politie-optreden te.vergroten. Zoals hiervoor reeds
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werd gesteld, is dit doel steeds meer op de achtergrond geraakt en uitein-
delijk min of meer uit het zicht verdwenen. Hiermee is echter niet gezegd dat
de experimenten geen betekenis hebben voor het probleem dat aan deze
doelstelling ten grondslag lag: welke rol moet en kan het openbaar ministerie
in de opsporing spelen? Want in het voetspoor van de werkgroep van Binsber-
gen die tot de conclusie kwam dat het niet mogelijk is om landelijke richt-
lijnen voor het opsporings- en verbaliseringsonderzoek op te stellen, zo kan op
grond van de onderhavige experimenten worden vastgesteld dat het evenmin
mogelijk lijkt om op plaatselijk niveau middels enkele, op prioriteitenstelling
gebaseerde, louter politiële maatregelen de criminaliteit te verminderen.
De bestrijding van criminaliteit zit ook op het lokale niveau kennelijk ingewik-
kelder in elkaar. Maar, naar verderop nog zal blijken, deze gedachte wordt
langzamerhand ook in justitiekringen gemeengoed.

Verder willen wij hier nog eens terugkomen op de opzet van de WODC-expe-
rimenten en op de kanttekeningen die hierbij zijn gemaakt en die overigens
ook gelden voor de buitenlandse experimenten. Kort samengevat betroffen
deze kanttekeningen de punten van verschil tussen de WODC-experimenten
en de ideaaltypische opzet van een experiment. Door deze kanttekeningen
naar voren te brengen, is wellicht de indruk ontstaan dat er teveel haken en
ogen aan de WODC-experimenten kleven om nog wetenschappelijke en maat-
schappelijke relevantie te hebben. Ook zonder de openhartigheid betracht in
dit rapport bestaat evenwel de kans dat dat gebeurt, getuige het artikel van
J.P.S. Fiselier waarop inmiddels een reactie en een tegenreactie zijn versche-
nen (317).

Maar hoe het ook zij, we zijn van mening dat de WODC-experimenten zo
slecht nog niet zijn in vergelijking met experimenten in het buitenland. Uit pa-
ragraaf 3.5 zal niet alleen duidelijk zijn geworden dat het niet alleen moeilijk
was om met de WODC-experimenten vergelijkbare buitenlandse experimen-
ten te vinden, maar tevens dat de WODC-experimenten zich in gunstige zin
verhouden tot de geselecteerde en besproken experimenten. De balans slaat
onzes inziens (in goede richting) door naar de WODC-experimenten, voor wat
betreft de onderzoekopzet en de uitvoering van het experiment, voor wat be-
treft de meting van de effecten en zeker ook voor wat betreft de hoeveelheid
informatie die wordt gegeven over de experimenten alsmede over de proble-
men die zijn gerezen. In de WODC=experimenten is in elk geval gestreefd naar
een experimentele opzet, met een experimentele en een controlegroep, en het
onder controle houden van allerlei verstorende factoren. De mate van controle
is in de buitenlandse experimenten (het Kansas City Preventive Patrol experi-
ment uigezonderd) veelal beperkt; soms ontbreekt een controle in het geheel
(zoals in Flint). Bij de buitenlandse experimenten veranderde er bovendien tij-
dens de rit nog wel eens wat aan de invulling en uitvoering, terwijl dit bij de
WODC-experimenten - door de goede samenwerking/verstandhouding met
de politie - vrijwel niet is gebeurd. In de WODC-experimenten zijn bovendien
de effecten juist niet afgemeten aan de omvang van de criminaliteit in de poli-
tiestatistieken, maar aan andere indicatoren voor de omvang van de criminali-
teit, objectief en subjectief. Tenslotte mag ook niet worden voorbijgegaan aan
het feit dat de WODC-experimenten in verhouding tot de buitenlandse -
zeker die in de Verenigde Staten - met betrekkelijk geringe financiële midde-
len zijn uitgevoerd.

Al kunnen derhalve de eigen experimenten qua opzet, uitvoering en evalua-
tie een vergelijking met soortgelijke buitenlandse experimenten gemakkelijk
doorstaan, gelet op de gesignaleerde problemen - die nu eenmaal onherroe-
pelijk aan veldexperimenten vastzitten en waarvoor geen pasklare oplossin-
gen voorhanden zijn - en op de al met al beperkte effecten rijst de vraag of op
deze weg moet worden voortgegaan.

Wij zijn van mening dat experimenten en dus ook het evaluatie-onderzoek
naar de effecten van deze experimenten betekenis hebben en niet op grond
van allerlei problemen maar moeten worden verworpen. Onderzoek naar de
effecten van beleidswijzigingen is nl. de enige manier om na te gaan of het be-
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oogde doel wordt bereikt en de gewijzigde aanpak succesvol is; of dat er naar
nog andere wegen moet worden gezocht. Het alternatief is immers helemaal
geen beleidswijzigingen aanbrengen en alles laten zoals het is, ofwel wijzigin-
gen invoeren zonder deze op hun effecten te bekijken. Evaluatie van beleid en
dus ook van gewijzigd beleid (experimenteel of niet) blijft onmisbaar. Dat wil
echter niet zeggen dat - toegespitst op het vraagstuk van de criminaliteit -
op de oude voet moet worden voortgegaan, zowel wat betreft de aard van de
experimentele beleidswijziging als wat betreft de aard van het evaluatie-
onderzoek. Toekomstige experimenten en toekomstig onderzoek zullen moe-
ten bouwen op de in de loop der jaren opgedane ervaringen. Deze hebben ons
gesterkt in de veronderstelling dat het criminaliteitsvraagstuk, zeker wanneer
het gaat om de kleine criminaliteit, geen zorg voor de politie alléén is, en dus
ook niet door de politie alléén dient te worden aangepakt. Hebben wij in een
eerdere publicatie nog ideeën aangedragen voor experimenten criminaliteits-
bestrijding met de nadruk op de politie, nu zijn we er van overtuigd geraakt dat
dit probleem een geïntegreerde aanpak vergt van politie, justitie, bestuur en
allerlei andere instanties zoals jeugd- en buurtwerk, onderwijs en hulpverle-
ning, die mede tot doel heeft de (informele) sociale controle te versterken
(318). De inhoud van het gewijzigde beleid, van het experiment, dient ook veel
meer dan tot nu toe is gedaan aan te sluiten bij datgene wat lokaal als crimi-
naliteitsprobleem wordt ervaren. Dit vergroot de medewerking en de kans op
slagen van het experiment. Om dit te kunnen realiseren is een gedegen voor-
bereidend onderzoek naar de aard van de knelpunten in de bestaande aanpak
van de criminaliteit en naar de aard en haalbaarheid van mogelijke wijzigin-
gen in deze aanpak noodzakelijk. Voorts zal, nog meer dan in de vorige experi-
menten reeds is gebeurd, moeten worden afgestapt van de gedachte dat het
alleen maar mogelijk is een evaluatie van de beleidswijziging uit te voeren vol-
gens het strakke model van een experiment met een experimentele en een
controlegroep, waarbij zoveel mogelijk verstorende factoren worden inge-
schakeld en een oorzakelijk verband tussen de beleidswijziging en de ge-
constateerde effecten kan worden aangetoond. In plaats van, of beter gezegd-
naast het experimentele onderzoekdesign zouden wij willen pleiten voor de
bestudering van het criminaliteitsvraagstuk als case-studie. Ook dan kleven
er weliswaar allerlei tekortkomingen aan de evaluatie. Maar om toch enig
zicht te hebben op de relatie tussen beleidswijziging en effect(en) moet in het
onderzoek daarom niet alleen de aandacht worden gericht op de uiteindelijke
effecten (het produkt), maar juist ook op de context en de weg waarlangs (het
proces) deze effecten worden bereikt. In hoofdstuk 4 zal dit alles uitvoeriger
aan.de orde komen, nadat eerst ook een balans is opgemaakt van de ontwik-
kelingen binnen de politie en binnen het politie-onderzoek in het buitenland en
in Nederland.
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4 De toekomst van het onderzoek

Nu de algemene ontwikkeling van het Amerikaanse en Engelse onderzoek
met betrekking tot politiële criminaliteitsbestrijding is geschetst en onze
eigen experimenten zijn besproken, is het moment gekomen om de bevindin-
gen die in de beide voorgaande hoofdstukken zijn verwoord, naast elkaar te
leggen en af te ronden met een conclusie over de toekomst van het onder-
havige onderzoek. Deze vergelijking en afronding vinden plaats in dit hoofd-
stuk.

Hierbij rijst in tweede orde vanzelfsprekend de vraag welk onderzoek in
Nederland in de toekomst ter hand zou kunnen worden genomen. Ter beant-
woording van deze vraag zal in de tweede paragraaf, onder verwijzing naar de
recente ontwikkelingen in het Amerikaanse en Engelse onderzoek met betrek-
king tot politie en politiële misdaadbestrijding, kort worden ingegaan op wat
er tegenwoordig in de criminologie in het algemeen aan ideeën over misdaad
en (politiële) misdaadbestrijding leeft. In aansluiting op deze bespreking zal
verder worden gewezen op het (weinige) onderzoek dat in de voorbije jaren om-
trent politiële misdaadbestrijding in Duitsland, België en Frankrijk is verricht.
En tenslotte zal - analoog aan de bespreking hiervan in het vorige hoofdstuk
- dieper worden ingegaan op de situatie van het onderzoek dat sedert 1979
met betrekking tot politiële misdaadbestrijding in Nederland zelf is uit-
gevoerd.

Maar het volstaat niet, zo menen wij, om enkel te bezien welk nieuw onder-
zoek in wetenschappelijk opzicht relevant is. Het is zeker zo belangrijk de
maatschappelijke relevantie van dit onderzoek daarbij te betrekken. Hierom
wordt, in de derde paragraaf, een poging ondernomen om aan te geven hoe
dat nieuwe onderzoek aansluit op ontwikkelingen en problemen die zich
momenteel in en rond de politie en haar misdaadbestrijding in Nederland
voordoen.

In de vierde paragraaf wordt dan aangegeven welke methode van onderzoek
in de toekomst het beste ter hand kan worden genomen.

4.1 Het (hervormingsgerichte) onderzoek in de drie landen vergeleken

In aansluiting op de manier waarop in de voorafgaande hoofdstukken het
onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van politiële misdaadbestrijding
is besproken, is het aangewezen om ook hier eerst op de achtergronden van
dit onderzoek in te gaan, vervolgens op zijn resultaten en invloed op de hervor-
ming respectievelijk de verdere evolutie van het politie-apparaat.

4.1.1 Politiehervormingen politie-onderzoek

Ondanks het gebrek aan degelijk onderzoek met betrekking tot de recente
geschiedenis van het politie-apparaat in de Verenigde Staten, Engeland en
Nederland blijkt uit het voorgaande niettemin dat er zich in de jaren '60 en '70
op het terrein van politiële misdaadbestrijding parallelle ontwikkelingen heb-
ben voorgedaan.
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In alle drie de landen is er in deze periode op het niveau van de politie en op
politiek niveau, met name aan conservatieve zijde, herhaaldelijk sprake ge-
weest van verontrusting over de toename van de misdaad, waarbij meer dan
eens onder misdaad ook problemen van politieke onrust en politieke terreur
werden begrepen. Deze verontrusting heeft evenwel in de drie landen niet de-
zelfde omvang gehad en dezelfde vormgeving gekregen. Zij is het meest groot-
schalig en het meest geïnstitutionaliseerd (geweest) in de Verenigde Staten
van Amerika, waar zij op haar hoogtepunt de proporties van een algehele
maatschappelijke mobilisatie tegen de misdaad, een nationale war on crime
aannam, met een geheel eigen bureaucratische infrastructuur. In Engeland is
er bij tijd en wijle door de politie met steun van vooral de Conservatieven ook
wel een oorlog tegen de misdaad ontketend, maar - in tegenstelling tdt die in
de Verenigde Staten - kreeg deze oorlog nimmer, haar eigen logistieke voor-
zieningen, en betrof zij ook niet zozeer de maatschappelijke oorzaken van mis-
daad. Het ging hier, laten we zeggen, veeleer om een politiek-politiële law and
order-beweging. In Nederland is er zelfs van een dergelijke beweging eigenlijk
nauwelijks sprake geweest, maar wel van ernstige verontrusting over de toe-
nemende misdaad, eerst vooral in kringen van politie en justitie, later ook bin-
nen de politieke partijen. Opmerkelijk hierbij is dat de Amerikaanse "oorlog"
en de Engelse "beweging" een vrij belangrijke rol hebben gespeeld in de op-
komst en de verspreiding van de bekommernis in Nederland.

Onder invloed van de verontrusting over de misdaad heeft zich verder in alle
drie de landen een vooral repressief georiënteerde hervorming van het politie-
apparaat voorgedaan. Maar het lijkt erop dat deze hervorming in Nederland
minder veelomvattend is geweest dan in de beide andere landen. Hier is zij be-
perkt gebleven tot de uitbouw van een omvangrijk, gespecialiseerd, lokaal, re-
gionaal en centraal georganiseerd netwerk van justitiële voorzieningen en
diensten. In Amerika en Engeland daarentegen heeft zij enerzijds een hervor-
ming van de (grotere) plaatselijke politiekorpsen teweeggebracht die, zij het
ook volgens traditionele denkbeelden, de hele interne én operationele organi-
satie beroerde. Anderzijds heeft zij geleid tot aanzienlijke versterking van de
(centrale) executieve recherchediensten.

Deze oriëntatie van de hervorming maakt het mede begrijpelijk dat met
name in Amerika en Engeland noch de zg. due process revolution, noch de zg.
sociale vernieuwing van de korpsen in de loop van de jaren '60-'70 in het alge-
meen veel ingang hebben gevonden in het politie-apparaat, en zij verklaart op
zijn minst waarom in alle drie de landen deze ontwikkelngen in en rond dit ap-
paraat erg omstreden waren en dit nog steeds zijn. Want de uitgangspunten
en doeleinden van deze beide bewegingen staan haaks op die van de bewe-
ging voor een krachtdadige politiële repressie van misdaad. De due process
revolution zou alleen maar leiden, of had al geleid tot versterking van de te-
genstander en dus tot relatieve verzwakking van de politie. De sociale moder-
nisering van de korpsen zou van binnenuit, o.a. door de afbouw van de in mis-
daadbestrijding gespecialiseerde diensten, de slagvaardigheid van het appa-
raat reduceren. Maar ook hier is nuancering naar land op haar plaats. Zo heeft
het er toch veel schijn van dat in Nederland de due process revolution, tegen
de zin van de politie in weliswaar, enige blijvende successen heeft weten te
boeken, en dat hier de ideeën over sociale verandering van de politie, die overi-
gens lang niet zo sterk door misdaadbestrijding zijn ingegeven als die in de
Verenigde Staten en Engeland, in vrij brede kring zijn aangeslagen. Misschien
juist wel omdat er een bredere visie op (het bedrijven van) politie aan ten
grondslag ligt dan in de beide andere landen! In Engeland in elk geval werd de
due process revolution o.a. door de politie met succes tegengehouden, en
kreeg de sociale vernieuwing zoals zij door Alderson werd gepropageerd, tot
voor kort tenminste, nauwelijks een voet aan de grond. En in Amerika liep de
sociale modernisering van de korpsen al vlug vast en werd de due process re-
volution mede onder druk van de politie zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Het is aannemelijk dat deze verschillen alles te maken hebben met de ver-
schillen in intensiteit van de eerder besproken verontrusting over de misdaad
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tussen de betrokken landen, en dus ook met de verschillen in repressieve her-
vorming van hun politie-apparaten.

Aansluitend mag erbij worden stilgestaan dat de hervorming van het politie-
apparaat zoals die in de jaren '60-'70 de facto heeft plaatsgegrepen, binnen en
buiten het politie-apparaat tot (verdere) vervreemding heeft geleid: vervreem-
ding tussen de top en de basis van de korpsen, vervreemding tussen de politie
en de lagere sociaal-economische klassen. Dat deze vervreemdingen geen
verzinselen zijn, is in Amerika en in Engeland niet alleen door onderzoek maar
ook door de feiten zelf (Miami, Brixton) aangetoond. In Nederland stond deze
problematiek eigenlijk centraal in het eerste rapport van de Projectgroep Or-
ganisatiestructuren, Politie in verandering. Hierom ook haar voorstel om via
wijkteams de politie intern en extern, in de bevolking, meer te integreren.
Later onderzoek heeft aangetoond dat deze visie van de projectgroep inder-
daad hout snijdt. Wat niet wegneemt dat deze beide vormen van vervreemding
in Nederland nog nimmer zo duidelijk aan de dag zijn getreden, respectievelijk
aan het licht zijn gebracht, als in Amerika en Engeland. Misschien is de situa-
tie hier, om welke reden dan ook, op dit punt eveneens wat gunstiger dan in de
beide andere landen.

Wellicht ten overvloede, maar er moet toch expliciet op worden gewezen
dat het onderzoek rond de effectiviteit van de politiële misdaadbestrijding
zich dus tegen een woelige achtergrond heeft afgespeeld, dat wil zeggen: te-
gen een. achtergrond waarin over fundamentele kwesties met betrekking tot
de positie van de politie in de samenleving en dus met betrekking tot haar
doeleinden, taken, organisatie en taakuitvoering heel verschillend werd ge-
dacht, en waarin de veranderingen die op deze punten plaatsgrepen noodza-
kelijkerwijs binnen en buiten de politie het voorwerp waren van soms grote en
harde controverses. Maar het volstaat niet om vast te stellen dat de achter-
grond van dit onderzoek getekend is door grote verschillen in opvatting en
door harde strijd. Het is ook van belang om de plaats van dit onderzoek ten
overstaan van deze ideële conflicten en feitelijke veranderingen aan te wijzen.

Kijkt men dan naar de evolutie, de organisatie, de omvang en de oriëntatie
van het onderzoek, dan ziet men dat er tussen de betrokken landen op een of
meer van deze punten belangrijke verschillen bestaan, die tot op zekere hoog-
te ook samenhangen met de intensiteit van de verontrusting over de misdaad,
haar mobilisatie- en organisatiegraad.

