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Hnlpverlening door de politie 

De politie besteedt een belangiijk deel 
van de werktijd aan serviceverlening en 
bemiddelen bij relationele conflicten. 
Vooral ten aanzien van het laatste 
bestaan bij de politie onzekerheden, die 
onder meer samenhangen met de oplei-
ding, met rolconflicten en met de 
verhouding tot het maatschappelijk 
werk. Deze aflevering van Justitiele 
verkenningen gaat aan de hand van 
literatuur op deze problemen in. Het 
bevat naast een algemene inleiding drie 
verkort weergegeven Amerikaanse 
artikelen, een speciaal voor dit nummer 
geschreven beschouwing van dr. J. 
Junger-Tas, senior-onderzoeker bij de 
sectie politie van het WODC, alsmede 
een bijdrage van G. J. Koops, hoofd van 
de sectie Ondersteuning Sociale Politie-
taken van de Gemeentepolitie te 
's-Gravenhage. Tenslotte zijn opgenomen 
een instructie Voor Haagse rayonagenten • 
en richtlijnen voor Amerikaanse politie-
ambtenaren die speciaal belast zijn met 
gezinscrisisinterventie. De titels van de 
hier aarigeduide publikaties luiden als 
volgt: 

Thomas A. Johnson 
De confrontatie burger-politie en het 
belang van rolopirattingen/blz. 434 

Harvey A. Barocas 
Een preventieve crisisinterventie door 
de politie/blz. 439 

M. Bard 
Wijkpolitieteams/blz. 442 	. 

dr. J. Junger-Tas 
Hulpverlening en opleiding/blz. 446 

G. J. Koops 
De Zweedse politie in haar relatie tot 
het publiek en de samenwerking binnen 
het geheef van de maatschappelijke 
dienstverlening/blz. 454 

Instructie rayonagenten/blz. 459 

De concrete behandeling van een gezins-
crisis door de politie; de negentien - 
stappen van een gezinscrisisinterventiel 
blz. 461 
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Hulpverlening door 
de politic 

Inleiding 

De laatste jaren wordt met name in de 
Amerikaanse literatuur veel aandacht 
besteed aan een aspect van het politie-
werk dat voorheen weinig in het dag-
licht trad: de hulpverlening. 
Ook in Nederland is de belangstelling 
voor de hulpverleningstaak van de 
politie groeiende. De titel van een in 
1976 gehouden conferentie van het 
korps Rijkspolitie 'llermandad op 
Welzijnspad', spreekt in dit verband 
voor zichzelf. Eigenlijk is Cr geen sprake 
van jets nieuws. Punch (24) wijst er te-
recht op dat de politie altijd al, naast de 
rol van wetshandhaver, de rol van vrede- 

• bewaarder, brenger van slechte tijdingen, 
adviseur etcetera, heeft gespeeld. 
In ons land wordt de hulpverlening 
expliciet in de wettelijke taakomschrij-
ving genoemd, en wel in art ikel 28 van 
de in 1958 in werking getreden politic-
wet. Dit artikel, dat ontleend is aan het 
ontwerpverslag van de Commissie 
Iangemeijer, omschrijft de politietaak 
als volgt: 
De politic heeft tot taak in onder-
geschiktheid aan het bevoegd gezag en 
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door mr. Al R. Duintjer-Klezjn 

in overeenstemming met de geldende 
rechtsregelen te zorgen poor de daad-
werkeliike handhaving van de rechtsorde 
en het verlenen van hulp clan hen, die 
deze behoeven. 
Wat de wetgever precies met `hulpver-
!ening' heeft bedoeld, is niet erg duide-
lijk. Reeds bij het totstandkomen van 
de wet waren de meningen hierover 
verdeeld. De Minister van Just itie bena-
drukte bij de behandeling in de Kamer 
de vaagheid van dit deel van artikel 28, 
door te spreken over `een stukje poezie 
in het recht'. Van Eck (9) meent dat de 
plicht tot hulpverlening beperkt is tot 
bepaalde noodgevallen. Pijls en Frackers 
(25) vatten de hulpverleningstaak 
ruimer op, al menen zij dat wellicht niet 
van een rechtsplicht gesproken mag 
worden. Zij wijzen crop dat de wet 

De hulpverleningstaak van de 
politie maakt een essentieel 
onderdeel uit van het totale 
takenpakket 



spreekt van `zorgen voor hulpverlening' 
hetgeen betekent dat de politie niet 
altijd zelf hulp hoeft te verlenen maar 
dat ze zo nodig ook andere instanties 
erbij kan betrekken, door het publiek 
naar deze te verwijzen, dan wel bepaalde 
geyillen bij deze instanties te `signaleren' 
Ook het eerste deel van de taakom-
schrijving van artikel 28 `handhaving van 
de rechtsorde' heeft aan kritiek bloot 
gestaan, onder andere van de zijde van 
Hulsman (12). 

Pijls en Frackers menen dat elders uit de 
politiewet af te leiden is dat de taak van 

-de politie met betreklcing tot hetgeen 
artikel 28 `handhaving van de rechts-
orde' noemt, tweeledig is. 
— de preventieve taak (handhaving van 
de openbare orde en zedelijkheid, waken 
voor de openbare gezondheid en veilig-
heid, bescherming van personen, dieren 
en goederen, voorkomen van strafbare 
feiten enz.) 
— de repressieve taak (ontdekken van 
gepleegde.strafbare feiten, opsporen van 
daders, bewaken en overbrengen van 
arrestatiten enz.), waarbij men de schei- 

, ding tussen preventief en repressief niet 
al te letterlijk inoet nemen. 
Ook bij de handhaving van de rechtsorde 
heeft de politie `te zorgen voor'. Ook 
hier dus zonodig verwijzen en signaleren. 
Wanneer we deze taken analyseren zien 
we dat onder de preventieve taak en met 
name onder de ordehandhaving, activi-
teiten vallen met een sterk hulpverlenend 
karakter, zoals het bemiddelen bij 
conflicten, bij burenruzies, ruzies tussen 
echtgenoten, overlast, vechten. Wanneer 
we laatstgenoemde activiteiten onder 
hulpverlening brengen, hetgeen in 
diverse onderzoeken op dit terrein 
gebeurt, o.a. bij Punch en Oomen (23 en 
19), komen we dicht bij de hulpverle-
ningsdefinitie van Toebosch (28), die 
onder hulpverlening het volgende ver-
staat: 

'De onmiddellijke interventie in con-
flictsituaties, het adequaat signaleren 
van de oorzaken daarvan en het door-
verwijzen van betrokkenen zowel intern 
(dus binnen het politie-apparaat) als 
extern (naar andere sectoren van de al-
gemene welzijnszorg). 
In buitenlandse wetgevingen zal men 
tevergeefs zoeken naar een expliciete 
vermelding van de hulpverleningstaak. 
Wel heeft in Amerika de bekende Com-
mission on Law Enforcement and 
Administration of Justice (6) in 1967 
gesteld dat de politic naast haar taak als 
handhaver van de wet, ook een preven-
tieve en beschermende taak heeft. Het-
zelfde rapport noemt echter de misdaad-
bestrijding als belangrijkste taalc. Deze 
opvatting wordt door vele landen in de 
wereld gedeeld. Uit recente onderzoeken 
blijkt echter dat in het bijzonder de 
geilniformeerde politie slechts een 
betrelckelijk klein deel van de beschik-
bare tijd besteedt aan het echte politie-
werk en dat een aanzienlijk deel gaat 
zitten in activiteiten met een hulpverle-
nend aspect. 
Het felt dat de politic de enige algemeen 
bekende instantie is tot wie men zich 
dag en nacht kan wenden, zal hier zijn 
invloed doen gelden. 
De politic zelf heeft nogal eens moeite 
met haar dubbele rol van wetshandhaver 
en hulpverlener en ziet de hulpverlenen-
de taak dikwijls als oneigenlijk, een 
opvatting waarin zij in zekere mate 
gesterkt wordt door de inhoud van het 
opleidingspakket. Velen zijn dan ook van • 

mening dat met name tijdens de primaire 
opleiding meer aandacht besteed zou 
moeten worden aan het aanleren van 
vaardigheden die de politieambtenaar in 
zijn functie van hulpverlener nodig heeft. 
Om uit het dilemma wetshandhaving 
— hulpverlening te komen, zoekt men 
hier en daar naar oplossingen in de 
richting van specialisatie. In Nederland 
is inmiddels de wijkagent een bekende 
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figuur. Is de wijkagent in het algemeen 
nog met een stukje repressieve taak 
belast, de Haagse rayonagent houdt zich 
vrijwel uitsluitend met een sociale en 
preventieve task bezig. 
In Amerilca en Engeland vinden enigs-
Ana vergelijkbare experimenten plaats 
met wijlcunits en gespecialiseerde teams 
die zich bezighouden met familiecon-
flicten. 
Deze vormen van specialisatie hebben in 
de eerste plaats ten doel de afstand 
tussen politie en publiek te verkleinen. 
Het lijkt erop dat het publiek voor deze 
nieuwe vormen van hulpverlening wel 
waardering heeft, al is er weinig empi-
risch onderzoek gedaan op dit gebied. 
Naast de opleiding en de specialisatie 
wordt in de literatuur nogat wat aan-
dacht besteed aan de verbetering van de 
samenwerking tussen politie en meat-
schappelijk werk, als middel om de 
hulpverlening beter te laten functioneren. 
Zowel in het buitenland als bij ons 
blijken samenwerkingsprojecten het 
wederzijdse wantrouwen goeddeels weg 
te nemen. 
In het hiema volgende gedeelte zullen 
de trier boven aangestipte facetten van 
het hulpverleningswerk van de politie 
nader worden uitgewerkt, waarbij aller-
eerst aan de orde komt, de omvang van 
deze taak in verhouding tot de overige 
taken. 