In de Verenigde Staten werd via de LEAA van meet af aan op grote schaal
onderzoek ingeschakeld om de doeltreffendheid van de politiële misdaad-
bestrijding te vergroten. Hiernaast werd via de Police Foundation heel wat on-
derzoek verricht dat tot doel had de desbetreffende hervorming van de politie
meer op afstand, kritischer, te ondersteunen. Daarenboven werd er successie-
velijk onafhankelijk onderzoek naar deze hervorming zelf aangevat. Opmerke-
lijk nu is dat het onderzoek dat zg. het meest beleidsgéricht was, dat van de
LEAA, het minst voorstelde en al snel werd verguisd, terwijl de bedrijvers van
het eerder "verlichte" hervormingsgerichte onderzoek zich na verloop van tijd
meer en meer distantieerden van de hervorming van de politie zoals zij feitelijk
plaatsvond, en zodoende op een lijn zijn gekomen met de onderzoekers die
zich, hetzij vanaf het begin hetzij in een later stadium, hebben gekeerd tegen
de war on crime en de hierop geënte politiehervorming.

Anders dan in Amerika is in Engeland de machtige law and order-beweging
eigenlijk nimmer ondersteund door (eigen) sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek. Het duurde zelfs zeer lang voordat er rond deze beweging en de hierdoor
veroorzaakte reorganisatie van het politie-apparaat onderzoek werd verricht.
En toen het in de tweede helft van de jaren '70 eenmaal zover was dat er vrij
veel onderzoek werd opgezet en gepubliceerd, was dit zonder uitzondering on-
derzoek, ook dat van het beleidsgerichte onderzoekcentrum van het Home
Office, waarvan de oriëntatie en de bevindingen haaks stonden op de uit-
gangspunten van de law and order-beweging en dus ook op de feitelijke her-
vorming van het politie-apparaat.
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In Nederland leidde de verontrusting over de misdaad gedurende lange
jaren evenmin tot ondersteunend onderzoek met betrekking tot de politiële
misdaadbestrijding. In tegenstelling tot Engeland evenwel heeft de reorgani-
satie van de politie op dit punt zelfs nooit enig omvangrijk kritisch onderzoek
uitgelokt. En de WODC-experimenten? Zij weerspiegelen heel zeker verontrus-
ting over de stijging van de minder ernstige misdaad. Maar - typisch Neder-
lands - zij werden bovenal ingegeven door het streven van het openbaar mi-
nisterie om zijn moeilijkheden in de zeggenschapsverhouding tot de politie te
overwinnen. Waarbij wel moet worden bedacht dat de uiteindelijke opzet van
de experimenten veel minder een repressieve oriëntatie op politiële misdaad-
bestrijding belichaamt dan aanvankelijk de bedoeling was. Hieruit met name
blijkt dat deze experimenten ook kinderen van hun tijd waren. Zij werden ge-
concipieerd op een moment dat andere, minder repressieve, meer "sociale"
en preventieve ideeën over de politie-organisatie en de politietaakuitvoering
opgang maakten dan tot dan toe hierover hadden geheerst. Dit neemt echter
niet weg dat ook de uitslag van deze experimenten, waarvan het hoofddoel
niet strookt(e) met de bevindingen waartoe de onderzoekers in Nederland in
de loop van de jaren '70 waren gekomen, nl. dat de doeltreffendheid van het
politie-apparaat ten aanzien van de omvang van de misdaad slechts binnen
smalle marges manipuleerbaar is, uiteindelijk deze conclusie ondersteunt en
ipso facto in dit opzicht dus eveneens op gespannen voet staat met de justi-
tiële versterking van het politie-apparaat zoals die zich in de jaren '70 in
Nederland heeft voorgedaan.

Maar ook al is het tot slot zo dat het meeste onderzoek rond politiële mis-
daadbestrijding vroeg of laat, minder of meer, resultaten heeft afgeworpen die
haaks staan op een hoofdzakelijk op repressie van misdaad georiënteerde
hervorming van het politiewezen, het neemt niet weg dat dit onderzoek in het
algemeen gesproken ook strijdig was en is met de nog zo prille traditie van
sociaal-wetenschappelijk politie-onderzoek die in de loop van de jaren '60 in
de Verenigde Staten en Engeland was uitgevoerd, of althans, zoals in Neder-
land, strijdig met het onderzoek dat voordien aangaande misdaad en politie
was gedaan. Anders dan het merendeel van de onderzoeken uit de jaren '60 is
het merendeel van dit onderzoek immers eenzijdig gericht op (in eerste aan-
leg) de politie, op misdaadbestrijding en op de kwantiteiten van het justitiële
politie-optreden. Met andere woorden: het liet en laat de algemeen-maat-
schappelijke omstandigheden en ontwikkelingen, de connecties tussen het
politie-apparaat, machtsgroepen en andere instellingen, de formele kaders
van dit apparaat, zijn organisatorische vraagstukken en subculturele eigen-
heden, de kwaliteiten en de (andere) effecten van het optreden, goeddeels bui-
ten beschouwing.

4.1.2 De resultaten van het verrichte onderzoek

Met vorenstaande uiteenzetting over de context van het onderzoek gericht
op de doeltreffendheid van politiële misdaadbestrijding, zijn we beland bij de
bespreking van de onderzoekresultaten en van hun invloed op de hervorming,
respectievelijk de evolutie, van het politie-apparaat.

Wat de beoogde resultaten betreft kan ten eerste worden gesteld dat de re-
sultaten van de eigen experimentenlonderzoeken globaal genomen bevesti-
gen wat uit vroeger Nederlands onderzoek reeds kon worden afgeleid en daar-
enboven volledig overeenstemmen met de algemene bevinding waartoe men
ook in de Verenigde Staten en Engeland via allerlei (hervormingsgericht) on-
derzoek is gekomen, nl. dat politiële misdaadbestrijding, zowel in haar preven-
tieve als in haar repressieve gedaanten, weinig bijdraagt tot vermindering van
de misdaad. Het enige positieve effect dat van een versterkt of gericht politie-
optreden in dit opzicht kan worden verwacht, is dat er zich een geringere of
geen verdere stijging van misdaad voordoet. Maar dit effect heeft, gezien de
gerichtheid van de experimenten op kleine criminaliteit, slechts betrekking op
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delicten en delictsvormen met een grote sociale zichtbaarheid, met name ver-
nieling. Zo ook kan een meer efficiënte organisatie van de opsporing leiden
tot een verhoging van het oplossingspercentage van minder gecompliceerde
vormen van vrij zichtbare, grijpbare kleine criminaliteit. Ten tweede kan wor-
den geconcludeerd dat, evenals in de Verenigde Staten, ook hier duidelijke
aanwijzingen zijn gevonden voor de stelling dat een vergroting van de fysieke
aanwezigheid van de politie onder de mensen een vermindering van onveilig-
heidsgevoelens met betrekking tot de eigen buurt met zich meebrengt, de re-
latie met de politie verbetert en de bereidheid van de burger om de politie te in-
formeren over gepleegde en mogelijke misdaad wat vergroot.

Aangaande de, laten we zeggen, averechtse effecten die in de Amerikaanse
en Engelse literatuur zo'n belangrijke rol spelen, moet allereerst worden opge-
merkt dat deze in de WODC-onderzoeken niet nadrukkelijk aan de orde zijn
gesteld. De problemen van het onderzoek in Leiden geven echter treffend weer
wat zich ook in Amerika en Engeland op grote schaal heeft voorgedaan, nI. dat
het streven naar een "betere", in technisch opzicht vrij gesofistikeerde be-
heersing van het (justitiële) politie-optreden gemakkelijk stukloopt op de
"theorieën" en belangen van het executieve politiepersoneel. En de resultaten
van het rechercheproject in Utrecht laten uitschijnen dat de verheviging van
de repressie zich vooral keerde tegen een marginale en dus kwetsbare en
grijpbare groep van devianten, in het bijzonder "straatjeugd" en jonge gebrui-
kers van verboden drugs. In zoverre komen deze bevindingen dus ook overeen
met de ervaringen van met name de Amerikaanse onderzoekers. Daarenboven
sluit de laatstgenoemde vaststelling volledig aan op de onderzoekresultaten
die eerder in Nederland al door J. Junger-Tas, R.W. Jongman en een van de
auteurs van dit rapport waren beschreven nl. dat het pro-actieve politie-op-
treden disproportioneel is gericht tegen jongeren uit de lagere sociaal-econo-
mische klassen.

Over de invloed van de WODC-experimenten op de hervorming, respectieve-
lijk de evolutie van het Nederlandse politie-apparaat inzake misdaadbestrij-
ding valt op dit moment niet zoveel te zeggen. Dit is niet verwonderlijk want
niet alleen maakte de bestudering van deze invloed geen deel uit van de on-
derzoekopzet, maar de rapporten van enkele experimenten/onderzoeken zijn
ook pas recentelijk *gepubliceerd. Wij kunnen op dit moment eigenlijk dan ook
niet veel meer beweren dan dat de betrokken publikaties in het algemeen op
vrij grote schaal worden geraadpleegd en af en toe bij de ontwikkeling van be-
leid op een aanwijsbare manier een rol hebben gespeeld. Naar hun invloed op
langere termijn kunnen we alleen maar gissen. Maar deze gissing hoeft niet in
het wilde weg te gebeuren want, gelet op de ervaringen van de onderzoekers
in Amerika en Engeland en ook op onze eigen ervaringen in de jaren '70, is het
niet aannemelijk dat deze onderzoeken als zodanig een verdere uitbouw van
het politie-apparaat tot bestrijding van "de" misdaad - hetzij in repressieve
richting, hetzij in preventieve richting - zullen tegenhouden of temperen, ook
al roepen hun resultaten op zijn minst de nodige twijfels op over de zin van
een dergelijke versterking.

Een belangrijke vraag is nu hoe een dergelijke paradoxale ontwikkeling mo-
gelijk is, of beter, verklaard kan worden. In een recent opstel heeft C.J.M.
Schuyt voor dergelijke ontwikkelingen een verklaring geboden die, althans in
eerste aanleg, onzes inziens ook in het onderhavige geval toepasselijk is (319).

Allereerst wordt volgens hem dikwijls de fout gemaakt te denken "dat er
een lineaire relatie bestaat tussen wetenschappelijke kennis en overheidsbe-
leid", terwijl het in feite zo is dat de totstandkoming van dit beleid meer te
maken heeft met partijprogramma's, politieke compromissen, politieke beeld-
vorming en imagebuilding dan met wetenschappelijke kennis. Welnu, tot dit
besef zijn de gedesillusioneerde politie-onderzoekers in het buitenland de
laatste jaren ook gekomen. Daarvandaan dan ook dat hun interesse voor het
gevoerde politiebeleid, voor het gebruik van politiële misdaadstatistieken
door politici en door de media zo is toegenomen. Want de nauwgezette bestu-
dering van deze onderwerpen is in dit verband wellicht even belangrijk als zo
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niet belangrijker dan de becijfering van het feitelijke effect van politie-op-
treden op de (omvang van) misdaad.

Ten tweede voert Schuyt aan dat met name het zg. beleidsgerichte onder-
zoek vaak op zo'n armoedig beeld van de werkelijkheid berust en zo beperkt
van opzet en methode is, dat het niet verwonderlijk is dat, als men op basis
van dit onderzoek het beleid tracht te richten op de recalcitrante werkelijk-
heid, het probleemoplossend vermogen ervan gering blijkt te zijn. Welnu, deze
opmerking is, mede in het licht van de kanttekeningen die wij plaatsten bij de
WODC-experimenten in paragraaf 3.6, zeer relevant. Ook wanneer men daarbij
betrekt wat met name beleidsgerichte politie-onderzoekers in Amerika en
Engeland voor zichzelf hebben geleerd in de jaren '70, nl. dat de organisatie en
werking van het politie-apparaat op het terrein van de misdaad(bestrijding)
heel wat gecompliceerder in elkaar zitten en ook hierom vele malen moeilijker
te veranderen zijn dan zij aanvankelijk veronderstelden. Hierom heeft een
groot aantal van hen zich dan ook in de voorbije jaren afgekeerd van onderzoe-
ken en onderzoekplannen die in hun opzet en/of hun methode een simpele kijk
op de (veranderbaarheid van de) politiële werkelijkheid weerspiegelen, en zijn
overgegaan tot de uitwerking en uitvoering van plannen om die werkelijkheid
onderzoekmatig te vangen. Van de ambitie om deze werkelijkheid onderzoek-
matig even ingrijpend te veranderen, valt tegenwoordig overigens nauwelijks
nog een spoor te bekennen.

4.2 De voortgang van het wetenschappelijk onderzoek aangaande politiële
misdaadbestrijding

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd aangegeven volstaat het
met het oog op de bepaling van het toekomstige onderzoek onzes inziens niet
om stil te blijven staan bij het politie-onderzoek dat tot nu toe in Amerika en
Engeland en tot 1979 in Nederland is gedaan. Dan is het aangewezen om rui-
mer te blikken, enerzijds in de richting van de algemene criminologie, ander-
zijds in de richting van het onderzoek dat in de afgelopen jaren in Nederland
en in de ons omringende landen ter hand is genomen. In deze paragraaf zal
eerst dan ook kort worden ingegaan op wat er tegenwoordig in de criminolo-
gie in het algemeen aan ideeën over misdaad en (politiële) misdaadbestrijding
leeft. Vervolgens zal worden gewezen op het onderzoek dat in de voorbije ja-
ren omtrent de reguliere politie en in het bijzonder over haar misdaadbestrij-
ding in Duitsland, Frankrijk en België is verricht. Tenslotte zal dan dieper wor-
den ingegaan op de situatie van het onderzoek dat sedert 1979 met betrekking
tot de politiële misdaadbestrijding in Nederland is uitgevoerd en momenteel
in uitvoering is. Bij de bespreking van een en ander is overigens zoveel moge-
lijk uitgegaan van het overzicht van de recente ontwikkelingen in het Ameri-
kaanse en Engelse onderzoek met betrekking tot politiële misdaadbestrijding
dat aan het slot van het vorige hoofdstuk is gegeven. Om ze nog eens kort aan
te duiden: onderzoek van de (recente) geschiedenis van de politiële misdaad-
bestrijding, onderzoek van de huidige problematiek in de (binnen)steden, en
onderzoek van de (boven)lokale opsporingsdiensten.

4.2.1 Algemene criminologie en het lopende onderzoek in Amerika en Engeland

Bij een poging om de drie belangrijke thema's in het huidige Amerikaanse
en Engelse politie-onderzoek in te bedden in de algemene criminologie, moet
men goed beseffen dat in de criminologie zeer verschillend werd en wordt ge-
dacht en geoordeeld over misdaad en misdaadbestrijding. Deze verschillen
vloei(d)en hoofdzakelijk voort uit de verschillende definities van misdaad.
Waar bv. in de etiologische criminologie vrij algemeen de strafrechtelijke defi-
nities van misdaad worden overgenomen en dientengevolge dit verschijnsel
gemakkelijk als een kwaad en misdaadbestrijding vlug als een goed worden
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aangezien, werden in de radicale of neo-marxistische criminologie tot voor
kort de conventionele definities van misdaad algemeen verworpen, het feno-
meen zelf vooral beschouwd in relatie tot machthebbers en machtsgroepen in
de samenleving, en de gangbare misdaadbestrijding hoofzakelijk gezien als
een vorm van onderdrukking van het volk. In de afgelopen drie à vier jaren zijn
deze tegenstellingen wel wat afgezwakt, met name omdat binnen de radicale
criminologie onder invloed van o.a. het idee dat het probleem van misdaad
niet aan "rechts" moet worden overgelaten, het inzicht is gegroeid dat ook
voor gewone mensen, vooral die in de binnensteden, misdaad toch echt wel
een belangrijk probleem is (320). Maar deze belangrijke wending in de crimino-
logische discussie heeft nog niet geleid tot min of meer vastomlijnde en uit-
voerbare ideeën omtrent (politiële) misdaad(bestrijding). Omdat dergelijke
ideeën ook in de andere criminologische stromingen ontbreken, blijft men dus
als onderzoeker voor het probleem gesteld dat men wel genoopt wordt tot het
maken van globale theoretische keuzes, maar dat men hiermee nog niet
onmiddellijk beschikt over een handleiding voor onderzoek, laat staan over
concrete onderzoekvragen (321).

In hoofdstuk 1 werd het criminologisch standpunt verwoord dat in deze stu-
die wordt ingenomen. Dit standpunt behelst dat het hier om een wetenschap
gaat waarin in nauwe samenhang met de organisatie, de werking en evolutie
van het strafrecht en de strafrechtsbedeling, de definiëring, de oorzaken en de
ontwikkelingen van misdadig gedrag worden bestudeerd. Dit met inachtne-
ming van de algemene maatschappelijke condities en implicaties van mis-
daad en (justitiële) misdaadbestrijding. Bekijkt men vanuit dit standpunt de
meer recente, algemene literatuur, dan ziet men dat er in de afgelopen jaren
heel wat publikaties over misdaad en misdaadbestrijding zijn verschenen die
wel zeer relevant zijn voor de studie van de politiële misdaadbestrijding, maar
die in de meeste literatuur over (de doeltreffendheid van) deze bestrijdings-
vorm niet of onvoldoende aan bod komen. Wat overigens het hiervoor ingeno-
men standpunt versterkt dat in het beleidsgerichte politie-onderzoek veelal in
het wilde weg aan misdaadbestrijding wordt gedaan.

Het zou natuurlijk te ver voeren om hier al de bedoelde onderzoekliteratuur
in ogenschouw te willen nemen. Maar met het oog op de recente ontwikkelin-
gen in het onderzoek met betrekking tot politiële misdaadbestrijding die hier-
na nader worden omschreven, kan om te beginnen worden gewezen op crimi-
nologische onderzoeken als die van J. Baldwin en A.E.Bottoms over de mis-
daad in Sheffield, en die van R.L. Carter en K.O. Hill over de misdadiger in
Oklahoma City (322). Uit deze onderzoeken, waarvan de uitgangspunten terug-
gaan op de ideeën van de Chicago School, blijkt immers opnieuw hoezeer het
plegen van delicten en dus de sociale en territoriale spreiding van misdaad, is
ingeweven inde globale ruimtelijke, sociaal-economische en politieke organi-
satie van de stedelijke samenleving. Het politie-apparaat is maar één rad in
dit grote, overigens sterk historisch bepaalde raderwerk, en zijn doeltreffend-
heid ten aanzien van de omvang van misdaad kan dus ook niet anders dan be-
perkt en betrekkelijk zijn. Het heeft dan ook, zoals hiervoor reeds werd
gesteld, weinig zin om haar op zichzelf te onderzoeken en te willen be-
vorderen.

Parallel aan deze op daad en dader georiënteerde literatuur moet hier de
meer op het slachtoffer georiënteerde literatuur worden vermeld. Want vooral
nu zo overduidelijk is aangetoond dat de politie, en zij niet alleen, maar de
hele strafrechtsbedeling op zichzelf weinig vermag waar het om de beheer-
sing van misdaadproblemen gaat, is zeker de tijd aangebroken voor hernieuw-
de bezinning op de rol van (potentiële) slachtoffers in de beheersing van deze
problemen in het algemeen en voor heroverweging van hun positie in de straf-
rechtsbedeling in het bijzonder. Niet alleen ten aanzien van de dader maar ook
ten aanzien van politie, justitie. Het strafrechtelijk-criminologisch denkkader
waarbinnen een dergelijke herbezinning het beste kan worden doorgevoerd is,
in de Westeuropese context gezien, ongetwijfeld dat van het abolitionisme.
Want alleen binnen dit theoretische kader is het (potentiële) slachtoffer im-
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mers meer dan een hulpagent die op alle mogelijke manieren de strafrechts-
bedeling bijstand moet verlenen en die, omgekeerd, (de laatste tijd vooral) op
steeds meer begrip van dit systeem mag rekenen, en is er tot nu toe onomwon-
den sprake geweest van principiële erkenning van het (potentiële) slachtoffer
ais zelfstandige partij in de aanpak van (zijn) misdaadproblemen en meer be-
paald van zijn erkenning als procespartij door toekenning van daadwerkelijke
zeggenschap over de bedeling van strafrecht in de zaken die hem aangaan. In
toekomstig onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding zou op grond
van deze theorie bv. kunnen worden nagegaan in hoeverre slachtoffers de rol
die'hen hier wordt aangemeten op dit moment (kunnen) vervullen (323).

In tweede orde kan, met het oog op het onderscheid dat eerder is gemaakt
in het tegenwoordige onderzoek aangaande politiële criminaliteitsbestrijding,
enerzijds de aandacht worden gevestigd op onderzoek met betrekking tot be-
paalde categorieën van misdaad en anderzijds op onderzoek met betrekking
tot bepaalde dimensies in het verschijnsel misdaad.

Bij wijze van voorbeeld van de eerstgenoemde studies kan worden gewezen
op het onderzoek dat in de afgelopen tijd is verricht omtrent inbraak en inbre-
kers. Te denken valt hierbij met name aan studies als die van I. Waller en N.
Okihiro over de inbraakproblematiek in Toronto, en die van M. Maguire en T.
Bennet over deze problematiek in de Thames Valley (324). Deze studies maken
duidelijk dat de opvattingen en angsten die publiekelijk rondom dit delict
leven, helemaal niet stroken met de feitelijke kenmerken ervan. Inbraken wor-
den gewoonlijk op een amateuristische wijze gepleegd, zij leveren weinig op
en gaan vrijwel nooit met enigerlei vorm van persoonlijk geweld gepaard.
Slechts een betrekkelijk gering aantal wordt gepleegd door min of meer pro-
fessionele inbrekers; dezen richten zich natuurlijk vooral op de rijkere buur-
ten. Verder blijkt uit de genoemde onderzoeken dat mensen bij wie wordt inge-
broken vaak helemaal niet zitten te wachten op een strafrechtelijke aanpak
van de daders. Zij zijn veeleer gesteld op herstel van de geleden schade. Daar-
enboven is het voor de politie volgens hun bevindingen in beginsel quasi on-
mogelijk het plegen van inbraken te voorkomen. De facto is zij ook maar in be-
perkte mate in staat om achteraf de daders op te sporen. Zij zou er volgens
hen dan ook beter aan doen om het publiek op een realistische wijze voor te
lichten over dit delict en over haar eigen (on)mogelijkheden om er iets aan te
doen. Dit zou veel onrust over deze vorm van misdaad en veel frustratie over
het politie-optreden ertegen wegnemen en het zou bovendien tot aanzienlijke
besparingen op de kosten van het politie-apparaat kunnen leiden. Wei zou de
politie zich meer moeten bekommeren om de slachtoffers die door de inbraak,
hoe klein ze ook is, emotioneel erg zijn aangedaan. Het hoeft natuurlijk niet te
worden onderstreept dat studies als deze een aannemelijke verklaring bevat-
ten voor het feit dat versterkt en/of gericht optreden van de politie tegen
(onder meer) dit delict weinig of niets blijkt uit te halen. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de conclusies van de betrokken onderzoekers parallel lopen
met die van degenen die zich eenzijdig met de vergroting van de doeltreffend-
heid van de politie in deze hebben beziggehouden.

Vanzelfsprekend zijn er in de afgelopen jaren ook over diverse andere vor-
men van dergelijke veel voorkomende, eerder traditionele misdaad de nodige
onderzoeken gepubliceerd die op een soortgelijke manier als de studies over
inbraak relevant zijn voor het verdere onderzoek met betrekking tot politiële
criminaliteitsbestrijding. Een ontwikkeling echter die ook in West-Europa
steeds meer de aandacht van politiemensen en van wetenschappers trekt, is
die van'de toenemende organisatiegraad van misdaad. Lange tijd bestond de
gedachte dat deze ontwikkeling alleen in Noord-Amerika en bepaalde gebie-
den van West-Europa voorkwam. Steeds meer echter breekt het besef door dat
niet slechts in bepaalde gebieden maar in geheel West-Europa sedert het ein-
de van de 19e eeuw de organisatiegraad van uiteenlopende vormen van mis-
daad toeneemt en dat er in bepaalde sectoren van het maatschappelijke leven
werkelijk sprake is van georganiseerde misdaad, zowel in de vorm van mis-
daadsyndicaten als in de vorm van projectmatige misdaad. De betreffende li-
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teratuur kan hier natuurlijk evenmin allemaal worden besproken. Maar de rele-
vantie van studies als die van M. Mclntosh en T. von Trotha voor het onderzoek
van politiële misdaadbestrijding wordt op slag duidelijk, wanneer men zich
enerzijds realiseert dat ook in Nederland het reguliere politie-apparaat via de
uitbouw van de C.R.I. en de opbouw van aparte lokale, regionale en centrale
eenheden in toenemende mate is gespecialiseerd in de bestrijding van dit
soort misdaad en wanneer men anderzijds weet dat deze ontwikkeling in de
misdaad in het bijzonder wordt toegeschreven aan die evolutie van het politie-
apparaat; misdaad en politie zouden elkaar hier wederzijds versterken (325).
Tevens laat alleen al de laatstgenoemde stelling nog eens zien dat zeker in
deze context geen onderzoek kan worden gedaan met een eenvoudig concept
van doeltreffendheid van politie-optreden. Want, hoe paradoxaal dit ook moge
klinken, het zou wel eens kunnen zijn dat hoe doelgerichter hier door de politie
wordt gewerkt, het doel zelf des te ontrefbaarder wordt!

Maar, zoals we nu al herhaaldelijk op goede gronden hebben gesteld: de
meeste onderzoekers die zich in de jaren '70 ertoe hebben laten verleiden om
op eenvoudige wijze over de (doeltreffendheid van de) politiële misdaad-
bestrijding te denken, hebben deze gedachte goeddeels verlaten. Zij erkennen
nu dat het hier een gecompliceerde aangelegenheid betreft waarvan de orga-
nisatie en werking, de effecten en de ontwikkeling alleen maar behoorlijk kun-
nen worden begrepen en beoordeeld wanneer men zich niet alleen verdiept in
de omvang, aard, oorzaken, verschijningsvormen van misdaad, maar ook in de
geschiedenis van deze bestrijding zelf, in haar algemeen-maatschappelijke
omstandigheden, in haar betrekkingen met bestuur en politiek, met de ma-
gistratuur en de advocatuur, met machtsgroepen en de media, en direct met
de bevolking, en in relatie tot de globale organisatie van het politie-apparaat,
tot de strafwetgeving en tot de andere sectoren van de politietaak(uitvoering).

Dat met de verwerving van dit inzicht in feite wordt teruggekeerd naar de op-
zet van'de politie-sociologische studies uit de jaren '60, is misschien een
merkwaardige vaststelling, maar zij is hierom niet minder juist. Daarenboven
- en daar gaat het hier om - sluit dit inzicht aan op nieuwe ontwikkelingen
in de historische criminologie, opgevat als de studie van de geschiedenis van
misdaad en strafrechtsbedeling. Want in deze tak van criminologie wordt in
ruime mate juist ook aandacht geschonken aan de sociale geschiedenis van
de politiële misdaadbestrijding en dus aan onderwerpen die hiervoor vooral
als zeer relevant binnen de derde actuele stroming in het politie-onderzoek
werden gesitueerd (326). Ook in dit opzicht heeft de tegenwoordige criminolo-
gie dus wat te bieden. Dat zulk historisch-criminologisch politie-onderzoek in
maatschappelijk opzicht niet van belang zou zijn is overigens een gedachte
die door de uitkomsten van menige studie en van diverse internationale confe-
renties over dit onderwerp zonder meer wordt gelogenstraft (327). Zelfs de
maatschappelijke relevantie van de wetenschapshistorische criminologie kan
momenteel al niet meer worden betwist. Is het bv. met het oog op de oplos-
sing van de problemen waarin momenteel de recherche verkeert, niet belang-
rijk om de criminologische grondslagen van haar tegenwoordige organisatie
en werking bloot- te leggen? De studie van W. Steffen over de herkennings-
diensten in Duitsland, die hierna zal worden besproken, toont aan dat dit zeer
relevant is!

Samenvattend kan dus worden geconcludeerd dat de algemene criminolo-
gie tegenwoordig beslist een rijke voedingsbodem kan zijn voor richtingen in
het op misdaadbestrijding georiënteerde politie-onderzoek, beleidsgericht of
niet, die voor de nabije toekomst het meeste perspectief lijken te bieden.

4.2.2 De ontwikkeling van het politie-onderzoek in de omringende landen:
Duitsland, Frankrijk en België

Bekijkt men vervolgens het onderzoek dat in de afgelopen jaren in de aan-
grenzende landen -'in Duitsland, Frankrijk en België - op het gebied van de
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politiële criminaliteitsbestrijding is verricht, dan komt men allereerst tot de
vaststelling dat er wel verschrikkelijk veel is geschreven over dit onderwerp,
maar dat er, zoals reeds in de algemene inleiding werd aangegeven, naar ver-
houding maar weinig omvangrijk empirisch onderzoek is gedaan. Zelfs in een
land als Duitsland waar in het begin van de jaren '70 het sociaal-wetenschap-
pelijke politie-onderzoek zo'n veelbelovende start maakte, zijn sedertdien niet
zoveel relevante studies verschenen (328). De geringe omvang van het buiten-
landse onderzoek neemt echter niet weg dat het interessante aankno-
pingspunten biedt voor het verdere onderzoek in Nederland.

4.2.2.1 Duitsland

Voor wat betreft Duitsland kan allereerst worden gewezen op het onderzoek
dat op verzoek van het Bundeskriminalamt halverwege de jaren '70 in Bochum
werd verricht naar de sociaal-geografische spreiding van de misdaad. Dit
onderzoek had vooral tot doel de politie een methode aan de hand te doen
waarmee zij haar (repressieve) optreden in tijd en ruimte beter zou kunnen
richten (329). Net. als de hiervoor vermelde studies van J. Baldwin, A.E. Bot-
toms, R.L. Carter en K.Q. Hill gaat dit onderzoek, waar het om de spreiding van
misdaad gaat, terug op de ideeën van de Chicago School. Voorzover het ech-
ter over de relevantie van de verworven inzichten voor de politiële criminali-
teitsbestrijding handelt, sluit het helemaal niet aan bij de ideeën die momen-
teel leven bij de meeste onderzoekers in Amerika en Engeland. Zo wordt er bv.
over de effecten van een versterkt enlof meer gericht politie-optreden op de
omvang en aard van de misdaad, op de verdere straf rechtsbedeling en op de
(verhouding met) de lagere klassen van de bevolking niet gerept. Hierdoor al-
leen al weerspiegelt deze studie een enge politiële kijk op de wereld die niet
alleen in het nabuurland zelf terecht al veel kritiek heeft uitgelokt.

De Untersuchung der Moeglichkeiten des datenmassigen Abgleichs von
Taeterbegehungsmerkmalen zur Fallzusammenfuehrung, die in de voorbije
jaren door W. Steffen c.s. in Beieren is uitgevoerd, sluit qua uitvoering en re-
sultaten wel goed aan op het onderzoek dat sedert 1975-1976 met name in
Engeland is verricht (330). Naar de hiervoor gemaakte driedeling toe is dit on-
derzoek zowel relevant voor de studie van territoriaal georiënteerde politiële
criminaliteitsbestrijding als voor het onderzoek met betrekking tot justitiële
diensten. Via extensieve documentenanalyse, uitgebreide interviews met poli-
tiefunctionarissen en omvangrijke biografische analyses van verdachten
kwam W. Steffen tot de bevinding dat ten eerste de herkenningsdiensten, or-
ganisatorisch en technisch gezien, zo abominabel slecht functioneren dat
"eine systematische, effektive und rationelle Auswertung der Meldungen mit
dem Ziel der ueberregionalen Fallzusammenfuehrung zur Zeit in nur so gerin-
gen Ausmasz moeglich ist, dasz man sich des Eindrucks nicht erwehren kann,
der kriminalpolizeiliche Meldedienst werde (...) nur deshalb noch aufrecht er-
halten, weil man das schon immer so gemacht hat". Ten tweede vond zij dat
deze diensten in verregaande mate ook doelloos zijn. Want terwijl zij zijn ge-
baseerd op de idee dat mensen (kunnen) recidiveren en dat notoire recidi-
visten steeds weer dezelfde delicten plegen, blijkt in de praktijk dat de over-
grote meerderheid van de in het verleden geregistreerde personen niet recidi-
veert, en dat recidivisten alle mogelijke strafbare feiten plegen. En ten derde
kwam W. Steffen tot de. conclusie dat het, gegeven het feit dat verreweg de
meeste delicten via aangiften ter kennis van de politie komen en alleen maar
dankzij de kennis van de aangever (kunnen) worden opgelost, niet verwonder-
lijk is dat inschakeling van de herkenningsdienst in het opsporingsonderzoek
maar in weinig gevallen "sinnvoll, moeglich und erforderlich" is. Haar slotcon-
clusie dat het systeem van "de herkenningsdienst "von Grund auf neu ueber-
dacht und gestaltet" moet worden, voornamelijk wat zijn plaats in de politiële
criminaliteitsbestrijding betreft, ligt natuurlijk voor de hand maar werd haar
door de Duitse politie die in de voorbije decennia juist zo ontzettend veel geld
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en energie in de uitbouw van haar informatiesysteem had gestoken, niet on-
verdeeld in dank afgenomen. Waarmee zij via een "onverdachte" weg in de-
zelfde situatie is komen te verkeren als menig onderzoeker in Amerika en
Engeland: haar inzichten stroken niet met die van de politie en staan volko-
men haaks op de hervorming die het politie-apparaat in het nabije verleden
heeft ondergaan.

Het is echter niet de eerste keer dat W. Steffen een omstreden onderzoek
deed dat in het kader van de studie omtrent de territoriaal georiënteerde en de
functioneel gespecialiseerde politiële misdaadbestrijding zeer relevant is. In
1976 rondde zij nl. een Analyse polizeilicher Ermittlungstaetigkeit aus der
Sicht des spaeteren Strafverfahrens af, waarvan de opzet en ook de resultaten
zeer dicht liggen bij de problematiek die ten grondslag heeft gelegen aan de
aanvankelijk opzet van de WODC-experimenten: de moeilijkheden in de ver-
houding tussen openbaar ministerie en politie (331). In dit onderzoek ging
W. Steffen aan de hand van dossiers, interviews en groepsdiscussies na wel-
ke criteria de facto bepalen welke delicten en welke daders successievelijk uit
de strafrechtsbedeling verdwijnen, en wie er in feite over beslist welke perso-
nen als verdachten en later als veroordeelden uit de totale populatie van mis-
dadigers worden gesorteerd. Wat het eerste punt betreft kwam zij tot de con-
clusie dat dit hoofdzakelijk criteria zijn die met de sociale zichtbaarheid, de
"oplosbaarheid" van het delict en niet zozeer met de sociale herkomst van de
dader te maken hebben, ook al zijn het voornamelijk jongere mannen uit de la-
gere klassen die door politie en justitie worden aangepakt. De verklaring voor
deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is volgens haar dat vooral zulke jonge-
ren delicten (moeten) plegen die erg zichtbaar zijn, die veel worden aangege-
ven. Maar niet alleen deze conclusie strookt goeddeels met de'bevindingen
die in Amerika, Engeland en, in de jaren '70, in Nederland zijn gedaan, ook
haar antwoord op de tweede vraag zal de lezer zeer vertrouwd in de oren klin-
ken: in strijd met de theorie beheerst feitelijk de politie en niet het openbaar
ministerie de opsporing; van coordinatie tussen politie en justitie is geen
sprake, maar het komt ook niet tot grote conflicten: beide partijen zijn op de
eerste plaats geïnteresseerd in een snelle, "probleemloze" afhandeling van
de aangebrachte zaken. Voor niet-continentale onderzoekers is deze conclu-
sie natuurlijk niet zo opmerkelijk omdat de verhouding tussen het openbaar
ministerie en de politie in Amerika en Engeland in staatkundig opzicht anders
ligt dan op het Westeuropese vasteland. Maar hier kan men zich gemakkelijk
voorstellen dat zij tot op de dag van vandaag een belangrijke rol is blijven spe-
len in de discussie over de machtsverhouding tussen de staande magistra-
tuur en het.politie-apparaat (332). Dat dan ook deze discussie niet onbelang-
rijk is voor het verdere onderzoek in Nederland spreekt vanzelf.

Het vierde onderzoek dat hier zeker vermeld moet worden, is het kortelings
afgesloten onderzoek van F. Sack en H. Steinert c.s., Protest und Reaktion
over het ontstaan en de instandhouding van terroristische groepen in Duits-
land en in andere landen in de jaren '60 en '70 (333). Zeker vermeld moet wor-
den, omdat deze studie meer dan welk ander Duits onderzoek ook belangrijke
trekken vertoont van een van de onderzoekvragen die ons bij het toekomstig
onderzoek van politiële misdaadbestrijding - het zij territoriaal en/of functio-
neel georiënteerd - voor ogen staat: onderzoek waarin niet alleen aan de
historische en macro-sociale context. van misdaad en (politiële) misdaad-
bestrijding veel aandacht wordt geschonken, maar ook aan de concrete vor-
men van deze verschijnselen, hun onderlinge wisselwerking en hun verdere
verloop.