°twang van de politieactiviteiten met 
eon hulpverieningsaspect 

De sociologische belangstelling voor de 
mate waarin de politic een functie heett 
op het gebied van het maatschappelijk 
welzijn is nog betreklcelijk Meow. 
Punch en Naylor (23) verrichtten in 
1972 een veertien dagen durend onder-
zoek in 	steden in het Pngelse graaf- 
schap Essex, en wel in een betreklcelijk 
niOuwe, modeme stad, een out! stadje 
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en in een kleine plaats op het platteland. 
Bij dit onderzoek werden alle telefoni-
sche verzoeken en verzoeken aan het 
bureau gedaan, geclassificeerd als 
oproepen tot 'clienstverlening' en tot 
`wetshandhavine. In het totaal kon men 
59 procent van alle boodschappen onder 
de eerste categorie brengen. Op het 
platteland was dat zelfs 75 procent. 
Naar het voorbeeld van deze Engelse 
onderzoekers verrichtten twee studenten 
van de Nederlandse Politieacademie (19) 
een soortgelijk onderzoek, wat werd uit-
gevoerd in Tilburg, 's-Hertogenbosch en 
in Waalwijk, plaatsen die naar hun inzicht 
verwantschap vertoonden met de plaat-
sen waar het Engelse onderzoek was 
verricht. Het onderzoek strekte zich uit 
over zeven dagen. Het werd later gevolgd 
door een tweedaags onderzoek in 
Tilburg. Gedurende deze dagen werden 
in de meldkamers alle telefonische 
aanvragen om politie-assistentie door de 
surveillance geregistreerd op kaarten. 
Ook dit onderzoek wees uit dat meer 
dan de helft van de assistentieverlenin-
gen van de surveillance-afdeling bestond 
uit hulpverlenende activiteiten, waar-
onder naast de echte serviceverlening 
als boodschappen overbrengen, hulp aan 
drenkelingen etcetera, werkzaamheden 
werden gerekend die in het a)gemeen 
niet tot justitieel optreden leiden, zoals 
bemiddeling bij overlast, burenruzie, 
behandeling van verkeersongevallen en 
de rgelijke. 
Een ander Nederlands onderzoekje van 
beperkte omvang vond in 1974 plaats in 
Den Haag (35). Gedurende een week 
werd gedurende het gehele etmaal het 

Noe meer de politie een sociale 
functie vervult, des te effectie-
ver wordt zU als wetshandhaver 



telefoonverkeer in de meldlcamer en het 
mobilofoonverkeer met de surveillance-
wagens afgeluisterd en de gesprekken 
opgetekend. Een van de doelstellingen 
was, een zo volledig mogelijk beeld te 
krijgen van de aard en de frequentie van 
assistentieverzoeken die de Haagse 
politie bereiken. 

Het aantal en de aard van de meldingen 
konden, na aftrek van de afgebroken 
telefoongesprekken, als volgt worden 
gerubriceerd: criminaliteitsbestrijding: 
26 procent, handhaving van de orde 
33 procent, hulpverlening 41 procent. 
Hierbij dient erop te worden gewezen 
dat meldingen terzake van de hand-
having van de orde mede betrekking 
hadden op hinder, huiselijke twisten, 
burengerucht en verkeer, die hierboven 
voor een belangrijk deel onder hulp-
verlenende activiteiten werden gerubri-
ceerd. 
Een Amerikaans onderzoek (32) in 1968 
naar de politieactiviteiten in een district 
van de stad New York, geeft, uitgaande 
van dezelfde driedeling, ongeveer het-
zelfde beeld. Op een totaal van 31.951 
incidenten welke alleen de 20 meest 
frequent voorkomende betroffen — 
bleek 29,5 procent te vallen onder 
criminaliteitsbestrijding, 29 procent 
onder ordehandhaving en 41,5 procent 
onder hulpverlening. Een ander veel-
vuldig in de literatuur aangehaald onder-
zoek van Amerikaanse signatuur is van 
Cumming (7) (1965), die vaststelde dat 
ongeveer de helft van de telefonische 
verzoeken om assistentie door een 
stedelijk politiekorps, betreklcing had 
op verzoeken om hulp en steun bij 
persoonlijke problemen of problemen 
tussen twee of meer mensen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat 
afgaande op de praktijk de hulpverle-
ningstaak van de politie een essentieel 
onderdeel uitmaakt van het totale 
takenpakket. 

Rolopvattingen van publiek en politie 

Zoals gebleken is wendt het Fiubliek 
zich in nood- en conflictsituaties het 
eerst tot de politie. Algemeen wordt 
verwacht dat in onze steeds gecompli-
ceerder wordende maatschappij deze 
vraag naar hulp nog zal toenemen. John--
son wijst in een artikel dat op blz. 434 
in verkorte vorm is opgenomen, op 
de verschillen in rolopvatting tussen de 
politic en de bevolking, welke tot 
conflicten kunnen leiden. Naast het 
met krachtige hand bestrijden van de 
misdaad eist het publiek van de politie 
dat zij op een persoonlijke niet autori- 
taire wijze te hulp komt in de meest uit-
eenlopende situaties. De politie zelf 
heeft echter moeite haar sociale rol te 
erkennen. Hoewel binnen de politie de 
verschillende specialisten, rechercheurs, 
verkeerspolitie en kinderpolitie, onge-
lijke rolopvattingen hebben, legt de 
politieorganisatie als geheel naar buiteft 
de nadruk op de criminaliteitsbestrijding. 
In politiekringen wordt de hulpverlening 
dikwijls gezien als tweederangs werk, 
waarmee geen eer te behalen valt en in • 
welk kader geen catheremogelijkheden 
zijn weggelegd. Ook over specialisten in 
de politiele hulpverlening wordi nRgal 
eens laatdunkend gesproken. 
In een paper ter gelegenheid van het 
zevende jaarlijkse congres van de • 
_International association of police 
professors in mei 1969, reageerde de 
onderzoeker John A. Webster (8) op 
een verzuchting van politiemensen dat 
zij geen maatschappelijk werker waren, 
door op te merken dat het voor het 
land te betreuren was dat ze zo'n vet.= 
keerde perceptie van zichzelf hadden. 
In feite deden ze meer aan maatschappe-
lijk werk dan 'aan wetshandhaving. 	. 
Peijster (20) meent dat wel algemeen 
wordt ingezien dat de politic een sociale 
taak heeft. Minder algemeen zou volgens 
hem de politic er zich van bewust zijn 
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dat haar gehele taakuitoefening zich in 
meer sociale richting verplaatst. Hij ziet 
de politietaak als een integrerend onder-
deel van de bestuursopdracht aan de 
overheid tot het bevorderen van welzijn. 
De politic moet geen 'eigen' met die 
opdracht conflicterende doeleinden 
nastreven. 
De politic zal zijns inziens de strafwet 
ultimum remedium moeten beschouwen 
en aan de beslissing tot ingrijpen een 
beoordeling van de kans op een betere 
wijze van conflictoplossing moeten 
laten voorafgaan. Oak de Coornhert-
Liga (34) heeft op het welzijnsaspect in 
de politietaak gewezen. Zij stelt, dat de 
politic mede tengevolge van personeels-
schaarste de prioriteiten naar de repres-
sieve kant van haar taak dreigt te ver-
leggen, waardoor vooral mensen uit 
groepen met de laagste inkomens — die 
het meest een beroep doen op de politie 
om hulp te verlenen — gedupeerd 
worden. 
De Coomhert-Liga vindt dan oak dat 
door het Departement van Justitie en 
door hogere politieambtenaren dit wel-
zijnsaspect onvoldoende relevant wordt 
geacht. 
Punch (23) wijst in dit verband op de 
hachelijke positie van de politic, die 
rich niet kan permitteren voorop te 
lopen bij maatschappelijke veranderin-
gen, maar daardoor wet het gevaar loopt 
achterop te ralcen. Het zou zjjns inziens 
een belangrijk steunpunt zijn aan de 
welzijnszorg in de komende Jaren, 
wanneer de politic uitgaande van haar 
multifunctionele rol, haar pas erkende 
sociale rol accepteert. 'Hoe meer de 
politic een sociale functie vervult, des te 
effectiever wordt zij als wetshandhaver', 
aldus Punch. 
Het gegeven dat de hulpverlening een 
essentieel onderdeel uitmaakt van de 
activiteiten van de politic, rechtvaardigt 
deyraag naar de kwaliteit van de dienst-
verlerting, en de mogelijlcheden tot 
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kwaliteitsverbetering. Hierbij stuiten we 
allereerst op het feit dat de hulpverlening 
in het algemeen verricht wordt door 
mensen die daar tijdens hun opleiding 
te weinig op voorbereid zijn. 