Op de vijfde plaats kan niet worden voorbijgegaan aan de vergelijkende
case-studie die A. Funk e.a. hebben gemaakt van de recente algemene organi-
satorische en operationele ontwikkelingen in het politie-apparaat in Duits-
land, Frankrijk en Groot-Britannië, ook waar het om de uitvoering van justitiële
politietaken gaat (334). Dit onderzoek dat qua verbeeldingsvolle structurering
van het vele materiaal zeker niet onderdoet voor de hiervoor geciteerde Ameri-
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kaanse en Engelse historisch-sociologische politiestudies, heeft immers een
conceptueel model (de "neue Polizei") van de betrokken ontwikkelingen opge-
leverd, waarvan de concrete toepassing op de Nederlandse situatie alleszins
de moeite waard zou zijn, al was het ook alleen maar op de justitiële geledin-
gen in onze eigen politie (335).

In aansluiting op deze vergelijkende historische studie kan tenslotte wor-
den gememoreerd dat er in Duitsland sedert lang in brede kring veel interesse
voor de geschiedenis van het politiewezen bestaat en speciaal voor die van de
politiële misdaadbestrijding. De tweeledige bibliografie Verbrechen, Polizei,
Prozesse, die in 1959 door H.H. Huelke en H. Etzler werd gepubliceerd sluit elk
misverstand hieromtrent uit. In de afgelopen jaren heeft zich evenwel ook bij
professionele historici een snelgroeiende belangstelling voor de verder terug-
gelegen geschiedenis van het politie-apparaat gemanifesteerd. Tot nu toe.is
deze belangstelling hoofdzakelijk gericht op de rol van de geuniformeerde po-
litie en het leger in de opbouw en de instandhouding van de opeenvolgende
politieke regimes, behalve waar het de periode 1933-1945 betreft. Want in de
voorbije 15-20 jaar is er menige studie verricht omtrent de Gestapo, de Krimi-
nalpolizei, de SD en hun kopstukken H. Himmler, H. Heydrich en H. Kalten-
brunner (336). In politiekringen zelf is er de laatste tijd daarentegen een ver-
dergaande interesse voor de geschiedenis van opsporing en recherche
waarneembaar. Een eerste uiting hiervan was de publicatie van de Bibliograp-
hie Fahndung; eine Auswahlbibliographie der deutschsprachichen Literatur
zu Fahndung und Observation von 1908-1979 door het Bundeskriminalamt in
Wiesbaden. Het meest recente en meest lichtende teken van deze groeiende
interesse is evenwel het boek van een van de belangrijkste na-oorlogse Duitse
recherchechefs, B. Wehner: Dem Taeter auf der Spur,• die Geschichte der deut-
schen Kriminalpolizei. Interessant aan dit boek overigens is dat niet alleen de
auteur zelve maar ook zijn inleider, de niet minder bekende H. Herold, de
actuele relevantie van zulk soort historisch onderzoek voor beleidvoering niet
onderschatten, maar juist beklemtonen (337).

4.2.2.2 Frankrijk

Kijkend naar Frankrijk, kan men vaststellen dat daar in de voorbije jaren
aarzelend een begin is gemaakt met empirisch sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek van het huidige politie-apparaat. In het bijzonder het Centre d'Etudes
et de Recherches sur la Police van de universiteit van Toulouse verricht op dit
moment baanbrekend werk. Zo hebben zijn medewerkers in de voorbije jaren
studie gemaakt van de algemene structuur van de Franse politie, van haar
positie in het staatsapparaat, van de berichtgeving over het politie-optreden,
en van de positie en de rol van de politievakbonden (338).

Wat speciaal het justitiële politie-optreden betreft sluit het onderzoek dat
tot op heden is verricht nog volledig aan bij de thematiek die in het politie-
sociologische onderzoek dat in de eerste helft van de jaren '60 in Amerika op-
gang maakte: de selectiviteit van het genoemde optreden. In de jaren 1979-
1981 deed H. Souchon een vergelijkend onderzoek naar de toepassing van
waarschuwingen door de politie in Frankrijk, Canada en Engeland (339). Zijn
conclusie was dat hierbij met name de opvatting van politiemensen over mis-
daad en dus hun opleiding een doorslaggevende rol speelt. In een diepergra-
vende en meer kritische studie, Les "Flags". Une justice ou une police?
Approche statistique de la pratique des flagrants delicts (340), ging R. Levy
via dossieranalyse en via participerende observatie bij politie en justitie na
wie in Parijs door de geuniformeerde dienst op heterdaad worden aangehou-
den en in welke mate de betrokkenen daarna via een speciale procedure wor-
den vervolgd en veroordeeld. Zijn bevindingen komen, voorzover het gaat om
de personen die het meest worden opgepakt, volledig overeen met die van de
Amerikaanse en Engelse onderzoekers die het tegenwoordige politie-op-
treden in de grote(re) steden hebben geanalyseerd: het zijn overwegend have-
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loze jonge immigranten, in dit geval in het bijzonder uit de Arabische landen,
die het mikpunt van de politie vormen. Zij worden, juist omdat ze uit die landen
afkomstig zijn, het meest frequent doorgestuurd naar het openbaar minis-
terie. Dit ministerie op zijn beurt trekt zich evenwel weinig aan van de geogra-
fische herkomst en de sociale positie van de arrestanten maar bekijkt zaken
vooral op hun juridische merites. Precies deze tegenstelling roept in tweede
orde natuurlijk dezelfde vraag op als door W. Steffen werd gesteld: wie be-
paalt nu eigenlijk welke verdachten wel in de strafrechtsbedeling worden op-
genomen en doorgestuurd en welke verdachten niet? Het antwoord van R.
Levy zou door W. Steffen gegeven kunnen zijn: de politie is in feite de meeste-
res van de opsporing. Het is alleen niet duidelijk of deze zelfstandigheid, deze
macht van de politie berust op een wederzijdse consensus, of dat het open-
baar ministerie zich doodeenvoudig niet bewust is van het eigen beleid dat de
politie voert en dus ook niet van de mate waarin zijn vervolgingsbeleid de
facto door de politie wordt bepaald. Het volgende onderzoek van R. Levy zal
op het ontwarren van deze kwestie zijn gericht.

Parallel aan de opkomst van empirisch sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek met betrekking tot de organisatie en werking van het huidige politie-
apparaat, bloeit momenteel ook in Frankrijk het sociaal-historische politie-
onderzoek op. Net zoals in Duitsland heeft er ook in Frankrijk altijd veel inte-
resse bij politiemensen, journalisten e.a. bestaan voor de geschiedenis van
het politiewezen - getuige o.a. de recente Bibiographie critique de la police
et de son histoire van M. Le Clère - maar nu laten ook steeds meer historici
van professie blijken van hun belangstelling. Het meeste van dit nieuwe
wetenschappelijke onderzoek is weliswaar nog gericht op de organisatie en
werking van de politie op het terrein van de ordehandhaving. Maar er zijn toch
ook al van de hand van met name Engelse historici diverse publicaties ver-
schenen waarin politiële misdaadbestrijding een (vrij) centrale plaats be-
kleedt, zij het dan ook vooral zoals die in de 18e eeuw werd bedreven. Ten den-
ken valt hier aan I.A. Cameron, Crime and repression in the Auvergne and the
Guyenne, 1720-1790, en aan A. Williams, The police of Paris, 1718-1789 (341).

4.2.2.3 België

Wat België betreft kan in dit overzicht van het onderzoek in de ons omrin-
gende landen melding worden gemaakt van het boek van een van ons over De
zaak-Frangois (342). In het kader van dit rapport kan van deze studie over de
ondergang van twee narcoticabrigades worden gezegd dat zij een poging is
om de resultaten van het onderzoek dat in de voorbije 20 jaar in de Verenigde
Staten rond het optreden van speciale diensten tegen georganiseerde mis-
daad i.c. de handel in verboden verdovende middelen is verricht, toe te passen
in de analyse van een daverend politieschandaal dat zich afspeelde in een
Westeuropese politieconstëllatie, met onder andere die voor Amerikaanse be-
grippen zo vreemde verhouding tussen openbaar ministerie en politie. Zo be-
zien is deze studie dus een poging tot integratie van het Amerikaanse onder-
zoek in de Westeuropese benadering van politiediensten. Verder mag ook de-
ze studie net als die van F. Sack en H. Steinert worden beschouwd als een po-
ging om gestalte te geven aan het inzicht in de manier waarop de politie
sociaal-wetenschappelijk zo goed mogelijk kan worden bestudeerd, nl. op een
wijze dat recht wordt gedaan aan de gecompliceerde werkelijkheid. Daarvan-
daan dat in deze studie niet alleen de arbeidssituatie van zulke narcoticabri-
gades is geanalyseerd, maar ook de politieke en ambtelijke voorgeschiedenis
van de oprichting van deze eenheden, en verder met name de juridische situa-
ties en de vaktechnische condities waarbinnen deze brigades hebben moeten
opereren, en het beleid dat op politiek, justitieel en politieel niveau feitelijk
ten aanzien van hun (infiltrerend) optreden is gevoerd. Wat deze analyse ver-
der ook waard weze, zij toont in elk geval aan dat het mogelijk en vruchtbaar is
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de politie in West-Europa eveneens met een open oog voor de politieke, juridi-
sche, organisatorische, technische, sociale en persoonlijke dimensies te
bestuderen.

Naast deze studie die handelt over speciale opsporingsdiensten binnen de
reguliere politie, is in de afgelopen jaren met name door P. Ponsaers en R. de
Cuyper onderzoek verricht met betrekking tot de geschiedenis en de tegen-
woordige organisatie en werking van de bijzondere opsporingsdiensten. Waar
het hier enerzijds gaat om onderzoek dat vrij uniek is op het Westeuropese
vasteland, anderzijds om een sector van het politiewezen die in eigen land
steeds meer aandacht trekt, mag zeker niet worden voorbijgegaan aan dit on-
derzoek. P. Ponsaers heeft in zijn onderzoek over Arbeidsinspectie en kapita-
lisme verder laten zien hoe de organisatie en werking van de arbeidsinspectie
onlosmakelijk zijn verbonden met de functie die deze vorm van inspectie ver-
vult binnen de globale ordening van het maatschappelijke leven, i.c. in de ver-
schillende stadia bijdragen tot de instandhouding van een kapitalistisch
systeem (343).

In aansluiting op deze studie mag tenslotte worden gesignaleerd dat ook in
België de wetenschappelijke belangstelling voor de geschiedenis van de regu-
liere politie in betrekkelijk snel tempo toeneemt. Afgezien van de studie van
de algemene politieke geschiedenis van het Belgische politie-apparaat waar-
mee een van ons reeds gedurende jaren bezig is en die tot op heden heeft ge-
resulteerd in een studie over de politieke geschiedenis van het politie-
apparaat in West-Europa, Opdat de macht een toevlucht zij?, zijn er in de afge-
lopen jaren aan diverse universiteiten interessante scripties over onderdelen
van de stedelijke en de landelijke politie vervaardigd. Deze toenemende we-
tenschappelijke belangstelling gaat overigens gepaard met een groeiende
historische interesse bij de diverse politiediensten zelf. Deze interesse blijkt
niet alleen uit het verschijnen van publicaties, zoals enkele jaren geleden de
Geschiedenis van de rijkswacht, maar ook uit de oprichting van politiemusea
(344).

4.2.3 Het onderzoek in Nederland

Wanneer men zich op de hoogte stelt van het onderzoek in Nederland, dan
valt het op dat, bezien op het totaal van het politie-onderzoek dat in de afgelo-
pen jaren is verricht, er naar verhouding weinig aandacht is geschonken aan
politiële criminaliteitsbestrijding. Is er - de WODC-onderzoeken inbegrepen
- op lokaal niveau dan tenminste nog wat aan onderzoek hieromtrent ge-
daan, op het bovenlokale en centrale niveau is er van onderzoek in het geheel
geen sprake geweest (345). Toch ondergaat de Nederlandse politie sinds het
begin van de jaren '70 niet alleen op het terrein van de lokale en vooral de
bovenlokale misdaadbestrijding belangrijke veranderingen, zoals we in het
vorige hoofdstuk reeds hebben gezien, maar sinds die tijd is ook de misdaad-
problematiek er bepaald niet eenvoudiger op geworden.

4.2.3.1 Bevolking, misdaad en politie

Uit landelijke slachtofferenquêtes blijkt dat ook na 1978-1979 vooral in de
grote(re) steden de kleine of minder ernstige criminaliteit is blijven stijgen,
met name de (brom)fietsendiefstal, de diefstal uit auto's en de inbraken (346).
Maar eigenaardig is ook hier dat er tot op heden geen uitvoerige studie is ge-
maakt van deze ontwikkeling, haar achtergronden, haar implicaties etc. Niet
dat door zo'n studie die stijging zou (moeten) worden weggecijferd. Maar daar-
door zou wel beter kunnen worden bepaald waar "we" ons het meeste en het
beste druk over (zouden) moeten maken: over bepaalde vormen van kleine cri-
minaliteit, over het gevoerde sociaal-economische beleid, over bestuurlijk-
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politieke ontwikkelingen, over het politie- en justitiebeleid, over de misdaad-
verslaggeving, over bepaalde groepen van slachtoffers, over zekere catego-
rieën van daders? Hoe gemakkelijk we ons trouwens blindstaren op de kwanti-
tatieve kanten van landelijke misdaadstatistieken blijkt ook treffend uit het
feit dat voor kwalitatieve kanten van de ontwikkeling van misdaad in het alge-
meen weinig of geen belangstelling bestaat. Want ofschoon uit een enkel
onderzoek kan worden afgeleid dat ook in ons land in bepaalde sectoren van
het maatschappelijk leven tenminste de organisatiegraad van de misdaad
aan het toenemen is, heeft dit gegeven in het wetenschappelijk onderzoek tot
nu toe weinig aandacht gekregen (347). Evenmin overigens als het justitiële
optreden tegen die vormen van misdaad waarbinnen deze ontwikkeling zich
het sterkst manifesteert, zoals de witteboorden criminaliteit (348). Hierom
hebben de Amerikaanse onderzoekers die zich hebben beziggehouden met de
georganiseerde misdaad in Nederland, helemaal geen ongelijk wanneer ze
stellen dat er in ons land voor dit fenomeen een beperkte interesse bestaat
(349). I.n aansluiting op wat hiervoor werd gezegd over de ontwikkeling van het
criminologisch onderzoek in het algemeen en over het buitenlandse en bin-
nenlandse politie-onderzoek in het bijzonder, kan uit deze situatie reeds wor-
den afgeleid dat er meer dan voldoende reden is om ook in Nederland onder-
zoek op te zetten naar de organisatie en werking van het (boven)lokale opspo-
ringsapparaat in relatie tot de ontwikkeling van de (meer) georganiseerde en
vaak bovenlokale misdaad.

Maar de problematiek van (het optreden tegen) de georganiseerde misdaad
mag geen reden zijn om het probleem van de kleine, meestal betrekkelijk wei-
nig of niet georganiseerde criminaliteit te bagatelliseren. Zoals gezegd, weten
we echter weinig van wat aan deze omvangrijke criminaliteit nu juist zo pro-
blematisch is. Het is dan ook niet één-twee-drie duidelijk welke consequen-
ties voor het toekomstige politie-onderzoek moeten worden verbonden aan de
slachtofferenquêtes die eigenlijk de enige vorm van omvangrijk onderzoek
met betrekking tot deze criminaliteit vormen.

Als men de al genoemde landelijke slachtofferenquêtes mag geloven, dan
is een groot deel van de bevolking zich door eigen ervaringen met kleine crimi-
naliteit en door berichten in de media over misdaad, in de voorbije jaren onvei-
liger gaan voelen dan halverwege de jaren '70. Hiermee lijkt een andere bevin-
ding uit deze enquêtes in overeenstemming, nl. dat het overgrote deel van de
bevolking, maar met name haar conservatieve deel, momenteel zeker niet
wenst te bezuinigen op de politie. Kennelijk is dat deel dus van mening dat de
politie hard nodig is om de (kleine) criminaliteit te bestrijden. Maar wat blijkt
uit dezelfde enquêtes daarnaast ook? Dat men vindt dat politie en justitie aan
het probleem van de(ze) criminaliteit weinig kunnen doen en dat men dus voor-
al op zichzelf is aangewezen om zijn slachtofferkansen te beperken. Met an-
dere woorden: door dergelijke algemene opiniepeilingen komt men als beleid-
voerder voor de vraag te staan of men zich meer op de politieke dan op de so-
ciale realiteit van misdaad en misdaadbestrijding moet oriënteren. Als onder-
zoeker daarentegen wordt men alleen maar bevestigd in zijn bevindingen: de
politie is in feite geen effectief middel om de (omvang van de) criminaliteit te
beheersen of te bedwingen, en dit weten onderhand de mensen ook best. Dat
de politie toch maar steeds met dit oogmerk wordt uitgebreid is vooral een po-
litieke zaak. Anders gezegd: het is voor de studie van de politiële criminali-
teitsbestrijding in het algemeen relevanter om de publieke beeldvorming en
de politieke besluitvorming rond deze kwestie te bestuderen dan de misdaad
die bestreden zou moeten worden (350).

Uit recente lokale slachtoffer- en bevolkingsenquêtes blijkt evenwel dat het
nu toch ook weer niet zo simpel ligt. En let wel: het gaat hier om enquêtes die
zijn uitgevoerd in Amsterdam, Enschede, Haarlem en Utrecht, de grote(re) ste-
den dus. Het beeld dat uit deze enquêtes oprijst, is eensluidend: het overgrote
deel van de bevolking kent op het niveau van de eigen wijk geen onrustbarend
misdaadprobleem, maar projecteert dit probleem op het niveau van de stad,
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met name de binnenstad en op landelijk niveau; op wijkniveau heeft men al-
leen last en soms overlast van baldadigheid, het verkeer en, bij vlagen, van in-
braakjes. Verder komt ook uit deze enquêtes naar voren dat de mensen best
begrijpen dat de politie weinig kan doen aan de omvang van de criminaliteit,
en navenant beoordelen zij haar dan ook niet alleen in (justitiële) termen van
doeltreffende criminaliteitsbestrijding. Waarvoor men ook erg gevoelig is, is
voor de manier waarop de politie (justitieel) optreedt: hoe gaat zij met aangif-
ten en aangevers om? Bekommert zij zich om slachtoffers? En het is veeleer
op dit punt dan de doeltreffendheid dat een belangrijke minderheid van de in-
woners pittige kritiek op de politie heeft. Wat dit betreft is er dus nog niet veel
veranderd sinds de onderzoeken van J. Junger-Tas uit 1977-1978 (351).

In aansluiting op de resultaten van deze (nationale en lokale) bevolkingsen-
quêtes die vooral slaan op de conventionele vormen van traditionele criminali-
teit, is het trouwens de moeite waard de algemene uitslag van een recente lan-
delijke enquête met betrekking tot (de bestrijding van) belastingontduiking en
uitkeringsmisbruik te memoreren. De meerderheid van de bevolking vindt
deze vormen van misdaad weliswaar niet toelaatbaar maar wel begrijpelijk en
is zeker geen voorstander van een eenzijdig of vergaand bestrijdingsbeleid

.(352).
Naar het politiebeleid toe betekenen bovenstaande bevindingen dat de or-

ganisatie en werking van de korpsen op lokaal niveau primair moeten worden
afgestemd op peace-keeping, op het scheppen en handhaven van de rust
waarnaar de mensen verlangen, en in het bijzonder op de relationele kwaliteit
van het (justitiële) politie-optreden, bv. in de vorm van meer zorg voor slacht-
offers van delicten en voor het herstel van de door hen geleden schade (353).
Naar het politie-onderzoek toe bevestigen deze bevindingen dat het minder
relevant is om met behulp van (experimenteel) onderzoek de doeltreffendheid
van enkel en alleen politiële bestrijding van (kleine) criminaliteit, allerlei lich-
tere vormen van eigentijdse fraude inbegrepen, te willen opvoeren. Een derge-
lijke doelstelling is te eenzijdig, dat wil zeggen te justitieel om in een stede-
lijke samenleving haalbaar en wenselijk te zijn. Wel lijkt het op grond van de
onderhavige enquêtes relevant om het onderzoek te richten op (de perceptie
van) het misdaadprobleem in de binnensteden, en op de manier waarop en de
marges waarbinnen de politie in die gebieden aan criminaliteitsbestrijding
doet, moet doen.

In het verlengde van een dergelijk onderzoek duikt natuurlijk ook de functio-
nele organisatie van het plaatselijke politie-apparaat op, in het bijzonder die
van de bestaande justitiële diensten. Meer bepaald dringt zich, gegeven de
omvang en de oplosbaarheid van de zg. kleine criminaliteit, de vraag naar de
tegenwoordige functionaliteit van dit apparaat en deze diensten op. Welk ant-
woord bieden zij, hebben zij nog te bieden op de stedelijke misdaadproblema-
tiek? Het is in wezen dezelfde vraag die ook J.P.S. Fiselier in 1982 stelde toen
hij een niet nader te verklaren statistisch verband vond tussen de omvang van
de criminaliteit (vernieling en diefstal), de sterkte van de politie en het ophel-
deringspercentage (354). Op grond van al het onderzoek dat hiervoor reeds de
revue is gepasseerd, kan nu al worden gezegd dat die speciale diensten, beke-
ken vanuit een oogpunt van werkelijke bestrijding van de (kleine) criminaliteit,
nauwelijks nog bestaansrecht hebben. Dat ze toch nog op zo grote schaal
bestaan, heeft waarschijnlijk dan ook andere redenen. Het functioneren als
steunpilaar voor het openbaar ministerie? Het verschaffen van promotiemo-
gelijkheden en beloningskansen aan goede krachten? Het demonstreren -
haast symbolisch - aan de bevolking dat het misdaadprobleem krachtdadig
wordt aangepakt? De behoefte aan een "rustend leger" van gespecialiseerde
politiemensen om, wanneer het nodig is, ernstige delicten of ernstige vormen
van misdaad zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin de baas te kunnen?
Overigens zijn dit stuk voor stuk vragen die niet alleen in onderzoek naar de
territionaal georiënteerde criminaliteitsbestrijding aan de orde moeten
komen, maar zeker ook in onderzoek dat hoofdzakelijk zou zijn gericht op de
functioneel gespecialiseerde ' criminaliteitsbestrijding. Want, het zou best
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eens kunnen zijn dat - nogmaals: alleen vanuit een oogpunt van daadwerke-
lijke, bestrijding bekeken - de speciale diensten misschien enkel nog func-
tioneel (kunnen) zijn met het oog op de bestrijding van de meer ernstige, meer
georganiseerde misdaad, en op dit ogenblik dus inderdaad in diverse opzich-
ten toe zijn aan een grondige herziening, zoals W. Steffen heeft betoogd.

4.2.3.2 Het recente politie-onderzoek

In aansluiting op de vaststelling dat, waar het de territoriaal georiënteerde
politiële criminaliteitsbestrijding betreft, het inderdaad het meest relevant
lijkt om het functioneren van de politie in de binnensteden onder de loupe te
nemen, mag hier natuurlijk niet worden voorbijgegaan aan het weinige Neder-
landse onderzoek dat rechtstreeks handelt over die politiële criminaliteits-
bestrijding in de (kernen van) onze steden, en met name over de medespelers
waarmee de (geuniformeerde) politie hier te maken heeft. Dit laatste punt is
hierom zo belangrijk, omdat in Amerika en Engeland overduidelijk is gebleken
dat in de binnensteden, vooral door de aanwezigheid van grote aantallen
kansarme autochtone en allochtone jongeren en volwassenen, juist de politië-
le bestrijding van criminaliteit een netelige aangelegenheid is met een explo-
sieve potentie.

De socioloog T. Jones kwam in 1982, in een beschouwing over de relevantie
van de rellen in Engeland voor de Nederlandse samenleving, tot de conclusie
dat voor steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag een vergelij-
king steeds meer opgaat (355). Naar zijn mening zijn hier de fundamentele
voorwaarden voor onlusten onder de jeugd van de minderheden en vermoede-
lijk bij de blanke jeugd in ontwikkeling. Gaat men er vervolgens vanuit dat
deze stelling juist is (en er is weinig reden om dit niet te doen), dan is in dit ka-
der op de tweede plaats dus de vraag zeer belangrijk hoe het in de(ze) steden
met 'de verhouding tussen de politie en die jongeren (en volwassenen) is
gesteld, meer bepaald op het terrein van de misdaadbestrijding. Welnu, hier
weten we zeker niet alles van, maar alleen maar gelet op wat er in het alge-
meen bekend is over de populatie van de strafrechtsbedeling en over de (justi-
tiële) contacten tussen politie en (etnische) minderheden, is er alle reden om
deze verhouding zorgwekkend te noemen.

Kijkt men immers naar de "staartstukken" van de strafrechtsbedeling, het
gevangeniswezen en de reclassering, dan is het duidelijk dat de (traditionele)
strafrechtsbedeling nog steeds het zwaarst, althans onevenredig zwaar, drukt
op (de misdaad van) de lagere klassen in de samenleving, en speciaal op de
misdaad van de hier bedoelde groepen. De buitenlanders en de in het buiten-
land geboren Nederlanders hebben in de bevolking van het gevangeniswezen
een nog steeds groeiend aandeel, dat in de inrichtingen voor langgestraften in
1982 al was opgelopen tot 57% (356). De cliëntenpopulatie van de reclasse-
ring bestaat landelijk gezien voor het overgrote deel uit werkeloze, perspec-
tiefloze jonge mannen van rond de 20 die, vooral. in de grote steden in de
Randstad, merendeels behoren tot de groep van de hier bedoelde buitenlan-
ders: 16,6% in 1982; 18,6% in 1983 (357). Een en ander impliceert dat ook de
politie, vooral die in de grote steden, in toenemende mate met deze groepen te
maken heeft, want per slot van rekening fungeert zij als de poortwachter van
het hele systeem. We weten echter op dit moment niet zo veel van de mensen
die op politieel niveau met de strafrechtsbedeling in aanraking komen. Maar
de resultaten van het onderzoek dat J. Junger-Tas c.s. heeft ingesteld naar de
contacten tussen politie en minderjarigen in Den Haag en Venlo ondersteu-
nen inderdaad de veronderstelling dat voor de politie hetzelfde geldt als voor
de strafrechtsbedeling in haar geheel, nI. dat (jongeren uit) de lagere klassen
van de samenleving en in het bijzonder (die uit) bepaalde etnische minder-
heidsgroepen, in haar populatie oververtegenwoordigd zijn. Men kan er na-
tuurlijk over redetwisten - en dat moet ook gebeuren - hoe dat komt: plegen
zij meer delicten (van een bepaalde soort) dan andere klassen uit de bevol-
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king? Is de reguliere politie structureel en operationeel meer op de aanpak
van dat soort delicten gericht? Belangrijker voor dit rapport zijn de resultaten
van het onderzoek dat M.M.J. Aalberts en E.M. Kamminga onlangs hebben in-
gesteld naar de relatie tussen de gemeentepolitie en de allochtonen in Neder-
land. Zij laten er nl. geen twijfel over bestaan dat deze verhouding in de
grote(re) steden in het algemeen gespannen is en dat de spanningen hoog
(kunnen) oplopen wanneer het politie-optreden een justitieel karakter draagt.
Juist op zulke momenten, of ze zich nu op straat of in het politiebureau afspe-
len, openbaart zich welk een wereld van verschillen er ligt tussen aan de ene
kant het politie-apparaat en de samenleving die het (in de ogen van marginale
minderheidsgroepen) representeert, en aan de andere kant de leden van deze
groepen en hun positie in onze maatschappij (358).

Gegeven deze situatie in de (binnen)steden zou het niet alleen om princi-
piële redenen die te maken hebben met de beginselen van een behoorlijke en
rechtvaardige strafrechtsbedeling, maar ook om praktische redenen, die te
maken hebben met de adequate besturing van onze zo gecompliceerde en
kwetsbare stedelijke maatschappij, natuurlijk volstrekt onverantwoord zijn
om hier onderzoek te entameren dat in enge justitiële zin gericht zou zijn op
vergroting van de doeltreffendheid van het politie-optreden. Het komt er veel-
eer op aan te bestuderen hoe tegen de achtergrond van sociaal-economische
en bestuurlijk-politieke ontwikkelingen het politie-apparaat en de lagere klas-
sen in elkaars armen zijn gevallen, om met D. Bayley te spreken. Hoe zij feite-
lijk met elkaar omgaan en waarom zij dit zo doen en voor welke problemen zij,
en niet alleen zij, over en weer staan bij de aanpak van vraagstukken die met
misdaad, afwijkend gedrag en wanorde te maken hebben.

En ook met zulk onderzoek hoeft - empirisch gesproken - niet bij nul te
worden begonnen. Afgezien van wat er in de afgelopen jaren over dit onder-
werp in Amerika en Engeland is gepubliceerd, kan op de eerste plaats tevens
een beroep worden gedaan op de ervaringen met het onderzoek dat in het
vorige hoofdstuk is besproken. Hierbij valt met name te denken aan het onder-
zoek dat in Amsterdam-Osdorp, Hoogeveen en Sittard is gedaan, al was het
maar om doordrongen te raken van het uitermate gecompliceerde karakter
van misdaadproblemen en dus van de moeite die het kost om daar vanuit de
politie en vanuit de bevolking ter plaatse op zorgvuldige wijze wat aan te doen.
Daarenboven kan in dit verband zowel om inhoudelijke als om methodische
redenen worden verwezen naar het evaluatieve actie-onderzoek dat W. Broer
c.s. momenteel instellen naar de invoering van wijkteams in Haarlem, omdat
dit in het verlengde van de WODC-experimenten ligt. De eerste resultaten van
dit onderzoek laten immers eens te meer zien dat aan de invoering van derge-
lijke teams intern, in het korps, en extern, in de samenleving, heel wat haken
en ogen zitten, en dat het met name uitermate moeilijk is om met zulk een re-
organisatie (positieve) effecten ten aanzien van de misdaadproblematiek te
bereiken, vast te stellen en te interpreteren (359). Op de tweede plaats moet
vanzelfsprekend aansluiting worden gezocht bij het onderzoek van M. Punch
over De Warmoesstraat; politiewerk in de binnenstad (360). Want geen ander
als hij heeft (vanuit de beroepscultuur van het geuniformeerde politieperso-
neel) beter geanalyseerd hoe delicaat de positie en de actie van de politie is in
"een microcosmos waar de ambivalanties en spanningen op maatschappelijk
en institutioneel niveau waarschijnlijk het eerst naar boven komen". Zijn con-
clusie dat de politiemensen in die wereld evenzeer vreemdelingen zijn als de
"echte" buitenlanders geeft aan dat "Amerika" ook op dit punt dichter bij ons
ligt dan we in het algemeen geneigd zijn te geloven.

Net zoals voor het (verdere) onderzoek naar de politiële criminaliteitsbestrij-
ding in de binnensteden een beroep kan worden gedaan op onderzoek dat eer-
der in Nederland zelf werd uitgevoerd, zo ook hoeft het (verdere) onderzoek
naar het lokale en bovenlokale opsporingsapparaat niet enkel te worden ge-
baseerd op buitenlands onderzoek. Hiervoor werd weliswaar reeds aangege-
ven dat het bovenlokale opsporingsapparaat tot op heden zo goed als volledig
buiten beschouwing is gebleven. De plaatselijke justitiële diensten echter zijn
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toch al meermalen voorwerp van onderzoek geweest en mogen zich op dit mo-
ment zelfs weer in een zekere herleving van de aandacht verheugen (361).

Ten eerste zal - in aansluiting op al hetgeen er hiervoor reeds over te berde
is gebracht - niet voorbijgegaan kunnen worden aan de resultaten van de in-
terviews die C. Hogenhuis recent heeft afgenomen bij (51) mensen die bij de
recherche van allerlei, meest lichte zaken aangifte kwamen doen, en aan de
bevindingen van het onderzoek dat C.H.D. Steinmetz en H.G. van Andel on-
langs instelden naar het (hulpverlenende) optreden van de recherche bij aan-
giften van mishandeling. (362). De resultaten van het eerstgenoemde onder-
zoek bevestigen nl. het gegeven dat de mensen in de meeste gevallen van de
politie niet verlangen, niet verwachten, dat zij actief de dader opspoort, het
gestolen goed terugbrengt etc. Zij beseffen maar al te goed dat dit veelal niet
haalbaar is. Bij hun gang naar het politiebureau, die dikwijls veel weg heeft
van een rustscheppend ritueel, gaan zij er echter wel vanuit dat de politie een
zekere zorg aan hun aangifte besteedt en niet bagatelliseert wat hen overko-
men is. Maar op dit punt botsen zij dan gewoonlijk op politiemensen bij wie
deze vorm van hulpverlening niet erg hoog staat aangeschreven hetgeen dan
weer aanleiding geeft tot' de nodige kritiek. In de laatstgenoemde studie
kwam men - voor wat de hulpverlening betreft - tot eenzelfde bevinding: in
geval van mishandeling van bekende personen, in het bijzonder van vrouwen
door hun (ex-)partners, komen politiemensen door hun instelling ten aanzien
van deze vorm(en) van mishandeling daar niet aan toe. Hiermee onderstrepen
ook deze onderzoeken de vraag of de huidige justitiële diensten niet alleen in
administratief opzicht, maar ook in sociaal en tactisch opzicht eigenlijk niet
uit de tijd zijn.

Het belang van deze vraag neemt alleen maar toe wanneer men - op de
tweede plaats - de onderzoeken in ogenschouw neemt die vooral betrekking.
hebben op de meer recente bedrijfsvoering van de bestaande justitiële
diensten. Hierbij moet natuurlijk worden gedacht aan de onderzoeken van een
van de auteurs van dit rapport aangaande de justitiële diensten in Enschede
en in Leiden, maar verder ook aan de onderzoeken die de Projectgroep Organi-
satiestructuren dienaangaande heeft ingesteld in Apeldoorn, Eindhoven en
Nijmegen (363). Want zonder uitzondering laten deze onderzoeken zien dat
aan het overgrote deel van de aangebrachte (lichtere) zaken naar verhouding
zeer weinig tijd wordt besteed, dat de massa van deze zaken ook niet wordt
opgelost, dat het overgrote deel van de "opgeloste" zaken feitelijk wordt op-
gelost door de aangever en dat het verrichten van "echt" recherchewerk, zeker
buiten het bureau, voor de meeste rechercheurs zoniet een uitzondering, dan
toch een bijzondere ervaring is geworden. De vragen die hiervoor werden op-
geworpen naar het huidige bestaansrecht van de plaatselijke justitiële
diensten en naar de functies die met hun (eventuele) handhaving worden ge-
diend, zijn dus relevante vragen, dat wil zeggen vragen waar in verder onder-
zoek niet omheen kan worden gegaan. Temeer niet omdat uit een onderzoek in
Delft is gebleken dat overdracht van recherchetaken naar een wijkteam niet
leidde tot een vermindering van de justitiële effectiviteit, dat wil zeggen van
het oplossingspercentage. Het maakt in deze dus ook in Nederland vermoede-
lijk niet veel uit hoe de politie intern is georganiseerd. Interessant is dan ook
dat de betrokken onderzoeker, M.L.J. de Jong, net als zijn Amerikaanse colle-
ga's, tot de conclusie komt dat het niet langer opgaat om de politie, en zelfs
de recherche, alleen of hoofdzakelijk te beoordelen op deze vorm van effectivi-
teit. Tal van andere aspecten van de taákuitvoering zijn zeker zo belangrijk,
zo niet belangrijker (364).