De opleiding 

De Nederlandsche politieorganisatie 
kent tal van opleidingen, zowel voor de 
`gewone agent' als voor het hogere perso-
neel. Bovendien zijn er opleidingen voor 
specialisten, zoals recherche en verkeers-
politie. 
Voor het onderwerp van deze inleiding 
zijn vooral de primaire opleidingsscholen 
van belang, die in een cursus van een 
jaar de jonge agent moeten voorbereiden 
op zijn zware beroep. Ons land kent 
negen van deze primaire opleidingen, 
zes voor de gemeentepolitie (vier regio-
nale en Rotterdam en Den Haag ieder 
een) en drie voor de rijkspolitie. De 
opzet van deze opleidingen is geent op 
een leidraad voor het primaire onderwijs 
van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. In de inleiding daarvan staat ver-
meld dat het uitgangspunt voor de 
opleiding van het politiepersoneel moet 
zijn, de taak die de politieambtenaar 
krijgt te vervullen. Het opleidingspro-
gramma en de bij de opleiding gevolgde 
methoden moeten derhalve gelijke tred 
houden met de ontwikkelingen die zich 
op het gebied van de politie voltrekken. 
De leidraad kent drie programma-onder-
delen: vorming, vaktechnische scholing 
en lichamelijke oefening. De mentale 
vorming dient volgens deze leidraad de 
persoonlijkheidsvorming en de maat-
schappelijke vorming te omvatten. 
Hoewel bij de werving, vooral via 
advertenties in de dag- en weekbladen 
nogal de nadruk gelegd wordt op het 
belang `goed met allerlei soorten mensen 
om te kunnen gaan', wordt tijdens de 
opleiding naar de mening van velen te 



weinig tijd uitgetrokken voor het bij-
brengen van sociale vaardigheden en 
inzichten in de problemen van de huidi-
ge maatschappij. Van der Veer (30) heeft 
in 1974 bij een vergelijkend onderzoekje 
op de Nederlandse Politieacademie en de 
regionale opleidingsschool Noord 
Holland te Amsterdam, gevonden dat de 
Nederlandse Politieacademie 12 procent 
van de totaal beschikbare lesuren aan 
sociale vorming besteedde, terwijl dat op 
de opleidingsschool in Amsterdam slechts 
5 procent bedroeg. 
Buitenhuis (4) stelt dat de primaire op-
leiding omstreeks 1965-1966 als volgt is 
opgebouwd: vaktechniek = 80,3 procent, 
sport = 13,2 procent en vorming = 6,5 
procent. Hierin zou niet veel verandering 
zijn gekomen. 

Uit een onderzoek (31)door het Sociolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Leiden in 1976 blijkt dat ook in het 
onderwijspakket van de primaire op-
leiding van de gemeentepolitie van Den 
Haag, de persoonlijke en de maatschap-
pelijke vorming alsmede het bijbrengen 
van sociale vaardigheden een onder-
geschikte plaats innemen. Bij een inter-
view onder surveillanten bleek hun 
waardering voor de opleiding — als 
voorbereiding op de politietaak — vrij 
laag te zijn. Zij hadden in de praktijk 
vooral moeite met de hulpverlening bij 
relationele conflicten, hetgeen geweten 
werd aan gebrek aan kennis en tijd. 
Wel kan geconstateerd worden dat bij 
de directies van de primaire scholen de 
wil om aan de vorming meer gestalte te 
geven zeker aanwezig is, wat zijn uit-
drukking vindt in het hier en daar op 
gang komen van experimentele activi-
teiten. De korte duur van de opleiding 
vormt echter een ernstige belemmering 
om de stof uit te breiden. 
Keuken (13 en 14) noemt het schier 
onmogelijk aspiranten in een jaar een 
verantwoord minimum aan ambtelijke 

vorming en maatschappelijk inzicht mee 
te geven, zodat het zijns inziens nood-
zakelijk is de opleiding met een jaar te 
verlengen. Dat jaar zou dan niet alleen 
dienen ten behoeve van de mentale 
paraatheid van de politieambtenaar, 
maar ook ten behoeve van de lichame-
lijke paraatheid, onder andere door het 
aanleren van moderne vormen van zelf-
verdediging. Wanneer het om allerlei 
redenen niet mogelijk is de duur van de 
primaire opleiding te verlengen, dan 
rijst de vritag of het niet mogelijk is een 
deel van de grote hoeveelheid theoreti-
sche (wets)kennis te laten vallen. 
Een knelpunt in de opleiding bestaat ook 
uit het probleem goede docenten aan de 
opleiding te verbinden. Er bestaat nog 
veel aarzeling met burger-docenten te 
werken. 
De hierboven gesignaleerde leemten en 
lcnelpunten worden bestudeerd in een 
onderzoek dat door het Ministerie van 
Justitie in samenwerlcing met het 	- 
Ministerie van Binnenlandse Zalcen in 
1975 is gestart. Het onderzoek heeft als 
hoofdthema: de relatie tussen de 
primaire opleiding en de praktijk. Uit-
gaande van de onontkoombare eisen van 
de praktijk zal worden nagegaan in hoe-. 
verre de opleiding een effectief en rele-
vant onderwijspalcicet aanbiedt met 
betrekking tot de kennisoverdracht, het 
aankweken van vaardigheden en het 
aanleren van waarden en attituden, die 
van belang zijn voor de beroepsuitoefe-
ning. 

In een eerste fase zal een observatie-
onderzoek naar de concrete taalc-
uitoefening een eerste toetsing bieden 
van de opleiding aan de praktijk. 
Hiernaast zullen docenten van de basis-
scholen en de mentoren die 'de experi-
menten in de praktijk begeleiden gernter-
viewd worden alsmede een groep afval-
lers. Tenslotte zal de groep politie-
ambtenaren die de opleiding voltooid • 
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heeft na een. praktijkervaring van zes tot 
acht maanden nogmaals geihterviewd 
worden. Deze fase zal dan tot een twee-
de toetsing van de praktijksituatie aan 
de opleiding leiden. Op grond van het 
verzamelde materiaal zullen mogelijke 
adviezen worden uitgebracht met 
betreklcing tot eventuele wijzigingen in 
vorm en inhoud van de opleiding. De 
eindrapportering zal in 1978 plaats-
vinden. Het onderzoek wordt verricht 
door mevr. dr. J. Junger-Tas, weten-
schappelijk mederwerker bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documenta-
tiecentrum van het Ministerie van 
Justitie. Zij wijdt op blz. 446 van dit 
nummer, mede op grond van haar 
voorlopige bevindingen, een beschou-
wing aan Ihulpverlening en opleiding'. 
Moge after wegen kritiek op de opleiding 
van de Nederlandse politie-ambtenaar 
geuit worden, zijn buitenlandse collega 
moet het meestentijds met veel minder 
doen. Volgens Punch (23) is men in 
Engeland wel bezig met de evaluatie van 
de opleiding en op de Metropolitan 
Police training te Hendon zijn aan 
de basisopleiding twee weken introductie 
sociale wetenschappen toegevoegd. 
Verder worden conferenties en cursussen 
gehouden waar onder meer gezins-
problemen, verdovende middelen en 
alcoholisme behandeld worden. 
In Amerika krijgt de jonge aspirant-
politieambtenaar of helemaal geen op-
leiding of een opleiding van hoogstens 
drie of vier maanden. Wel zijn er hier en 
daar onderwijs-experimenten van korte 
duur, zoals sensitivity-trainingen van een 
week voor politie-ambtenaren, die reeds 
in de praktijk werkzaam zijn (21). 

Betrekkelijk veel aandacht wordt be-
steed aan de opleiding van politie-
ambtenaren die zich in hoofdzaak met 
de hulpverlening bezig houden. Zo zijn 
er cursussen voor politie-ambtenaren 
die deel uitmaken van neighbourhood- 
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teams, die zich speciaal met famine-
conflicten bezighouden of zich uitslui-
tend richten op streetcorner werk ten 
behoeve van jeugdigen (27). 
In Zweden krijgt de wijkagent een 
scholing van twee weken. 
In ons land bestaat — voorzover be-
kend — geen aparte opleiding voor wijk-
politie, maar beperkt de (bij)-scholing 
zich meestal tot een orientatie in de 
problematiek door middel van lezingen. 
Vijf van de Haagse rayonagenten — 
waarover hieronder meer — volgen met 
ingang van dit cursusjaar, een opleiding 
bij de Stichting Haarlem. een middel-
bare beroepsopleiding voor sociale 
arbeid. Zij zullen zich tijdens bun 
tweede stagejaar in functiegerichte 
werkgroepen gaan bezighouden met de 
problematiek van de hulpverlening door 
de politie. 
Bron (3) pleit in zijn scriptie voor de 
Nederlandse Politie-academie voor een 
echte specialistenopleiding voor wijk-
surveillance, op dezelfde wijze als deze 
nu voor de recherche en voor de 
verkeerspolitie bestaat. 
Dit brengt ons bij de tweede mogelijk-
heid om de politie in haar rol van hulp-
verlener beter te laten functioneren: de 
specialisatie. 

Specialisatie 

Zoals hierboven reeds werd aangeduid, 
bevindt de politie zich in zijn dubbele 
rol van wetshandhaver en van hulp-
verlener dikwijls in een moeilijk 
dilemma, hetgeen een adequate hulp-
verlening in de weg staat. 
In verschillende westerse landen wordt 
via een zekere specialisatie geprobeerd 
her een oplossing voor te vinden. De 
specialisatie begint, voorzover bekend, 
nergens bij de recrutering en de selectie, 
al wordt de mogelijkheid wel geopperd 
(23). 



Toebosch (28) acht het niet uitgesloten 
dat voor de twee rolaspecten van 
criminaliteitsbestrijden en hulpverlenen 
in de toekomst ook in de organisatie 
van het politieapparaat een duidelijke 
scheiding wordt aangebracht. 
Voorlopig betekent specialisatie in de 
hulpverlening slechts dat bepaalde 
politieambtenaren die meestal reeds 
enige tijd in de praktijk werkzaam zijn 
voor een belangrijk deel of vrijwel uit-
sluitend met de hulpverlenende taak 
worden belast. 
In ons land is het vooral de Haagse rayon-
agent (15) die zich het duidelijkst mani-
festeert als een volwaardig op de hulp-
verlening afgestemde specialist. Hij is een 
wat oudere ervaren politiefunctionaris, 
die veelal in burgerkleding in den of 
meerdere wijken van de stad, waarvan 
sommigen tot een rayon zijn samen-
gevoegd, bemiddelt, adviseert en verwijst 
bij relatieproblemen en die nauw samen-
werkt en contact houdt met instellingen 
voor maatschappelijk werk, buurtwerk 
of opbouwwerk. Hij verricht zijn werk 
niet op straat maar vanuit sectiebureau's. 
Hij houdt spreekuren in wijk- en dien-
stencentra en legt huisbezoeken af. Sinds 
januari 1976 is hij in een piketdienst 
24 uur per etmaal bereikbaar, ook 
tijdens de weekends. De aanwezigheid 
van een betrekkelijk .groot aantal specia-
listen op alle tijdstippen van de dag 
en de nacht, brengt overigens in de 
praktijk het eigenaardige probleem met 
zich mee dat de gewone surveillanten de 
neiging vertonen alle conflict-hulpverle-
ningszaken naar de rayonagenten te 
verwijzen. Deze ongewenste gang van 
zaken heeft waarschijn1ijk te malcen met 
het feit dat de surveillant zich erg onze-
ker voelt op dit gebied. De werkzaam-
heden van de rayonagenten worden 
gecoordineerd door een in de eerste 
plaats daarvoor aangetrokken maat-
schappelijk werker die de leiding heeft 
van een sectie `ondersteuning sociale 

politietaken, stafonderdeel van de uit-
voerende dienst(surveillancediensq. 
Deze functionaris besteedt ook aandacht 
aan de verdere opleiding van de rayon-
agent. 
Zoals blijkt uit de Instructie voor rayon-
agenten' van november 1975 — te vinden 
op blz. 459 wordt van hen verwacht, dat 
zij hun repmssieve optreden beperken 
tot situaties waarin gevaar voor leven 
en gezondheid dreigt. 
Dit Haagse systeem is opgezet vanuit de 
visie, dat het mede vanuit preventief 
oogpunt voor het welzijn van de burgerij 
nuttig en nodig is dat de politie een hulp-
verlenende taak verricht, maar dat het 
niet verantwoord is een en dezelfde per-
soon met een repressieve en een hulp-
verlenende taak te belasten. 
Men meent bovendien dat het met 
mogelijk is het vertrouwen van het 
publiek en van andere hulpverlenings-
organisaties te winnen, wanneer door 
middel van het hulpverlenende werk 
informatie voor andere doeleinden wordt 
vergaard. 
Kritiek op deze Haagse rayonagent 
`nieuwe stijl' komt van Suyver (26). 
Naar zijn opvatting is het aannemelijk 
dat de wetgever bij de hulpverlening 
door de politie slechts gedacht heeft aan 
het treffen van onmiddellijke nood-
voorzieningen en aan serviceverlening 
op straat, `handelingen in de marge van 
het gewone politiebedre. Bovendien 
zou de politieWet uitgaan van de all-
round politieman, aan een ontkoppeling 
van beide componenten van deze wet 	- 
zou de wetgever nooit hebben gedacht. 

De hulpverlening wordt in het 
algemeen verricht door mensen 
die daar tijdens hun opleiding 
te weinig op voorbereid ziln 
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Deze schrijver vraagt zich dan ook af of 
het niet strijdig met de wet is dat de 
agenten-hulpverleners ontslagen zijn van 
hun opsporingsplicht. In een commen-
tar volgend op het artikel stelt Peijster 
dat het felt dat alle politieambtenaren 
opsporingsbevoegdheid hebben nog niet 
hoeft te betekenen dat ieder van hen 
steeds met de uitoefening daarvan is 
belast. Bovendien is er volgens hem alle 
reden de hulpverlening zoals die door de 
rayonagent gegeven wordt, tot de in 
artikel 28 van de politiewet omschreven 
politietaak te rekenen, al zal bij een 
verdergaande verschuiving van de politie-
tuk in de richting van de sociale hulp-
verlening de behoefte aan een nieuwe 
wettelijke taakomschrijving toenemen. 
Tensforte meent hij dat de sociale hulp-
verlening door de politie mede in haar 
preventie-taak een deel van haar recht-
vaardiging vindt. Koops (16) benadert 
deze problematiek van de pralctische 
kant. Zijns inziens is het niet gebonden 
zijn aan de directe repressieve opsporings-
taak een noodzakelijk vereiste, wil de 
rayonagent in goed vertrouwen met 
zlln clienten (hulpvragers) en meer nog 
in collegiale samenwerking met andere 
hulpverlenende disciplines, zonder in 
een te groot rolconflict te vervallen, 
optimaal kunnen functioneren. 

Dit ontslagen zijn van deze taak zou 
echter Met betekenen dat de rayon-
agent nooit zijn politiele bevoegdheden 
ah middel hanteert door in een bepaalde 
conflict-hulpverleningszaak een bepaalde 
oplossing af te dwingen. 
Hierin ligt volgens deze schrijver de 
specifieke eigenheid en inbreng van de 
Haagse rayonagent in het geheel van de 
maatschappelijke dienstverlening. 
Fticht de Haagse rayonagent zich prak- 
tech geheel op de preventie en de hulp-
verlening, de elders in vele steden en 
dorpen functionerende wijkagent 
vervult mental naast zijn hulpverlenende 
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teak een stukje repressief werk, al 
liggen hier en daar de accenten verschil-
lend. Hij werkt veelal in uniform en is 
meestal gebonden aan een surveillance-
opdracht of bereikbaarheid per porto-
foon. Hij verplaatst zich meestal te 
voet of per Res. In sommige steden is 
zijn voornaamste taak(doel) het sociale 
klimaat in een wijk te verbeteren, 
terwill elders de criminaliteitsbestrijding 
door middel van informatievergaring 
ten behoeve van de recherche als een 
belangrijk aspect wordt beschouwd. 
Uit een enquete-onderzoek door Weenk 
(33) blijkt dat ook de organisatie van 
het instituut als zodanig van pleats tot 
pleats verschillen vertoont. 
Zo heeft Groningen een systeem dat 
doet denken aan het Britse Panda-
systeem (2), waarbij gegevens uit de wij-
ken — waaronder criminele -- op een 
centraal punt — in dit geval het hoofd-
bureau — door een coordinator worden 
verzameld. In andere steden heeft de 
wijkpolitie een wijkpost of het eigen 
huis als basis (23). 
Over het algemeen zijn leden van de 
wijkpolitie oudere ervaren politie-
ambtenaren, met belangstelling voor het 
sociale aspect van het politiewerk, al 
worden de laatste tijd in toenemende 
mate ook jongere agenten ingeschakeld. 
Hoewel de indruk bestaat dat vooral in 
de grote steden, zoals bijvoorbeeld in 
Rotterdam (24), de wijkpolitie een 
bijdrage levert aan het verkleinen van de 
afstand tussen politic en burgerij is het 
instituut nogal aan discussie onderhevig. 