Een van deze aspecten is zeker de directe externe controle op de taakuit-
voering van de justitiële diensten of, met andere woorden, de verhouding tus-
sen het openbaar ministerie en deze diensten. De mislukking van het experi-
ment in Leiden geeft aan dat ook in Nederland deze verhouding nog zeer pro-
blematisch is. Deze stelling wordt ondersteund door de resultaten van de
reeds meer geciteerde onderzoeken bij de recherche in Enschede en in Lei-
den. In het eerste geval bleek bv. dat 47% van de opgehelderde zaken die door
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de politie naar het openbaar ministerie werden ingezonden, werd gesepo-
neerd. In het tweede geval ging het om 43% van deze zaken. En in beide geval-
len primair vanwege de geringe ernst van de zaak en secundair vanwege het
gebrek aan wettig bewijs. Al met al dus voldoende redenen om indringende
vragen te stellen, niet alleen over de afstemming tussen het opsporingsbeleid
en het vervolgingsbeleid, maar ook apart over de invloed die het openbaar
ministerie de facto uitoefent op de opsporing. Dit laatste punt nu, dat tegen-
woordig in ambtelijke kring gewoonlijk wordt gereduceerd tot het probleem
van de prioriteitstelling, is nog niet zo lang geleden nader onderzocht door
een van de auteurs van dit rapport. Uit de enquête die hij met een collega hield
onder 143 rechercheurs van de algemene recherche bij de gemeentepolitie en
bij de rijkspolitie kwam o.a. naar voren dat 64 rechercheurs (46%) van nie-
mand, dat wil zeggen noch van de officier van justitie, noch van het eigen ka-
der algemene richtlijnen had gekregen met betrekking tot de mate waarin be-
paalde zaken al dan niet met voorrang moeten worden aangepakt (365). Zestig
rechercheurs (43%) kregen volgens hun eigen zeggen alleen algemene aanwij-
zingen vanuit de eigen organisatie. Slechts 16 (11 %) zeiden ook aanwijzingen
van de officier van justitie gehad te hebben. Kennelijk geniet ook de Neder-
landse politie op het terrein van de (repressieve) criminaliteitbestrijding nog
een grote (operationele) autonomie. De vraag van W. Steffen, R. Levy en ande-
ren naar de grondslagen van deze autonomie mag dus ook hier in verder on-
derzoek niet worden omzeild. En bij het zoeken naar een antwoord op deze
vraag moeten zeker de uitkomsten van het onderzoek van P.C. van Duyne met
betrekking tot het beslissingsgedrag van officieren van justitie worden betrok-
ken. Deze laten nl. zien dat de, leden van het openbaar ministerie om begrijpe-
lijke redenen nauwelijks bij machte zijn om een duidelijk, verantwoord en con-
sistent vervolgingsbeleid te voeren (366). Hoe zou het dan voor hen mogelijk
zijn om heel gericht de opsporing te sturen, die niet alleen zoveel dichter te-
gen de recalcitrante sociale werkelijkheid aanzit dan de vervolging, maar bo-
vendien nog eens zit ingeweven in een veel groter geheel van taken en dien-
tengevolge in het grote geheel van de politie-organisatie met al zijn problemen
op het terrein van de.interne organisatie, van de verdeling van zeggenschap,
enz.?

Is het tot slot dan al zo dat de door het buitenlandse onderzoek geïnspireer-
de oriëntatie van het toekomstige onderzoek op misdaadbestrijding in de (bin-
nen)steden en op het opsporingsapparaat zelve duidelijk herkenbaar aansluit
bij de recente ontwikkelingen in het Nederlandse onderzoek betreffende mis-
daad en politiële misdaadbestrijding, de in het buitenland bespeurde be-
langstelling voor de sociale geschiedenis, tot in, deze tijd, van het reguliere
politie-apparaat is in ons land minder duidelijk anwijsbaar. Maar ze is er wel
en neemt ook toe. Vooral kan hier de studie van P. van Reenen worden ge-
noemd over de ontwikkeling van de politieke en politiële hantering van het ge-
weldsmonopolie bij de handhaving van de openbare orde. Van betekenis is
ook het feit dat er in de afgelopen jaren door studenten van diverse universi-
teiten en aan de Nederlandse Politie Akademie nogal wat scripties over (delen
van) de geschiedenis van Nederlandse politiediensten en- korpsen zijn ge-

.schreven. Maar het meest belangrijk voor de toekomst is toch wel het plan
voor onderzoek naar de geschiedenis van de politie in Nederland dat onlangs
onder de titel Politie, recht en samenleving in historisch perspectief is gepu-
bliceerd door een samenwerkingsverband waaraan wordt deelgenomen door
de Stichting Studieverzameling "Het Rijkspolitiemuseum", de vakgroep Nieu-
we en Theoretische Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de
Vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Katholieke Hogeschool Tilburg.
Want dit plan kan in elk geval voor de historische studie van de Nederlandse
politie en met name voor het geschiedkundig onderzoek van de opsporing en
recherche, een grote stimulans zijn (367). Onlangs heeft een van ons deze be-
langstelling overigens trachten aan te wakkeren door voor de leden van het
genoemde samenwerkingsverband uit te wijden over de stand en het nut van
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sociaal-historisch politie-onderzoek in Nederland en in de omringende landen
(368). Het ligt dan ook nogal voor de hand om eveneens hier, in navolging van
wat elders in het Westen gebeurt, te pleiten voor de ontplooiing van dergelijk
onderzoek in ons land, speciaal dan met betrekking tot politiële misdaad-
bestrijding.

4.3 Ontwikkelingen in de politiële misdaadbestrijding in Nederland

Het is niet teveel gezegd dat politie en misdaad in de media, in de politieke
discussie en - vanzelfsprekend! - bij het openbaar ministerie en de politie
zelf spraakmakende onderwerpen zijn gebleven. Maar het zou, in navolging
van wat Amerikaanse en Engelse onderzoekers hebben voorgesteld, ook hier
zeer de moeite lonen om en detail te analyseren wat er dan allemaal gezegd
wordt, hoe de misdaadstatistieken worden gebruikt, welke opvattingen er over
de relaties tussen politie en misdaad wordt geventileerd etc. Een dergelijke
analyse gaat natuurlijk het kader van dit rapport te buiten. Hier willen wij ten
eerste in het algemeen constateren dat politie en politiële misdaadbestrijding
nog steeds onderwerpen zijn die erg de aandacht van de samenleving trekken
en in deze zin dan ook onderwerpen zijn die zeer zeker de moeite van verder-
gaande studie waard zijn. Ten tweede willen wij aan deze constatering even-
wel direct toevoegen dat deze aandacht vele tekenen van verdeeldheid ver-
toont en dat zij dus voor onderzoekers een bron van inspiratie vormt die hen
alleszins moet behoeden voor simpele uitgangspunten en stellingnamen. Zo
zijn er, om bij de politie te blijven, bv. politiemensen die alleen nog enig heil
verwachten van een totale maatschappelijke mobilisatie tegen misdaad. Er
zijn er ook die al heel gelukkig zouden zijn wanneer de strafrechtsbedeling in
haar geheel beter zou worden georganiseerd. En tenslotte zijn er ook politie-
mensen die politie en justitie een zeer marginale rol toebedelen als het om de
bestrijding van misdaad gaat (369).

Wat de onderwerpen betreft die hiervoor zijn aangewezen als uitermate re-
levant voor verder onderzoek, moet er - alvorens ze afzonderlijk naar hun
maatschappelijke relevantie te bespreken - ten eerste op worden gewezen
dat deze relevantie hier niet voor alle drie even uitgebreid en gedetailleerd uit-
een kan worden gezet. De redenen hiervan zijn duidelijk: 1) het is niet in alle
drie de gevallen even hard nodig om de maatschappelijke relevantie aan te
tonen, en 2) er is niet voor alle drie de gevallen een even overzichtelijke litera-
tuur en lectuur voorhanden met de standpunten die alle mogelijke belangheb-
benden hebben ingenomen respectievelijk innemen. We zullen het dus moe-
ten doen met het materiaal dat als het ware "direct" beschikbaar is. Verder
moet men bij lezing van hetgeen volgt, goed onder ogen zien dat de maat-
schappelijke relevantie van het ene thema en die van de andere onderwerpen
elkaar raken, ja, doorkruisen, bv. die van onderzoek naar de politiële misdaad-
bestrijding in de (binnen)steden en die van onderzoek naar het opsporingsap-
paraat. Dit kan, zoals hiervoor al eerder is uiteengezet, ook moeilijk anders
omdat in dit geval de discussie over de manier waarop het opsporingsappa-
raat moet worden georganiseerd onvermijdelijk is verweven met die over het
politiële optreden tegen misdaad in de steden. De uitsplitsing van de maat-
schapplijke relevantie van het voorgespiegelde toekomstige politie-onderzoek
in de drie aangewezen richtingen is dus in hoge mate een kunstgreep om dui-
delijk te kunnen maken wat in werkelijkheid wordt bedoeld.

4.3.1 De politie: een omstreden orgaan

In aansluiting op wat in hoofdstuk 3 over de algemene ontwikkeling van de
Nederlandse politie in de jaren '70 werd gezegd, mag hier om te beginnen wor-
den vastgesteld dat de discussie over een nieuwe politiewet onlangs is
beslecht. Zoals herhaaldelijk door de betrokken bewindslieden te kennen is
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gegeven zijn zij onder meer teruggedeinsd voor de materiële en de immate-
riële kosten van de invoering van een nieuw politiebestel. Dit temeer omdat
ondanks alle discussie bij velen een fundamentele vraag is blijven leven: wat
is de zin, welke zijn de werkelijke consequenties van zo'n gigantische vernieu-
wing van het politiebestel voor de plaats en de functie van de politie in staat
en samenleving? W. Broer en C.D. van der Vijver die enige tijd geleden hebben
geprobeerd een genuanceerd antwoord op deze fundamentele vraag te geven
zijn hierbij, net als wij in het al genoemde hoofdstuk, o.a. ook tot de vaststel-
ling gekomen dat er weinig, en dan nog veelal in abstracte en vage termen, is
geschreven over het daadwerkelijk functioneren en de feitelijke organisatie
van de politie in de recent vervlogen jaren (370). Hier willen wij nu met hen aan
deze vaststelling de overweging verbinden dat dit gebrek aan systematische
studie van de levende geschiedenis van de Nederlandse politie een belang-
rijke handicap vormt voor de bepaling en de beoordeling van de feitelijke con-
sequenties die de invoering van een nieuw politiebestel zou hebben gehad, en
ook van de consequenties die uit de niet-invoering van dit nieuwe bestel moe-
ten worden getrokken naar de organisatie en werking van het bestaande
systeem. En met deze overweging is dan tevens de kern aangegeven van de
maatschappelijke relevantie van sociaal-historisch onderzoek naar de ontwik-
keling van de Nederlandse politie in de voorbije decennia. Want het is immers
alleen via zulk soort onderzoek dat de bedoelde handicap in "de" politie-
discussie enigermate kan worden overwonnen.

In het kader van dit rapport ligt het verder voor de hand om erop te wijzen
dat een van de belangrijkste standpunten in de discussie over het (nieuwe) po-
litiebestel de handhaving, respectievelijk de invoering van een landelijke re-
cherchedienst (met executieve bevoegdheden) is. Welnu, waarom geen histo-
risch onderzoek aangevat naar de grondslagen en opbouw van de bestaande
recherchestructuur bij de Nederlandse politie, naar de ontwikkeling van de or-
ganisatie en werking van de CRI sedert het begin van'de jaren '60, naar de po-
sitie van de recherche en met name van de CRI in het algemene politie-
apparaat, ten overstaan van de bestuurlijke en de justitiële overheden, en ten
opzichte van allerlei bijzondere centrale inspectie- en opsporingsdiensten,
naar de omvang en de vormen van nationaal en internationaal georganiseerde
misdaad etc. Het kan toch moeilijk anders zijn dan dat zulk onderzoek behoor-
lijke argumenten zal opleveren om tot een meer afgewogen politieke'beslis-
sing op dit punt te komen dan momenteel mogelijk is!

De actuele relevantie van onderzoek aangaande het nabije verleden van de
opsporing en de recherche in Nederland wordt overigens aangescherpt door
de ideeën over verscherping van de misdaadbestrijding die al enige tijd circu-
leren bij het CDA en de VVD en die bij de algemene beschouwingen in de
Tweede Kamer over de begroting voor 1985 zijn neergelegd in een motie van
de VVD waarin de regering met klem wordt gevraagd zo snel mogelijk een anti-
misdaadplan op tafel te leggen. Het lijkt erop dat - mede gelet op het actie-
plan tot bestrijding van criminaliteit en vandalisme dat de Tweede Kamerfrac-
tie van de VVD in december 1984 het licht heeft doen zien - deze partijen wil-
len aansturen op een krachtdadige aanpak van de misdaad met de argumen-
tatie dat de misdaad angstaanjagend stijgt en dat in het verleden "te slap" is
opgetreden (371). Omdat de politie in de voorgestelde aanpak een belangrijke
rol speelt, is het, mede gelet op de ernstige gevolgen die de uitvoering van der-
gelijke ideeën in het buitenland heeft gehad, dan ook zonder meer dan de
moeite waard om te onderzoeken hoe het de politie in de voorbije jaren met de
misdaadbestrijding is vergaan. In hoofdstuk 2 zijn reeds enkele tipjes van de
sluier over dit recente verleden opgelicht. Dit bracht al aan het licht dat de po-
litie sedert de jaren '60 beslist niet heeft stilgestaan. Zij is numeriek versterkt,
verder gespecialiseerd, bovenlokaal en centraal opgebouwd en uitgebouwd,
gemoderniseerd qua opleiding, materiële middelen, methodes en bevoegd-
heden enz. Het is dus nog maar de vraag of er in het verleden op politieel ni-
veau "te slap" is gereageerd. Maar om deze vraag afdoende te kunnen beant-
woorden is meer omvangrijk en meer diepgaand historisch politie-onderzoek
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nodig: naar het verloop van de maatschappelijke en partijpolitieke discussies
over politiële misdaadbestrijding, naar de kwantitatieve en kwalitatieve ont-
wikkelingen in de misdaad, en naar de werkelijke transformaties van het
politie-apparaat. Uitgangspunt voor een dergelijk onderzoek zou de studie van
A. Funk c.s. over de verrijzenis van een "nieuwe" politie in West-Europa kun-
nen zijn.

4.3.2 "Politie-arbeid in een groote stad"

De titel van deze paragraaf is ontleend aan het eerste proefschrift dat in
Nederland is geschreven over de politie en de politiële taakuitvoering in een
stedelijk gebied i.c. Rotterdam (372). Kon de auteur van deze studie, J.J. Dietz,
het zich op dat moment, 1931, kennelijk nog permitteren om deze vorm van ar-
beid hoofdzakelijk in juridisch-organisatorische termen te bespreken, een he-
dendaags auteur zou zich dit zeker niet meer kunnen veroorloven. Niet alleen
omdat er sedertdien veel is veranderd in de sociaal-wetenschappelijke studie
van het stedelijke politie-apparaat, maar ook niet omdat het algemeen bekend
is dat de organisatie en taak van de stedelijke politie tegenwoordig door aller-
lei maatschappelijke ontwikkelingen erg gecompliceerd zijn geworden en, zo-
wel binnen als buiten de politie, veelvuldig het voorwerp van controverses en
conflicten vormen. Dit is niet alleen duidelijk op het gebied van de handhaving
van de openbare orde, maar zeer zeker ook als het om de bestrijding van mis-
daad gaat.

Meer precies, maar nog indirect, kan de maatschappelijke relevantie van
eigentijds onderzoek naar de justitiële "politie-arbeid in een groote stad", met
name in de binnenstad, worden afgeleid uit het onderzoek dat in de voorbije
jaren rond misdaad en politie in stedelijke centra is verricht. Zoals we hier-
voor immers reeds hebben aangegeven, hoopt de misdaad zich in de grote(re)
gemeenten op, projecteert de stedelijke bevolking het misdaadprobleem met
name in de binnensteden en bestaat juist hier een fragile verhouding tussen
politie en jongeren uit (gekleurde) minderheden.

Direct kan deze relevantie nog het best worden gedemonstreerd aan de (on-
derdelen van) beleidsplannen die kortelings in diverse steden zijn ontwikkeld
inzake misdaadbestrijding respectievelijk misdaadbeheersing. Uit deze plan-
nen - en we nemen hier als voorbeelden het Utrechtse Rapport basispolitie-
funktie/specialisme; kriminaliteitsbestrijding van mei 1984, en het Enschedese
Beleidsplan criminaliteitsbeheersing van juni 1984 - blijkt nl. dat er op dit
punt momenteel zeer ingrijpende en erg gecompliceerde veranderingen in de
organisatie en werking van deze bestrijding worden voorgesteld, respectieve-
lijk gerealiseerd. Niet alleen immers wordt de interne organisatie van de be-
trokken korpsen volledig herzien, met name de verdeling van taken en midde-
len tussen recherche en surveillance, maar ook de relaties met het openbaar
ministerie en het gémeentebestuur, in de ruime zin van het woord, worden
over een andere boeg gegooid: die van de integratie. Zodoende kunnen deze
plannen dan ook worden beschouwd als voorlopers van het Interimrapport
van de Commissie kleine criminaliteit dat onlangs is gepubliceerd en waarin
de integratiegedachte ook hoogtij viert. Zeker zo interessant is overigens dat
de procureurs-generaal zich de laatste tijd, voorzover het gaat om het optre-
den tegen de kleine criminaliteit, in belangrijke mate ook achter deze nieuwe
aanpak hebben geschaard (373). Hiermee staat dus wel buiten kijf dat het zeer
zeker ook in maatschappelijk opzicht relevant is om op dit ogenblik de politiële
misdaadbestrijding in de Nederlandse (binnen)steden te bestuderen.

4.3.3 De strijd om de recherche

De kwestie van de maatschappelijke relevantie van onderzoek naar het (bo-
ven)lokale opsporingsapparaat sluit nauw aan bij wat zojuist is uiteengezet
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over plannen in verband met de politiële misdaadbestrijding in de steden. In
deze plannen wordt de (plaatselijke) recherche immers een smallere, meer
gespecialiseerde taak, en dus een andere omvang en samenstelling toege-
dacht dan zij gedurende lange jaren heeft gehad. En uit de discussie die de be-
langrijkste betrokkenen over de organisatie van het opsporingsapparaat voe-
ren blijkt met name dat de plaatselijke justitiële diensten zich momenteel op-
nieuw in het middelpunt van het probleem bevinden dat eerder de belangrijk-
ste aanleiding van de onderhavige WODC-experimenten vormde en dat ook
nog in het recente buitenlandse onderzoek een centrale plaats inneemt: nl. de
macht van het openbaar ministerie over de (gemeente)politie. Zonder de huidi-
ge stand van deze discussie over (het beleid met betrekking tot) de justitiële
diensten tot op de bodem te willen uitdiepen, is het hier wel op zijn plaats de
contouren ervan te schetsen.