Het is niet de bedoeling, van 
de politieman een maatschap-
pea werker of een psycho-
therapeut te maken 



De kritiek komt vooral van hen die het 
onjuist achten de rol van hulpverlener 
en criminaliteitsbestrijder in een persoon 
te verenigen. Bovendien is bier en daar 
ook wel sprake van een modeverschijnsel 
waaraan iedere stad en zelfs zeer vele 
dorpen mee when doen. 

Het publiek 

Hoe staat het Nederlandse publiek tegen-
over deze toenaderingspogingen van 
de politic? 
Voorzover bekend is er nog weinig 
evaluatie-onderzoek naar de waardering 
van diegenen die van de diensten van de 
wijkpolitie gebruik gemaakt hebben. In 
een onderzoekrapport van maart 1976 
'De betekenis van de politic voor de 
bevollcing van Den Haag' (18) door het 
Instituut voor Psychologisch Markt-
onderzoek te Schiedam, vinden we wel 
enige informatie over de opvattingen van 
de Haagse bevolking over de wijkpolitie 
als instelling. Hieruit blijkt dat 72 pro-
cent positief staat tegenover de Haagse 
rayonagent, terwijl 81 procent positief 
staat tegenover de wijkagent, die Den 
Haag eveneens kent. Onder auspicien 
van het Sociologisch instituut van de 
Rijksuniversiteit te Leiden is thans 
een onderzoek gaande naar het functio-
neren van de Haagse rayonagent, waarbij 
ook het oordeel van de 'clienten' aan de 
orde zal komen. 
Fiirstenberg (10) wijst op het nut van 
een onderzoek onder clienten. De resul-
taten van dergelijke onderzoeken zouden 
de politieambtenaren meer bewust 
maken van het belang van hun dagelijks 
werk. 

Het buitenland 

Het opbouwen van een betere verhou- 
ding met het publiek, het verlenen van 

service en het bestrijden van de crimina-
liteit zijn de doelstellingen van de in 
diverse steden in Amerika gestarte 
bureau's voor wijkpolitie. De neighbour-
hood-policeteams (17) die deze infor-
meel uitziende bureau's bevolken zijn 
vrijwilligers, speciaal geselecteerd voor dit 
werk, twintig tot veertig jaar oud, in 
burger maar voorzien van een badge. 
Men surveilleert in opvallende auto's. 
Op blz. 442 is verkort weergegeven een 
Amerikaans artikel opgenomen, dat de 
werkwijze van zo'n neighbourhood-
team beschrijft. De auteur gaat boven-
dien uitvoerig in op de problematiek 
rond de training van deze politie-
ambtenaren. 
Ook in Zweden kent men een soort 
wijkpolitie. In tegenstelling tot het-
geen men wellicht van een Scandinavisch 
land zou verwachten, staat bij deze 
functionaris het repressieve deel van zijn 
taak op de voorgrond. 
De heer G. J. Koops, maatschappelijk 
werker bij de gemeentepolitie te 
's-Gravenhage, die in het kader van een 
studie-opdracht van de Raad van Europa 
een bezoek heeft gebracht aan de 
Zweedse politic, geeft hiervan een korte 
impressie op blz. 454. 

Gezinscrisisinterventie 

Naast de wijkpolitie experimenteert men 
in Amerika met politic-teams die zich 
speciaal bezighouden met gezinsproble-
matiek (1) en die daartoe een korte 
opleiding ontvangen. Een aantal van 
deze experimenten met familiecrisis-
interventie-teams onder andere in New • 
York en Louisville, worden beschreven 
in een scriptie van Vredeveld (32) voor 
de Nederlandse Politieacademie.  Uit-
gangspunt voor deze experimenten was 
het gegeven dat een niet onaannenlijk 
deel van de door de politic te verlenen 
assistentie bestaat uit het intervenieren 
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in gezinscrises, die niet zelden slachtof-
fers eisen. De politic voelt zich op dit 
terrein door gebrek aan opleiding nogal 
onzeker. Men hoopt dat door middel 
van eon gericht aanvullende opleiding de 
effect iviteit van het intervenieren groter 
wordt en de kans op gewonden zowel 
bij de betroklcenen als bij de politic af-
neemt. Uit een evaluatieonderzoek 
blijkt dat de politieambtenaar die een 
aanvullende opleiding heeft gevolgt, 
waarin onder andere aan rollenspel en 
sensitivity-training wordt gedaan, als 
para-professionele medewerker op het 
terrein van de volksgezondheid beter 
functioneert dan zich niet opgeleide 
college, ook in de ogen van het publiek. 
Een artilcel van Barocas waarvan op 
blz. 439 eon verkorte weergave is opge-
nomen, gut nader in op doze problema-
tiek. Voorop staat dat het niet de 
bedoeling is van de politieman eon 
maatschappelijk worker te maken of eon 
psychotherapeut. Belangrijk is dat de 
politieman weet dat zijn ingrijpen 
agressie kan oproepen, maar dat deze 
ook — indien juist toegepast — therapeu-
tise,h ken werken. Eon ander zeer 
belangrijk punt is dat hij zeer goed op 
de hoogte moet zijn van de verwijzings- 
mogelijkheden. De hierboven beschreven 
specialisatie is in ons land onbekend. 
Vredeveld heeft aan de hand van een 
onderzoekje van beperkte omvang dat 
uitgevoerd werd bij de gemeentepolitie 
to Apeldoorn en Ede, de voorzichtige 
conclusie getrokken, dat in ons land het 
aantal assistenties in verband met 
gezinscrises rond de 10 procent van het 
totaal aantal verleende assistenties be-
draagt. Ongeveer de helft van de assis-
tenties van dit onderzoek vonden pleats 
tijdens het weekend of op een feestdag, 
dan wel gedurende de avond of nacht, 
zodat de politie nauwelijks de mogelijk-
heid had tot effectieve verwijzing en het 
werk zelf moest zien te klaren. 
In dit verband is het interessant kennis 
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te nemen van de praktische wenken en 
hulpmiddelen die door de projectleider 
Professor Morton Bard bij het experi-
ment te New York aan het crisisinter-
ventie-personeel werden verstrekt. Zij 
werden overgenomen uit voomoemde 
scriptie van G. Vredeveld en zijn afge-
druktop blz. 461 van dit nummer van 
Justitiele verkenningen. 
Vredeveld acht het wenselijk dat ook de 
Nederlandse Politieambtenaar door 
middel van een opleiding vertrouwd 
gemaakt wordt met gezinscrisisinterven-
tie, al meent hij dat men op de langere 
duur moot komen tot een permanent 
geopend crisiscentrum met eon aantal 
ambulante medewerkers die de taak van 
de politic kunnen overnemen. Aan doze 
suggestie ligt de gedachte ten grondslag 
die vrijwel door niemand betwist wordt, 
dat het niet de bedoeling is van de 
politieambtenaar eon soon maatschappe-
lijk worker to maken, maar iemand die 
door zijn opleiding in staat kan worden 
pacht de problemen to signaleren, op 
verantwoorde wijze `eerste hulp' kan 
bieden, de verwijzingsmogelijkheden 
weet te benutten en goed met instellin-
gen van maatschappelijk werk kan 
samenwerken. Het is deze samenwerking 
die tengevolge van wederzijds wanbegrip 
nogal eens te wensen overlaat. Verbete-
ring daarvan zou de hulpverIening ten 
goede komen. 

Samenwerking met het maatschappelijk 
werk 

De literatuur versterkt de indruk dat 
zowel in ons land als daarbuiten tussen 
politic en maatschappelijk werk dikwijls 
wrijvingen bestaan. De politic vindt 
maatschappelijk werkers vaak te alter-
natief en meent dat zij teveel praten en 
te weinig doen en het vooraI buiten de 
kantooruren laten afweten. De meat-
schappelijk workers op hun beurt menen 



dat de politie niet met de maatschappe-
lijke ontwilckelingen meegaat en te 
autoritair optreedt. 
Het wederzijdse wantrouwen kan aldus 
Punch (23) mede zijn oorzaak vinden 
in de verschillen in sociale aflcomst. 
Sprekend over Engeland stelt deze 
schrijver dat de maatschappelijk werker 
overwegend uit de middenklasse komt, 
terwijl de politieambtenaar uit de 
hoogste laag van de arbeiderslclasse 
komt. 
Aangezien de politie en de diverse 
instellingen voor maatschappelijk werk 
vaak met dezelfde categorieen clienten 
te maken hebben, is goede samenwer-
king en begrip voor elkaars werk van 
groot belang. 

In Zweden is de samenwerlcing van de 
politie met instellingen voor maatschap-
pelijk werk dwingend voorgeschreven, 
ofwel bij de wet, ofwel — zoals bij het 
wijkwerk — bij Koninklijk Besluit. Het 
bezwaar hiervan is aldus Koops op 
bladzijde 454 van dit nummer, dat het 
maatschappelijk werk zich een verleng-
stuk vodlt van de politie. Beter functio-
neert in dit land een vrijwillig samen-
werkingsproject van maatschappelijk 
werk, wijkpolitie en surveillance voor 
de hulp aan acute noodgevallen, in de 
vorm van een 24-uurs piketdienst. 
Initiatieven van dit soort vinden we 
ook in de Amerikaanse literatuur. 
Treger (29) beschrijft een onderzoek-
project van de universiteit van Illinois 
in de stadjes Wheaton en Niles. In dit 
samenwerkingsproject werd een crisis-
interventie-team geformeerd, bestaande 
uit twee opgeleide maatschappelijk 
werkers en twee in opleiding, om op het 
bureau optimaal hulp te kunnen verle-
nen, ook aan clienten die opgepakt 
waren wegens het plegen van strafbare 
feiten. 
Het project dat begeleid werd door 
onderzoekers, juristen en psychiaters, 

was in alle opzichten een succes. Hoewel 
beide partijen, de politie en de maat-
schappelijk werkers, met wederzijds 
wantrouwen aan deze samenwerking 
begorthen, bleek reeds na enige maanden 
hierin een kentering te komen, terwijl 
in een later stadium gesproken kon 
worden van een `waardering' voor el-
kaars werk. Dat de communicatie 
tussen politie en maatschappelijk werk 
bevorderd kon worden zonder dat men 
de maatschappelijk werker binnen de 
muren van het politiebureau haalt, zien 
we bij Burnett (5), die verslag doet van 
een gezamenlijk project van de Family 
service society en de politie in Pawtucket 
Rhode Island. In dit geval verblijft het 
crisisteam van maatschappelijk werkers 
buiten het politiebureau. Een verzoek 
om assistentie wordt in eerste instantie 
door de politie behandeld en zonodig 
na toestemming van de betroldcenen 
aan het crisisteam overgedragen. Leden 
van het team komen in de meeste 
gevallen bij de mensen thuis. Ook hier 
leidde de samenwerking tot betere 
verhoudingen. De politic kreeg waarde-
ring voor de kundigheden van de maat-
schappelijk werker, terwijl de laatste de 
pluspunten leerde zien van de politic, 
die door zijn autoriteit overal gemakIce-
lijk entree krijgt en dikwijls over veel 
achtergrondinformatie beschikt. 
Het project dat in januari 1976 nag 
liep heeft inmiddels navol&irig_ggonden 
in andere steden. 
In ons land heeft men in het algemeen. 
wel oog voor het belang van een goedei 
verstandho-aiiiiiiiisen de politie in de 
vele instellingen voor maatschappelijk 
werk. De gemeentepolitie in den Haag 
heeft een maatschappelijk werker in de 
staf opgenomen, die naast de coordina-
tie van het rayonagentenwerk de tank 
heeft de communicatie tussen de politic 
en het maatschappelijk werk te bevor-
deren en een schakelfunctie tussen deze 
beide te vervullen. _ 
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Het Utrechtse politiekorps heeft een 
sociale afdeling met drie maatschappe- 

. lijk werkers — niet-politieambtenaren — 
die behalve met het verlenen van eerste 
hulp aan en venvijzen van mensen die 
zich om hulp tot deze afdeling wenden, 
belast is met kennisoverdracht en 
assistentie aan politiemensen die in hun 
werk met het doolhof van het maat-
schappelijk werk te maken hebben. 
Een concreet samenwerkingsexperiment 
vond in het eerste kwartaal van 1976 
eveneens in Utrecht plants (11). Het 
initiatief hiertoe werd door het maat-
schappelijk werk genomen, nadat van 
politiezijde venvijten waren geuit tegen 
de gevestigde hulpverlenende instellingen, 
onder andere over het niet beschikbaar 
zijn tijdens de weekends. 
De besprelcingen tussen beide opponen-
ten resulteerden in het instellen van een 
pilcetdienst tijdens de weekends, waarbij 
de maatschappelijk werkers vanuit het 
hoofdbureau werkten, maar ook ten 
dienste stonden van de vier neven-
bureaus. Uitdrukkelijk werd afgesproken 
dat de maatschappelijk werkers, die in 
koppels van twee werkten, zelf verant-
woordelijk zouden zijn voor de geboden 
hulp. 
De clienten kwamen bij de maatschappe-
lijk werker terecht na verwijzing door 
de dienstdoende agent (surveillance-
diens°. In de twee weekends dat het 
experiment uitgevoerd werd, ontving 

• men_61clinen, waarvan de helft ver:  
wezen werd naar instellingen zoals de 
Rand voor de Kinderbescherming, drug-
team etcetera. Van piekuren was sprake 
op vrijdag- en zaterdagavond. 
Bij een evaluatieonderzoek, dat in de 
eerste plants bedoeld was om meer 
zicht te krijgen op de sociale problema-
tick waarmee de politic tijdens de week-
ends te kampen krijgt, werd behalve de 
noodzaak van hulpverlening als deze, 
geconstateerd dat het experiment de 
onderlinge verstandhouding tussen 
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politic en maatschappelijk werk in gun-
stige zin heeft beInvloed. 

Slotbeschouwing 

Uit onderzoeken in ons eigen land en 
daarbuiten is gebleken dat een essen-
tieel deel van de politietaak bestaat uit 
het verrichten van activiteiten met een 
hulpverlenend karakter. Deze activitei-
ten vallen in grote lijnen uiteen in twee 
categorieen. De eerste, waar vermoede-
lijk de 'hulpverlening' uit artikel 28 
van de Politiewet op doelt, bestaat uit 
serviceverlening zoals bijvoorbeeld hulp 
aan mensen die hun huis niet in kunnen, 
helpen oversteken van bejaarden, het 
geven van informatie etcetera. De tweede 
categorie waarmee de politie zich 
bezig houdt, heeft te maken met ver-
zoeken om hulp in conflictsituaties, 
zoals burenruzies en overlast, activiteiten 
die volgens velen niet onder de hulpver-
lening van artikel 28 vallen, maar onder 
ordehandhaving als onderdeel van de 
handhaving van de rechtsorde. 
De laatste jaren is de belangstelling voor 
de hulpverlenende taak van de politic 
groeiende. De opleiding biedt echter 
nog te weinig aansluiting op de praktijk 
waarin deze tank zo'n essentiele rol 
speelt. 
Daarnaast is het voor de politie vaak 
niet eenvoudig de dubbele rol van wets-
handhaver en hulpverlener te hanteren. 
Door enkelen wordt dan ook gepleit 
voor een scheiding van functies door 	. 
middel van specialisatie. In deze richting 
gaat het fenomeen Haagse rayonagent, 
die vrijwel geen functie heeft in de tot 
de politietaalc behorende wetshand-
having. Deze ontkoppeling van taken 
ontmoet nogal wat bezwaren, ook van 
juridische aard. Daamaast rijst de vraag 
of men bij een zo vergaande specialisatie 
niet bezig is van de politieambtenaar 
een maatschappelijk werker te maken. 



De voorstanders van het type Haagse 
rayonagent wijzen echter op de speci-
fieke eigenheid en inbreng van deze 
agent, die als dat nodig is zijn politiele 
bevoegdheden alsnog kan hanteren om 
in een bepaalde conflict-hulpverlenings-
zaak een bepaalde oplossing af,te dwin-
gen. 
De in veel plaatsen in ons land opereren-
de wijkagent is, evenals zijn Amerikaanse 
collega, in de meeste gevallen behalve 
met een primair hulpverlenende taak, 
ook met een repressieve taak belast, al 
liggen de accenten bier en daar verschil-
lend. 

Hoewel de indruk bestaat dat men plaat-
selijk erin geslaagd is de afstand tussen 
het publiek en de politie te verkleinen, 
is het in het algemeen gesproken de 
vraag of dit instituut niet te veel is 
blijven steken in een verbeterd surveil-
lancesysteem, dat soms zelfs tot een 
modeverschijrisel dreigt uit te groeien. 
Wellicht is het mogelijk het functioneren 
van andere dan de tot nu toe toegepaste 
hulpverleningsmodellen experimenteel 
te onderneken. 
Een essentiele vraag is hoe het publiek 
deze vormen van politiezorg waardeert. 
Hoewel een enkel onderzoek in die 
richting gaande is, lijkt het wenselijk bij 
het eventueel verder uitbouwen van 
wijkgerichte activiteiten, het oordeel 
van de clienten daarbij te betrekken. 
Naast de gespecialiseerde agent blijft 
ook de gewone geiiniformeerde politie-
agent een groot deel van de hem ter 
beschikking staande tijd bezig met 
service verlenen, adviseren, informeren 
en bemiddelen. Het lijkt daarom wense-
lijk dat hij mede door een in dit 
opzicht verbeterde opleiding in staat 
gesteld wordt de zich voordoende pro-
blemen te signaleren, eerste hulp te 
bieden en de verwijzingsmogelijkheden 
te benutten. Een goede verstandhouding 
tussen politie en maatschappelijk werk, 

bevorderd door samenwerkingsprojecten, 
zal de hulpverlening ongetwijfeld ten 
goede komen. 
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re confrontatie 
burger-politie en het 
began° van 
rolopvattingen* 