Mede op grond van haar hiervoor reeds aangehaalde bevindingen omtrent
de tijdbesteding van de rechercheurs deed de Projectgroep Organisatiestruc-
turen in haar rapport Sterkte van de Politie (1979) een aantal uitspraken, die
niet mals waren voor de politieleiding en voor het openbaar ministerie. Sa-
mengevat kwamen deze uitspraken erop neer dat in de loop van de jaren '70 de

,aandacht veel te veel was gericht geworden op de bestrijding van zware crimi-
naliteit, "grote zaken", en dat er voor het overige, dus voor de massa van de
aangegeven delicten, eigenlijk niet van criminaliteitsbestrijding kon worden
gesproken, maar hooguit van criminaliteitsregistratie, uitgevoerd door meren-
deels ongeïnteresseerde, ongemotiveerde en ontevreden rechercheurs, zon-
der sturing van bovenaf, zonder veel belangstelling voor de betrokken burgers
en zonder betrokkenheid van de andere korpsonderdelen. Op grond van deze
vaststelling concludeerde de projectgroep dat zeker niet opnieuw moest wor-
den ingegaan op de veelgehoorde eis in kringen van de recherche en de justi-
tie, om verhoging van de sterkte van de justitiële diensten. Zulk een verhoging
zou niets veranderen aan de gang van zaken en niets verhelpen aan de proble-
men. Het kwam er volgens haar veeleer op aan om het gevoerde opsporings-
beleid te herzien, de gangbare taakverdeling en taakuitvoering binnen deze
diensten te heroverwegen en, last but not least, te bekijken of de bestaande
taakverdeling tussen de justitiële diensten en de surveillancediensten nog
wel op haar plaats was. Het zal evenwel duidelijk zijn dat de zojuist genoemde
punten nauw met elkaar samenhangen (374). Want opsporingsbeleid, zowel in
de zin van prioriteitstelling als in de zin van normstelling moet, wil het meer
zijn dan een modewoord, uiteindelijk ook tot uitdrukking komen of tot uitdruk-
king worden gebracht in de kwantitatieve en de kwalitatieve toedeling en ver-
deling van de personele en de materiële middelen in een politiekorps, tussen
diensten en binnen diensten. En omgekeerd: deze toedeling en verdeling van
de middelen is veelzeggend voor het gevoerde en mogelijke opsporingsbeleid,
of ruimer: voor de omvang, de oriëntatie en de grenzen van de gepraktiseerde
of eventueel te realiseren criminaliteitsbestrijding.

Zoals we zojuist hebben gezien, worden deze ideeën van de projectgroep
momenteel in Utrecht en Enschede ten uitvoer gebracht. Maar niet alleen hier.
Uit de analyse van de jaarverslagen van dertig grote(re) gemeentepolitiekorp-
sen over 1981 en 1982 blijkt in elk geval dat er momenteel vrij algemeen wordt
gestreefd naar een (meer) wijkgebonden uitvoering van een basispolitietaak,
waarin ook de bestrijding van de kleine, de lichtere criminaliteit zit vervat
(375). In een aantal gevallen betekent dit dat niet alleen de taak van de justi-
tiële dienst, meer bepaald van de recherche, wordt versmald tot de bestrijding
van de zwaardere criminaliteit, maar dat ook haar (numerieke) sterkte wordt
verminderd. Daarenboven blijkt uit de jaarverslagen dat op grote schaal wordt
gestreefd naar meer samenwerking tussen justitiële dienst en surveillance-
dienst, bv. in de vorm van gezamenlijke projectteams, uitwisseling van perso-
neel en aanwijzing van contactpersonen. De redenen die achter deze ontwik-
kelingen schuilgaan, sluiten overigens helemaal aan op de analyse van de
Projectgroep Organisatiestructuren. Onlangs werden zij nog eens helder ge-
formuleerd door de projectgroep die de Contourennota voor de ontwikkeling
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van de organisatie van de gemeentepolitie Amsterdam in de 80-er jaren heeft
geschreven: een meer doeltreffende, meer probleemgerichte en meer effi-
ciënte taakuitvoering; een grotere verantwoordelijkheid voor en betrokken-
heid bij de taakuitvoering bij de executieve politie-ambtenaren; meer mogelijk-
heden tot een gerichte sturingen beheersing van de organisatie; een meer
flexibele organisatie die in staat is snel in te spelen op veranderende omstan-
digheden, en een betere spreiding van het werkaanbod over de organisatie
(376).

Speciale aandacht verdient in dit verband de nota Hoe denkt de Neder-
landse politie over haar taakuitvoering? die in december 1983 door vertegen-
woordigers van de verenigde reguliere politiediensten (het zg. Platform) is uit-
gebracht, omdat in deze nota enerzijds de zojuist genoemde ontwikkelingen
en hun achtergronden worden omschreven, en anderzijds uitdrukkelijk wordt
ingegaan op de relatie tussen (justitieel) beleid, organisatie en middelen (377).
In deze nota wordt ervan uitgegaan dat de taakuitvoering enerzijds gebiedsge-
bonden en anderzijds onderwerpgericht moet gebeuren. Overal waar zich een
"politievestiging" bevindt (een bureau, een onderdeel), berust ook de primaire
verantwoordelijkheid voor de algemene politiezorg; zo'n vestiging moet een
niet te groot gebied bestrijken, terwijl de breedte van haar taakvelden moet
worden begrensd op grond van zekere kwaliteitseisen. Aan de onderwerpge-
richte taakuitvoering door bijzondere onderdelen worden twee aspecten on-
derscheiden: een ondersteunend aspect naar andere korpsonderdelen en een
uitvoerend aspect met betrekking tot specifieke activiteiten. Verder wordt ook
hier duidelijk onderkend dat in de praktijk prioriteitstelling vooral plaatsvindt
door de toedeling van mankracht aan de verschillende korpsonderdelen en
dat met name de veelal gebruikelijke verhouding tussen surveillancedienst en
recherche grote gevolgen heeft voor de aandacht die (repressieve) politieta-
ken kan krijgen. Welke taakverdeling wordt nu op dit laatste punt evenwel
voorgestaan? Het Platform stelt zich op het standpunt dat de (eenvoudige) re-
cherchewerkzaamheden meer (moeten) worden ingebed in de algemene poli-
tietaak, dus moeten worden geïntegreerd in de gebiedsgebonden aanpak van
het politiewerk. Werkzaamheden die in het algemeen verband houden met de
bestrijding van zwaardere en/of specifieke, niet gebiedsgebonden criminali-
teit (verdovende middelen, vuurwapens, fraude e.a.) moeten worden gerekend
tot de taak van de centrale of algemene recherche. De consequentie van deze
tweedeling in de opsporing voor de sterkte van de justitiële diensten, in het
bijzonder de recherche, trekt het Platform zelf niet maar, zeker gelet op wat er
de facto in de korpsen gebeurt, is zij duidelijk: vermindering van hun sterkte.
Wel erkent het Platform onomwonden maar wat raadselachtig dat deze taak-
verdeling "hoge eisen" stelt, "zowel intern, als extern, aan de wijze waarop de
prioriteitstelling met betrekking tot de uitvoering van het politiebeleid wordt
bepaald".

Het openbaar ministerie dat, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, onmid-
dellijk al afkerig stond tegenover de opvattingen van de Projectgroep Organi-
satiestructuren, deelt natuurlijk ook niet het standpunt van de Nederlandse
politie in deze kwestie. In september 1980, in (zijn deel van) de ministeriële
reactie op het rapport Sterkte van de politie wees de minister van Justitie,
hierin gesteund door de minister van Binnenlandse Zaken, reeds het idee af
dat uit de vaststellingen van de projectgroep stellige conclusies zouden kun-
nen worden afgeleid "met het oog op de sterktevaststelling". Integendeel, de
overbelasting van de justitiële diensten is op dit moment onmiskenbaar ter-
wijl de feitelijke ontwikkelingen bij de recherche een groeiend aanbod van ta-
ken laten zien, bv. ten aanzien van de opbouw van de criminele inlichtingen-
diensten, arrestatieteams, fraudebestrijding en bestrijding van andere vor-
men van zware criminaliteit (. . .). Welke verdeling in de toekomst ook tot
stand gebracht zal worden in het recherchewerk op het gebied van de kleinere
criminaliteit tussen de eigenlijke recherche en andere diensten binnen het
korps, niet mag uit het oog worden verloren dat een doelmatige uitvoering van
de recherchetaak eisen stelt aan kwaliteit en ervaring. De opbouw van deze
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kwaliteit en ervaring is gebaat bij een organisatorisch afzonderlijke recher-
chedienst met een ruimere taakstelling dan slechts de beoordeling van een
aantal specialismen (...). Hèt overleg (. . .) zal uitzicht moeten bieden op de
nadere vaststelling van criteria, aan de hand waarvan de sterkte van deze
diensten in redelijke verhouding kan worden gebracht tot de werkdruk". Met
andere woorden: verhoging van hun sterkte! (378).

De procureurs-generaal bij de gerechtshoven namen in het jaarverslag van
het openbaar ministerie over 1981 hetzelfde, wat verhulde, standpunt in: "Ont-
wikkelingen in de maatschappij maken een hernieuwde bezinning op de fac-
tor die de recherchesterkte moet bepalen onontkoombaar". Maar zij verwerk-
ten déze stelling in een uiteenzetting over hun vorm en mate van zeggenschap
over het politie-apparaat. Meer bepaald brachten zij hierin naar voren dat het
openbaar ministerie, anders dan de zittende magistratuur, niet lijdelijk kan af-
wachten welke zaken worden aangeboden, maar actief richting moet geven
aan de opsporing, zowel wat betreft de wijze waarop deze plaatsvindt als de
aard van de criminaliteit waarop zij zich richt". Een complicatie hierbij is even-
wel dat het het openbaar ministerie ontbreekt aan "formele zeggingsmacht"
over het beheer van het politie-apparaat, waardoor het in zekere zin afhanke-
lijk is van de beheerders van dit apparaat en dus beperkt is in zijn mogelijkhe-
den om zelf prioriteiten in de opsporing te stellen. De boodschap die deze uit-
eenzetting uitstraalt is duidelijk: het openbaar ministerie wil niet alleen nog
steeds beschikken over sterke justitiële diensten maar het wil daarenboven
ook meer te zeggen krijgen over het gehele politie-apparaat. Men zou hieruit
kunnen afleiden dat het openbaar ministerie zich op het standpunt stelt dat
het beleid inzake de (repressieve) criminaliteitsbestrijding alleen haar toe-
komt, maar zo ligt het niet. Want elders in deze beschouwing wordt onomwon-
den gezegd dat, als het gaat om zware criminaliteit, de prioriteitstelling inder-
daad in beginsel steeds door het openbaar ministerie moet worden bepaald,
maar dat, als het gaat om de zg. kleine criminaliteit, deze prioriteitstelling
doorgaans moet gebeuren binnen de driehoek van politie, justitie en bestuur
(379). De claims van het openbaar ministerie op een ruimere zeggenschap over
het politie-apparaat werden overigens rijkelijk gehonoreerd in het laatste ont-
werp van een nieuwe politiewet. Hierin wordt niet alleen de gezagspositie ver-
stevigd, maar wordt haar ook een vrij riante beheerspositie toegewezen (380).

Naar het (verdere) wetenschappelijk onderzoek van politiële misdaad-
bestrijding toe kan aan deze controverse over de (sterkte van de) justitiële
diensten de beschouwing worden gekoppeld dat deze vorm van misdaad-
bestrijding dus inderdaad erg gecompliceerd in elkaar zit en welhaast onmo-
gelijk kan worden gereduceerd tot een kwestie van doeltreffendheid in termen
van effecten op de omvang en de opheldering van misdaad. Deze misdaad-
bestrijding maakt deel uit van een veel ruimer geheel van taken en is ingebed
in een omvangrijke organisatieproblematiek. En aan deze bestrijding zijn heel
duidelijk machtsconflicten tussen de betrokken instellingen verbonden. Het
gaat dus ook naar de betrokkenen toe niet op om deze misdaadbestrijding
nog langer als een vrij ongecompliceerde zaak te bestuderen. De insiders zijn
zich immers maar al te goed van de complicaties bewust (381). En dan dient
men, als het meer speciaal gaat om de problematiek van de (plaatselijke) justi-
tiële diensten, te bedenken dat deze problematiek in de voorbije jaren op
meerdere punten nog gecompliceerder is geworden. Hierbij kan op de eerste
plaats worden gedacht aan de opkomst van de (centrale) bijzondere opspo-
ringsdiensten, en aan de verdere uitbouw van het bovenlokale en het centrale
algemene opsporingsapparaat (382). Want deze ontwikkelingen stellen als het
ware van bovenaf de positie van de (plaatselijke) justitiële diensten in vraag:
hun sterkte, hun taak, hun kwalificaties, hun zelfstandigheid, hun.uitrusting
enz. (383). Op de tweede plaats mag niet worden voorbijgegaan aan de groei-
ende problemen aangaande de rechtmatigheid en aanvaardbaarheid van het
(justitiële) politie-optreden, zeker daar waar het gaat om de toepassing van bij-
zondere bevoegdheden of van "onconventionele" methodes en middelen, zo-
als de inzet van infiltranten. In onderzoek van de (plaatselijke) justitiële
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diensten zal om deze nieuwere ontwikkelingen dan ook niet heen kunnen wor-
den gegaan (384).

Het lijdt dus geen twijfel dat het ook in Nederland in maatschappelijk op-
zicht uitermate relevant is onderzoek met betrekking tot het (boven)lokale
opsporingsapparaat te doen. Het ligt zelfs voor de hand dat op het moment
dat in de samenleving enerzijds het bestaansrecht van de (plaatselijke) alge-
mene recherche ter discussie wordt gesteld, en anderzijds de bovenlokale,
landelijke en bijzondere recherche steeds meer gestalte krijgt, ook in weten-
schappelijke kringen steeds meer het bestaansrecht van het algemene opspo-
ringsapparaat direct en indirect in twijfel wordt getrokken en het onderzoek
zich verplaatst in de richting van de centrale recherchediensten, de speciale
opsporingseenheden en, wat hiervoor niet zo is beklemtoond, ook in de rich-
ting van de bijzondere opsporingsdiensten. Een dergelijke samenloop van ont-
wikkelingen is dus niet toevallig. Enigszins geforceerd zou men kunnen zeg-
gen dat het wetenschappelijk politie-onderzoek op dit punt gewoonweg de
ontwikkeling van de politie volgt: de groei van een landelijk georganiseerd re-
cherche-apparaat, waarvan de algemene en de bijzondere bovenbouw rust op
een groot aantal lokale, kleine maar gekwalificeerde steunpunten, en dat
hoofdzakelijk instaat voor de aanpak van de meer georganiseerde en/of ern-
stige vormen van misdaad.

4.4 Nogmaals de vraag naar de onderzoekmethode

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn de maatschappelijke en
de wetenschappelijke relevantie van toekomstig politie-onderzoek besproken,
mede in het licht van de ontwikkeling die dit onderzoek momenteel inhoude-
lijk in de Verenigde Staten en Engeland doormaakt. Daarbij kwamen de vol-
gende drie thema's voor onderzoek aan de orde: het politiebestel en meer be-
paald de politiële bestrijding van criminaliteit in historisch perspectief, de te-
genwoordige misdaadbestrijding in de (binnen)steden en tenslotte de huidige
organisatie en werking van de (boven)lokale recherche. De vraag waarvoor wij
nu staan is welk soort van (evaluatie-)onderzoek het best aansluit op de ge-
noemde thema's.

Alvorens deze vraag te beantwoorden willen wij eerst iets zeggen over de
beleidsrelevantie van onderzoek naar deze onderwerpen. Op de eerste plaats
mag worden onderstreept dat het historisch politie-onderzoek, zeker wel be-
leidsrelevant is, ook al doet het praktisch effect van dergelijk onderzoek zich
vaak pas op wat langere termijn en langs meer indirecte weg voor. Hierom is
de relevantie echter zeker niet geringer dan die van het andere onderzoek
(385). Men denke bv. aan onderzoek naar de snelle uitbouw die zich in het re-
cente verleden heeft voorgedaan bij de opsporingsdiensten. Dit neemt echter
niet weg dat de historie van het politiebestel, zich minder goed leent voor on-
derzoek waarbij, met het oog op vernieuwingen in het te voeren beleid, door
beleidsinstanties geformuleerde vragen en probleemstellingen op korte ter-
mijn beantwoord moeten worden. Voor zulk onderzoek komen eerder de twee
andere thema's, te weten misdaadbestrijding in de (binnen)steden en de
actuele problematiek van de (boven)lokale recherche in aanmerking.

Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag welk soort van onderzoek in
de toekomst moet worden verricht, stelt het historisch onderzoek niet de
grootste problemen. Wat dit onderzoek betreft kan worden volstaan met de
opmerking dat zich hier alle gangbare methodes voor lenen: studies van pri-
maire en secundaire bronnen, interviews met bevoorrechte getuigen, etc.
Moeilijker ligt het, gelet op de voorgeschiedenis, met het onderzoek van de
beide andere onderwerpen. Daarom willen wij hier, voortgaande op de discus-
sie die in de eerdere hoofdstukken werd gevoerd, allereerst nogmaals bezien
of deze twee thema's zich lenen voor experimenteel onderzoek.

Zoals op basis van diverse onderzoekresultaten in binnen- en buitenland al
eerder werd betoogd, is de relatie tussen politie-optreden en het misdaad-
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niveau niet alleen zeer betrekkelijk, maar belangrijker nog, vaag en onduide-
lijk. Bij de interpretatie van de resultaten van de WODC-experimenten was een
van de grootste problemen het leggen van een causaal verband tussen de be-
proefde werkwijzen en de resultaten. Er kon alleen maar worden gesproken
over (duidelijke) aanwijzingen in deze of gene richting. Waarbij hier niet uit het
oog moet worden verloren dat het ging om experimenten die (in hoofdzaak)
uitgevoerd werden door de surveillancedienst en die een voornamelijk preven-
tief karakter hadden (Hoogeveen en Amsterdam-Osdorp).

Gaat het nu om het optreden van" opsporingsdiensten, lokaal of boven-
lokaal, dan wordt, om ons nu tot dit voorbeeld te beperken, het vinden van een
dergelijk verband er niet eenvoudiger op. De hoofdvraag is nI. of men kan spre-
ken van een causale relatie tussen het optreden van de recherche en het mis-
daadniveau. Daar komt nog bij dat, wil men de realiteit niet teveel geweld aan-
doen, altijd rekening moet worden gehouden met de sturing die bij de opspo-
ringsdiensten uitgaat van allerlei andere instanties, zoals justitie, bestuur en
welzijn. Is het dan wenselijk in deze situatie een experiment op te zetten met
als doel de effecten af te meten aan het criminaliteitsniveau? Dat lijkt ons in
dit geval'minder zinvol. Niet alleen vanwege de vraag naar de relatie recher-
che-misdaad, maar zeker ook vanwege de grote hoeveelheid "potentieel" ver-
storende factoren voor het onderzoekdesign. D.P. Farrington wees er nl. al op
dat experimenteel onderzoek weliswaar mogelijk is, maar alleen onder zeer
strikte condities: kleinschalig en goed controleerbaar. Wel blijft het zinvol op
dit terrein beleidsexperimenten of definitieve beleidswijzigingen te evalueren,
zij het aan de hand van aangepaste criteria en met behulp van andere onder-
zoekmethoden. Belangrijk is evenwel hier ernstig te overwegen om naast de
produktevaluatie ook de procesevaluatie in het onderzoek te betrekken.