De opvattingen van de agent over zijn 
rot 

Analyseert men de opvatting van de 
politie, dan moet er onderscheid ge-
maakt worden naar rang en moet drop 
gelet worden of het federale, staats-, of 
plaatselijke functionarissen betreft. Van 
de kant van de politie is het publiek 
door de jaren heen duidelijk gemaakt 
dat handhaving van de rechtsorde het 
belangrijkste doel is voor de Amerikaan-
se agent (Misner, 1969). Hierdoor zijn 
vote gebieden, waar een modern inge-
stelde politic zou kunnen functioneren, 
venvaarloosd. Volgens een rapport dat 
werd uitgebracht door de Universiteit 
van Califomie aan de 'President's 
commission on law enforcement and 
administration of justice' ziet de 

• Dit is een verkorte weergave van: Police-
citizen encounters and the importance of role 
conceptualization for police community 
relations. 
In: Issues In criminology, 7e Ira., nr. 1, winter 
1972, blz. 103-118. 
Voor en korta samenvatting ale excerpt. nr . 
384 in Documentatieblad fir. 7.1972. 
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politic als haar belangrijkste taken de 
bescherming van personen en eigen-
dommen en de handhaving van de 
rechtsorde. 
De typische wijkagent in onze steden 
besteedt weinig tijd aan ernstige mis-
drijven. Zijn tijd wordt voor het over-
grote deel in beslag genomen door het 
ingrijpen in geschillen of het handhaven 
van de orde. Dit zijn functies van corn-
plexe aard, die regelmatig problemen 
met zich meebrengen (President's 
commission on law enforcement and 
administration of justice, 1967). 
Wilson (1968) vermoedt dat de rot van 
de wijkagent meer bepaald wordt door 
een gevoel dat hij orde moet handhaven 
dan door zijn verantwoordelijkheid 
voor de handhaving van de wet. 
Goldstein (1960) verwijst near het 
onderscheid in de rot van de agent alsof 
hij in den van twee werelden werkzaam 
is. De eerste wereld is de wereld van het 
strafrechtssysteem. Dit voorziet de 
agent van een duidelijk gestructureerde 
rot, die bepaald wordt door verschillen-
de wettelijke reglementen. De tweede 
wereld bevat alle aspecten voor het 



functioneren van de agent, die niets te 
malcen hebben met de gang van mensen 
door dit strafrechtssysteem. 
Bittner (1967) wijst erop dat de rol van 
de wijkagent niet alleen ongestructu-
reerd is en slecht gedefineerd ten 
aanzien van de rust bewarende taak, 
maar dat er, wat belangrijker is, 
helemaal geen gestructureerde controle 
is ten aanzien van gedragingen die onder 
de rust bewarende functie vallen. 

Volgens Bittner zijn de meest verdachte 
aspecten aan de methoden die gebruikt 
worden om de rust te bewaren, een op 
agressieve wijze in het persoonlijke vlalc 
getrokken benadering, een afnemende 
aandacht voor schuldvragen en het 
gebruik van dwang meer om situaties 
te beheersen dan personen. Dit heeft 
belangrijke consequenties, want op die 
manier kunnen er spanningen gaan op-
treden in het interactiepatroon tussen 
agent en burgerij. Bittner maakt onder-
scheid tussen de opvattingen van de rol 
in rust-handhavende situaties zoals de 
agent die ziet, en zoals de organisatie 
die ziet:Voor de agent is het belang-
rijkste het gebruik van het gezond ver-
stand en van tact. De organisatie heeft 
met deze factoren nauwelijks rekening 
gehouden en weinig gedaan aan de 
rolhantering van de agent in situaties 
die niet direct met criminaliteit te 
maken hebben. Zowel de organisatie 
als de agent hebben een opvatting over 
de rol van de agent, die het handhaven 
van de orde niet als belangrijkste taak 
zien. Volgens beiden bestaat het eigen-
lijke werk uit opsporing, vervolging en 
arrestatie. (Skolnick en Woodworth, 
1967). 
Volgens Wilson (1968) is een van de 
meest frusterende dilemma's waar de 
agent zich voor geplaatst ziet, zijn ver-
langen om die eigenlijke taalc uit te 
oefenen en het feit dat hij hiervoor 
geen tijd heeft, omdat hij de handen 

vol heeft aan dienstverlening. Bayley 
en Mendelsohn (1969) vroegen aan 
agenten wat zij het minst plezierig 
vonden aan het bestaan van een agent. 

.Het antwoord was: beroepsrisico's, 
zoals gevaar, spanning, arrestatie en 
met misdadigers te maken hebben. 
Hoe is deze rolcontradictie te verklaren? 
Wat is de invloed ervan op de stabili- , 
telt van de rol van het individu zowel 
als van de organisatie? 

De opvatting van de burger over de rol 
van de agent 

De verwachtingen die de burger heeft 
van de politic, beperken zich niet tot 
het strafrechtelijk optreden. Volgens - 
McNamara (1967) leidt dit samengaan 
van ordehandhavende functies met 
dienstverlening tot conflicten en on-
zekerheid. Lolunan (1969) stelt voor, 
de politic toe te rusten met een rol en 
met de voorwaarden om die rol te ver-
vullen, die kunnen leiden tot eenheid in 
doelstellingen. Myrdal (1962) is van 
mening dat de politieman maatschappe-
lijk werker moet zijn op hetzelfde 
moment dat hij de arm van de wet Ls. 
Beide diensten worden aan de agent 
gevraagd in een snel veranderde samen-
leving en daarom moet deze zichzelf en 
zijn rol hieraan aanpassen (President's 
commission on law enforcement and 
administration of justice, 1967). Ms het 
inderdaad onze taalc is het politic-
apparaat zo te veranderen, dat het ook 
duidelijk kan voorzien in sociale en 

De politieman moet maat-
schappelijk werker zjin op het-
zelfde moment dat hij de aim 
van de wet is 
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publieke behoeften, kunnen we mis-
schien het beste beginnen met het slaan 
van een brug tussen groeperingen in de 
bitmenstad en afdelingen van de politic. 
Lisa Liebert (1968) denkt hierbij aan 
slechte huisvesting, werkloosheid, slecht 
gezinsverband en duidelijke neiging tot 
criminaliteit. 
In het kort kan men stellen dat de 
bestraffende rol, zoals het publiek die 
aan de politic toeschrijft, en het grote 
aantal tegenstrijdige contacten van de 
politic met het publiek, door de aard 
van de organisatiestructuur bijna ieder 
streven naar een programma voor 
andere relaties tussen politie en burgerij 
in de weg staan. 

Contacten tussen politic en burger 

Volgens een rapport van de Universiteit 
van Califomie (1966) moeten de 
technieken die de politic gebruikt in 
haar contact met de burgerij, geanaly-
seerd worden op latente en manifeste 
effecten op dezQrelaties. De nadruk 
moet hierbij liggen op het ontwikkelen 
van meer positieve contacten. Eh van 
de oorzalcen van het felt dat de contac-
ten tussen politie en burgerij vaak zo'n 
vijandig karakter aannemen, zou wel 
eens kunnen liggen in de manier waarop 
de agent de begrippen vrees en respect 
verwart. 
Wanneer er gesproken wordt over inter-
acties tussen politie en burgerij, moet 
men Met uit het oog verliezen dat deze 
in het algemeen plaatsvinden in perioden 
van stress voor een van beide of beide 
partijen. Het rolgedrag van de agent 
wordt daardoor merkbaar beihvloed. 
Verder speelt in de ontmoeting tussen 
de politic en burgers uit minderheids-
groeperingen een zeer grote mate van 
onzekerheid mee, want de politieagent 
heeft uit ervaring geleerd dat hij bedacht 
moet zijn op uitingen van geweld en 
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haat (Bayley en Mendelsohn, 1969). 
Volgens McNamara (1967) is een posi-
tieve houding jegens de politie, zeker 
ook als deze haar hulpverlenende taak 
wil gaan uitbreiden, moeilijk te rijmen 
met de wijdverbreide opvatting als 
zou de politie bestaan•uit blanke onder-
drukIcers. Ben andere oorzaak van 
onzekerheid in de interacties tussen 
politie en burgers is dat de politie de 
"training in en de kennis van geschikte 
intermenselijke vaardigheden mist 
(McNamara, 1967). 
Programma's gericht op verbetering van 
de verhouding politie-burgerij moeten 
zich bezig houden met het conflict 
tussen verschillende cultuurpatronen. 
Wanneer men aanneemt dat de politie 
het liefst ordelijke contacten heeft met 
het publiek, dan heeft het publiek als 
tegenweer in het contact met de politic 
dat het dit contact kan verstoren, in het 
bijzonder door de wettigheid van het 
gezag van de politic te ontkennen. Het 
hangt van de bereidheid van de burger 
af of hij de agent accepteert als iemand 
die wettig gezag heeft en van de bereid-
held van de agent om een verstandig 
gebruik te malcen van zijn bevoegd-
heden (Reiss en Black, 1967). 
In welk soort situaties is er nu de 
meeste kans op een conflict tussen 
politic en burger? Verscheidende fac-
toren beinvloeden het gedrag van burger 
en politic bij hun ontmoetingen. De 
meeste factoren hangen samen met de 
rolopvattingen, die elk van zichzelf en 
de ander heeft. Reiss en Black wijzen 
crop, dat ook het soort mobilisatie- 
situatie en de gedragslijn en hierarchische 
verhoudingen binnen het district de 
ontmoeting tussen burger en agent 
beinvloeden. Omdat er echter op dit 
gebied geen empirische studies zijn ge-
daan, is het niet mogelijk de gevolgen 
van deze contacten voor onze politie-
organisatie te taxeren. We weten wel, dat 
voor de agent den van de grootste pro- 