Hetzelfde wat hiervoor gezegd is over de evaluatie van de organisatie en
werking van (boven)lokale recherche geldt in grote lijnen ook voor onderzoek
naar de misdaadbestrijding in de (binnen)steden. Bekijkt men de beleidsplan-
nen zoals die bv. in Utrecht en Enschede zijn ontwikkeld, dan moge het duide-
lijk zijn dat het experimentele onderzoekdesign hierop niet of nauwelijks toe-
pasbaar is. Alleen al het feit dat het niet alleen meer gaat om politiële, doch
ook om bestuurlijke en justitiële maatregelen teneinde (bepaalde vormen van)
criminaliteit te bestrijden, is daarvoor voldoende reden: van kleinschaligheid,
laat staan van controleerbaarheid is hier geen sprake meer. De tendens om
meer organisaties bij de misdaadbestrijding te betrekken staat overigens niet
op zichzelf. Uit recent onderzoek van concrete (deel)projecten om bv. vanda-
lisme te bestrijden (het buro HALT in Rotterdam), of om buurtgericht kans-
arme jongeren die herhaaldelijk met politie en justitie te maken hebben te hel-
pen (in Amsterdam), blijkt immers zeer duidelijk dat in de praktijk de (doeltref-
fendheid van de) politie in de sfeer van misdaadbestrijding een gepasseerd
station is (386). Dit betekent dus ook dat er weliswaar nieuwe strategieën wor-
den getest, maar dat het evaluatie-onderzoek dienaangaande, vanwege de
brede tot zeer brede opzet van die strategieën en dus hun geringere contro-
leerbaarheid, een ander karakter dient te krijgen dan dat van het afgewogen
experimentele onderzoekmodel met een experimentele- en een controlegroep
met randomisatie en (zo mogelijk) matching. Het betekent evenwel niet dat ex-
perimenteel onderzoek daarmee totaal van de baan zou zijn. Binnen deze
breed opgezette strategieën is het, na verloop van tijd en na zeer grondige stu-
die van het complexe onderzoekobject, zeker wel mogelijk kleinschalige, goed
controleerbare experimenten op te zetten en middels de experimentele
methode te evalueren. Men dient in dat geval echter wel rekening te houden
met betrekkelijk beperkte beleidsrelevantie van de resultaten.

Bezien in samenhang met de argumentatie die in paragraaf 3.6 rond het ex-
perimentele politie-onderzoek werd gevoerd, brengen deze overwegingen ons
tot het besluit dat het op dit ogenblik niet aangewezen is om nieuwe "klas-
sieke" politiële experimenten gericht op de misdaad op te zetten, maar wel
om de richting op te gaan van de case- of geyalstudie zoals die in de Verenig-
de Staten en in Engeland door E. Ostrom, R.B. Parks en H. Goldstein zijn ont-
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wikkeld. Voor wat betreft het onderzoek van de misdaad in de (binnen)steden,
kan dan aansluiting worden gezocht bij de onderzoeken van bv. C.F. Willis, R.
Levy, M. Punch en R; Mawby (bij de geuniformeerde diensten) en D.J. Smith
(bij de recherchediensten). Gaat het om onderzoek bij opsporingsdiensten,
dan kan men onder meer aanknopingspunten vinden bij studies van bv. J.Q.
Wilson, P. Manning, J. Eck, G.T. Marx, R.V. Ericson en W. Steffen.

Bij de WODC-experimenten die in het verleden werden opgezet en geëva-
lueerd was er in feite alleen maar sprake van een produktevaluatie in termen
van criminaliteit, onrust en relatie politie-publiek. Of het in het toekomstige,
onderzoek nu gaat om (boven)lokale recherche of om misdaadbestrijding in de
(binnen)steden, te allen tijde zullen de verantwoordelijkheden voor het beleid
vragen naar de effecten van hun gewijzigde werkwijzen: het produkt. Wij wil-
len er, zeker gezien de complexiteit van de strategieën zoals zij nu worden
geëntameerd, tenslotte toch nog eens nadrukkelijk op wijzen dat ook voor be-
leidvoerders niet alleen produkten van belang zijn, maar ook de processen
waarlangs die produkten tot stand zijn gekomen. Dat wil zeggen dat zowel de
produkt- als de procesevaluatie aandacht in het onderzoek dienen te krijgen.
Dit idee is door ons dan ook expliciet verwerkt in de opzet en de evaluatie van
het beleidsplan criminaliteitsbeheersing van politie, justitie en bestuur in de
gemeente Enschede. In de opzet van dit onderzoek worden drie hoofdvragen
onderscheiden: 1) op welke wijze is het beleidsplan tot stand gekomen, 2) op
welke wijze en in welke mate wordt het plan feitelijk gerealiseerd en 3) wat zijn
de effecten van het plan.

Aan het. opstellen van dit beleidsplan en dus ook aan de concretisering van
dat beleid is een gedegen voorbereiding voorafgegaan. Evenals in Enschede
zal aan andere toekomstige, al dan niet experimentele, beleidswijzigingen
met betrekking tot het criminaliteitsvraagstuk een grondige voorbereiding
noodzakelijk zijn, indien mogelijk met onderzoekgegevens onderbouwd. Ver-
volgens worden de invulling, de implementatie en de uitvoering van de nieuwe
activiteiten onderzoekmatig gevolgd. Tenslotte worden dan ook de effecten
van die activiteiten gemeten. Alhoewel het om diverse redenen, die hiervoor
reeds uitgebreid aan de orde zijn geweest, niet mogelijk is het ideaaltype van
een experiment op te zetten en uit te voeren, zullen, naast andere onderzoek-
instrumenten, bepaalde elementen uit het experimentele design wel degelijk
hun plaats in het onderzoek krijgen, teneinde uitspraken te kunnen doen over
de bereikte effecten. Onderdeel van het onderzoek zal nl. steeds blijven, het
meten van de effecten op de omvang van de criminaliteit. Om de manco's van
een veldexperiment zoveel mogelijk te ondervangen zal zeer nadrukkelijk
ruimte moeten worden ingebouwd voor het volgen van de uitvoeringsactivitei-
ten, van het proces dus. Want op die manier kunnen met grotere zekerheid al-
ternatieve verklaringen voor geconstateerde effecten worden uitgeschakeld.
Dit betekent dat verschillende onderzoekmethoden worden gehanteerd, zoals
documentenanalyses, dossieranalyses, persanalyses, observaties en inter-
views/enquêtes. Daarnaast houdt dit type evaluatiestudie in dat de onderzoe-
ker(s) zeer intensief betrokken moeten zijn bij datgene wat in relatie tot het be-
leidsplan gebeurt, dat wil zeggen intensieve participatie binnen de (lokale)
situatie. Alleen op die manier heeft men goed zicht op al datgene wat zich -
al dan niet in het kader van het beleidsplan of het veldexperiment - afspeelt.
Dergelijk onderzoek ligt dan ook sterk in de lijn van de eerder genoemde bui-
tenlandse case-studies.

4.5 Besluit

Zoals in het begin van dit hoofdstuk werd uiteengezet, is het beleidsgerich-
te evaluatie-onderzoek inzake politiële misdaadbestrijding dat in de afgelo-
pen 15 jaar in de Verenigde Staten, in Engeland en in Nederland is verricht, on-
losmakelijk verbonden met de verontrusting die zich in deze periode in bepaal-
de lagen van de bevolking, bij politieke partijen en binnen de politie openbaar-
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de over (de groei van) de misdaad en, voor wat ons eigen land betreft, meer
speciaal ook met betrekking tot de problematische zeggenschapsverhouding
tussen openbaar ministerie en politie. Waar deze verontrusting zich met name
uitte in een roep om een krachtig en doeltreffend politie-optreden, is het niet
weinig ironisch om na zovele jaren van onderzoek te moeten vaststellen dat
uitgerekend dit onderzoek duidelijk heeft gedemonstreerd dat de politie, in
het algemeen gesproken, alleen en op zichzelf geen doeltreffend middel tot
bestrijding, dat wil zeggen vermindering van misdaad is, dat het ook weinig
zin heeft om de aandacht enkel op haar doeltreffendheid in deze toe te spit-
sen. Dat deze vaststelling heeft geleid tot herbezinning op de inhoud en de
vorm van het betrokken onderzoek kon niet uitblijven.

Meer bepaald is in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk nagegaan of het
zinvol is om, in navolging van wat er in de Verenigde Staten en Engeland ge-
beurt, ook in Nederland het verdere onderzoek vooral te richten op de recente
geschiedenis van de politie met name van de politiële misdaadbestrijding, op
de tegenwoordige misdaadbestrijding in de (centra van de) grote steden, en
op de huidige organisatie en werking van de reguliere en bijzondere opspo-
ringsdiensten, met inachtneming van alle mogelijke complicaties en vertak-
kingen die deze probleemvelden eigen zijn. Uit de rondgang die met het oog
op de beantwoording van deze vraag is gemaakt door de huidige algemene cri-
minologische literatuur en door het meer recente of nog lopende politie-onder-
zoek in de ons omringende landen en in eigen land, kan worden vastgesteld
dat de keuze van deze thema's voor verder onderzoek alleszins verantwoord
is: zij sluit zonder meer aan op de ontwikkelingen die zich momenteel in de cri-
minologie in het algemeen en in het desbetreffende politie-onderzoek in het
bijzonder voordoen. Daarenboven is in paragraaf 3 gebleken dat een dergelij-
ke keuze ook in maatschappelijk opzicht volstrekt relevant is. De genoemde
onderwerpen spelen immers alle drie een belangrijke rol in de discussies die
momenteel binnen en buiten het politiewezen over de politiële misdaadbestrij-
ding worden gevoerd en in de veranderingen die deze vorm van misdaad-
bestrijding heden ten dage daadwerkelijk ondergaat.

Komen we dan tenslotte bij de vraag naar de onderzoekmethoden die het
best aansluiten bij de genoemde thema's, dan lijkt het, gezien de ervaringen
die zijn opgedaan met de eerdere, betrekkelijk kleinschalige experimenten,
minder zinvol louter en alleen experimenteel onderzoek op te zetten naar de
meer complexe vormen van (politiële) misdaadbestrijding. De case-studie zo-
als die ook in het buitenland opgang doet, biedt wat dat betreft meer perspec-
tieven voor de toekomst. Een dergelijke keuze doet bovenal rechtaan de door
ons bepleite verschuiving van (louter) produkt- naar (eveneens) proces-
evaluatie.
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5 Algemeen besluit

De onderzoeken van het WODC naar het effect van diverse 'vormen van
politie-optreden op de omvang van misdaad en, in tweede orde, op de beleving
van misdaad door burgers hebben evenals soortgelijke onderzoeken in de Ver-
enigde Staten en Engeland hun eigen geschiedenis. Deze geschiedenis hoeft
hier niet opnieuw te worden herhaald. Wel mag er op worden gewezen dat
niettegenstaande belangrijke verschillen in hun directe context en in hun op-
zet en uitwerking, al deze onderzoeken in meer of mindere mate uitgingen van
de simpele gedachte dat de politie op zichzelf een effectief bestrijdingsmid-
del tegen misdaad is. De resultaten van en de discussie over dit onderzoek -
en hierin ligt eigenlijk zijn grote verdienste - hebben inmiddels, in combina-
tie met de bevindingen van het niet-beleidsgerichte onderzoek aangaande de
feitelijke werking van politiele criminaliteitsbestrijding, aangetoond dat deze
gedachte in haar eenvoud en in haar algemeenheid om uiteenlopende rede-
nen wetenschappelijk niet aanvaardbaar is. Deze gedachte moet bovenal wor-
den gehouden voor wat zij werkelijk is: onderdeel van een ideologie die in het
bijzonder bij de politie zelf, maar ook bij andere instellingen en in brede krin-
gen van de bevolking wordt aangehangen. Het is dan ook niet langer aange-
wezen om dit soort van effectiviteitsonderzoek voort te zetten, in welke vorm
dan ook.

In wetenschappelijk opzicht is het wel relevant, ook in Nederland, om het
verdere onderzoek op de eerste plaats te richten op de (recente) geschiedenis
van het politie-apparaat, het ten tweede te concentreren rond de politiële mis-
daadbestrijding in de binnensteden, en het ten derde toe te spitsen op het (bo-
ven)lokale en centrale opsporingsapparaat. In geen geval zal het onderzoek
aangaande politiële misdaadbestrijding alleen nog betrekking mogen hebben
op enkel en alleen de diverse facetten van de uitvoering zelf. Zeker zo belang-
rijk is het om het gevoerde bestrijdingsbeleid, de te bestrijden misdaad, de ef-
fecten van deze bestrijding en de berichtgeving over misdaad en bestrijding te
onderzoeken. En meer en meer begint men ook in kringen van beleidsgerichte
onderzoekers te beseffen dat eveneens de studie van haar algemene sociaal-
economische en politieke context, en van haar plaats in het geheel van de po-
litietaak, het politiebestel en de strafrechtsbedeling, onmisbaar is voor een
behoorlijk begrip van de dagelijkse praktijk van het politiewerk.

Dat het niet alleen wetenschappelijk relevant is ook in Nederland op een
dergelijke wijze de genoemde onderwerpen te bestuderen, maar ook in maat-
schappelijk opzicht, is hiervoor omstandig aangetoond aan de hand van de
discussie die momenteel wordt gevoerd over de politiehervorming, over de
plannen voor criminaliteitsbestrijding in de grote(re) steden en over de ontwik-
keling van het (boven)lokale opsporingsapparaat. Uit deze discussies blijkt
immers niet alleen dat de organisatie en werking van de politie het middel-
punt van diepgaande controverses vormen, maar ook hoezeer zij door de be-
trokken partijen in een veel breder (politieel, justitieel, bestuurlijk en sociaal)
verband worden bekeken en beoordeeld dan dat van hun onmiddellijke "straf-
rechtelijke" doeltreffendheid.

Uit voorgaande omschrijving van het verrichte en het toekomstige onder-
zoek blijkt genoegzaam dat het laatste niet los staat van het eerste. Zeker
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niet! Want zonder overdrijving kan worden gesteld dat het toekomstige onder-
zoek waarvan hiervoor sprake is, mede is ingegeven door de ervaringen en de
resultaten die in de loop van de jaren '70 zijn opgedaan met het (experimen-
tele) hervormingsgerichte onderzoek naar de doeltreffendheid van politiële
misdaadbestrijding. Ironisch genoeg bewees het laatstgenoemde onderzoek
immers voor alles dat zijn beperkte uitgangspunten niet deugden, en dat in de
toekomst dus met een ruimere visie op politiële misdaadbestrijding en op
politie-onderzoek moet worden gewerkt. Wat we hebben gedaan is dan ook
eigenlijk niet meer dan een openlijke, grootscheepse poging om uit het verle-
den lering te trekking voor de toekomst.

Hiermee wil het onderhavige rapport meer zijn dan een elegant gebaar naar
de beleidsgerichte onderzoekprogrammeurs van deze tijd. Zij is vooral be-
doeld als een duidelijke erkenning van het feit dat veel van het hiervoor
besproken onderzoek, waarin zozeer de betrekkelijkheid van de maatschappe-
lijke rol van de politie wordt beklemtoond, naar vorm en inhoud zelf ook be-
trekkelijk is. Aan de erkenning van dit feit hechten wij hier zoveel belang om-
dat we willen voorkomen dat met name door politiemensen de verkeerde con-
clusie uit dit rapport wordt getrokken, nl. dat de politie een onbeduidende
functie vervult in de sociale beheersing van misdaad en dat het belang van
deze functie, zo dit al wenselijk of noodzakelijk is, niet kan worden vergroot.
Want zinspelend op de slogan die jarenlang het debat over de doeltreffend-
heid van het gevangeniswezen heeft beheerst: nothing works, zou in dit geval
immers met reden kunnen worden gesteld dat we maar ternauwernood iets
weten van de wijze waarop de politie in deze "werkt" (387). Het enige dat we
weten is dat de politie in haar eentje "de", misdaad niet kan bedwingen of ver-
minderen, en dat in de politiële misdaadbestrijding veel meer zaken in het ge-
ding zijn dan dit soort van doeltreffendheid.

Wij geloven dan ook niet dat dit rapport voor politiemensen, beleidvoerders
en andere belangstellenden een reden tot teleurstelling of een. grond voor de-
motivatie moet zijn. Want mede gelet op de resultaten van vooral het niet-
beleidsgerichte onderzoek bevestigt de inhoud van het rapport naar ons ge-
voelen veeleer wat iedere politieman weet en dat door de Amsterdamse com-
missaris van politie J.C. van Riessen in een denkbeeldig gesprek tegen zijn re-
chercheurs onlangs aldus werd verwoord: "Mensen, wij leven in een we-
reldstad, met alle gevolgen van dien. Denk als politie niet, dat je alles kunt
oplossen; dat de criminaliteit in die wijken zou kunnen verdwijnen. Die mis-
daad is zo structureel, zo verbonden met het leven dat zich daar afspeelt; die
valt eenvoudigweg niet te bestrijden - dat kan niet -. Je kunt alleen stellen,
dat wanneer er geen politie was, de wanorde nog groter zou zijn" (388). Demo-
tiverend naar politie en bevolking toe werkt in onze ogen op termijn veeleer
wanneer bv. tegen beter weten in en met electorale bedoelingen op grotere of
kleinere schaal mensen en middelen worden vrijgemaakt om de mythe van de
politie als doeltreffende crime-fighter nieuw leven in te blazen.
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notitie van de tegenwoordige minister van Justitie aan de Tweede Kamer (opgenomen in het-
zelfde document als de zojuist geciteerde brief) deelt deze het standpunt van zijn onmiddel-
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venhage, 1984.
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83.
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188
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raten die buiten het politie-apparaat staan. Wij wijzen op de "specialismen" parkeerpolitie,
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