blemen in zijn contacten met de 
burgerij het onder controle krijgen van 
de situatie is. Dit is vooral hachelijk 
aangezien de taak van de agent voor het 
grootste deel uit niets meer bestaat, dan 
het ordenen van sociale situaties. Aan 
het probleem van sociale controle is het 
probleem van zelfbeheersing gerelateerd. 
Volgens Reiss en Black (1967) vindt de 
patrouillerende agent de menselijke 
verhoudingen in zijn contacten met de 
burgerij minder belangrijk dan het pro-
bleem van sociale controle, maar onge-
veer even belangrijk als het probleem van 
zelfbeheersing. Zij ontdekten, dat politie 
en burgerij wederkerige verwachtingen 
hebben. De burger wenst als een persoon 
behandeld te worden. De agent wil dat 

. de burger zich meer dan beleefd gedraagt. 
De weerstand van de politie om met zijn 
clienten betreldcingen aan te knopen, 
kan niet eenvoudigweg worden opgelost 
met een cursus human relations, omdat 
deze weerstand ingebed ligt in de 
organisatorische structuur van ons 
politiesysteem, meer dan in de persoon-
lijlcheidsstructuur van degenen die 
werken binnen dit systeem, hoewel ook 
dat een factor van betekenis is. 

Aan de politieagent worden door de 
burgerij en de politieorganisatie eisen 
gesteld die met elkaar in conflict zijn 

Het is aan de politic om te bepalen 
wanneer orde ordeloosheid wordt of 
wanneer sociaal a-sociaal wordt. 
De richtlijnen waar men van uitgaat, 
roepen vaak verschillende reacties op 
van een publiek dat zelf meer dan ver-
deeld is in veel van deze situaties 
(Harlow, 1969). Bovendien is de politic-
man zelf het object van tegenstrijdige 
maatstaven: de maatschappij wil 
agenten, die niet am te kopen zijn, maar 
zelf wil zij de agent omkopen (Wilson, 
1963). 

De politic ziet zich vaak geplaatst voor 
het dilemma dat, hoewel zij verantwoor-
delijk is voor het handhaven van rust en 
orde in onze steden, de wetten, waarop 
zijn gezag gebaseerd is, dikwijls onver-
enigbaar zijn met de door de politic 
gebruikte methoden am de rust te 
bewaren waar de gemeenschap am vraagt. 
Hoe kunnen we zowel aan mensen het 
recht geven op afwijkend gedrag, als aan 
de staat het recht am de burgers en hun 
bezit te beschermen? Hoe kan voor de 
politic een rol gestructureerd warden, 
die beide rechten beschermt en toch de 
wet toepast als van het ene recht 
misbruik gemaakt wordt ten koste van 
het andere? 
Er ontstaat oak een conflict als gevolg 
van de veranderingen in onze democra-
tische samenleving. Routh (1968) wijst 
crop, dat het hoopvol is dat een deel van 
de rol van de politic bestaat uit het zorg 
dragen voor een ordelijk verloop van 
veranderingen, en bovendien uit het 
crop toezien dat niemand tussenbeide 
komt als een verandering ordelijk plaats-
vindt. Dat is een moeilijke opdracht 
voor de agent, omdat hij alleen al door 
de aard van zijn beroep de status quo 
handhaaft; zijn baan bestaat met uit het 
leiden van sociale revoluties of het 
strijden voor nieuwe wetten. Een in 
sociale vernieuwing geihteresseerd 
persoon zal nauwelijks een ban bij de 
politic ambieren (Bayley en Mendelsohn, 
1969). 
Er bestaat een direct conflict over de 
vraag hoe een eenheid van de politic 
effectief kan communiceren met de min- 

Een in sociale vernieuwing 
geinteresseerd persoon zal 
nauwelijks een baan by de 
politic ambieren 
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derheidsgroep zonder van de rest van het 
politiedistrict te vervreemden (Skolnick, 
1968). 
Al deze conflictmogelijkheden tonen 
aan, dat de oorzaak gezocht moet wor-
den bij structurele en organisatorische 
gebreken. McInnes vat de positie waarin 
en het dilemma waarvoor de agent zich 
geplaatst net als volgt samen: politie-
mensen doen moeilijk en gevaarlijk werk 
wan de samenleving ook om vraagt, 
zonder enig beg,rip van de kant van de 
samenleving voor hun morele en profes-
sionele problemen. Het publiek gebruikt 
de agent als zondebok voor haar neuro-
tisch gedrag ten opzichte van misdaad. 
We verwachten van hen tegelijk mense-
lijkheid en onmenselijkheid. 

Conclusie 

Birmen de gedragswetenschappen moet 
men op constructieve wijze betroklcen 
raken bij een aantal dilemma's waarvoor 
personen, die de wet handhaven, zich 
dagelijks geplaatst zien. Er zijn verschil-
lende gebieden onderscheiden, die om 
sneer gedetailleerd onderzoek vragen, 
opdat het ordenen van sociale situaties 
en de contacten tussen de politie en de 
burgerij op plezieriger wijze voor beide 
partijen kunnen plaatsvinden. De 
behoefte aan strategieen om conflicten 
op te lossen en te hanteren wordt iedere 
dag groter. Verschillende aspecten van 
de relaties tussen politie en burgerij heb-
ben meet aandacht nodig. Naast sensiti-
vity-training voor de agent, hebben ook 
de burgerij en de politieorganisatie een 
verantwoordelillcheid. Er zijn verschil-
lende benaderingen mogelijk, waarvan 
we er tot beduit due noemen: 
1) Ontwildteling van crisis-interventie 
stiategie8n, die de rol van de agent 
erkenen, 
2) Verbetering van de interactiepatronen 
binnen de politieorganisatie zelf, in het 	• 
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bijzonder op het gebied van medezeggen-
schappen en 
3) Aanpak van veel van deze problemen 
tussen politie en burgerij vanuit een 
structureel gezichtspunt. 



Een preventieve 
crisisinterventie 
door de politie bij 
gezinsproblemen* 

De geestelijke gezondheidszorg en de 
rnisdaadpreventie ontwilckelen zich snel 
temidden van de huidige maatschappe-
lijke veranderingen en de recente golven 
van geweld. Om de tekorten in de per-
soneelssfeer van de geestelijke gezond-
heidszorg aan te vullen heeft de 'Joint 
Commission on Mental Health and 
Illness' in de staat New York voorgesteld 
de aandacht te richten op met name 
paraprofessionele werkers. 
Verschillende resultaten van onderzoe-
ken op dit terrein hebben de mogelijk-
heid aangegeven en het nut aangetoond 
van een betere opleiding van deze para-
professionele werkers in het kader van 
een maatschappelijk actieprogramma. 
Desondanks is geen moeite gedaan de 
stedelijke politie in haar opleiding jets 
van dit soort vaardigheden bij te 

• Dit is een verkorte weergave van: latrogenic 
and preventive intervention in police-family 
crisissituations. 
In: The international journal op social psychia-
try, 20e jrg., nr. 1/2, lente/zomer 1974, blz. 
113-121. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 
189 in Justitiele verkenningen nr. 3, 1975. 

door Harvey A. Barocas 

brengen. Dit is merkwaardig, daar de 
tijd toch geleerd heeft, dat het veelal de 
politie is die als eerste voor crisisinter-
ventie geroepen wordt. De bestaande 
spanningen en het gebrek aan conununi-
catie tussen de politie en verschillende 
minderheidsgroepen maken een tussen-. 
komst van de politie in dit soort situa-
ties niet eenvoudig. Een recent onder-
zoek naar gewelddadige confrontaties 
waarbij de politie betroldcen was laat 
zien, dat het meer dan eens voorkomt 
dat de politie bijdraagt aan de escalatie 
van het geweld. Zij vervalt bij haat' op-
treden te gemakkelijk in het stereotype 
gewelddadige gedrag overeenlcomstig de 
vooroordelen die tegenover de politic 
bestaan bij verschillende minderheids-
groepen. Daarom is er reden om aan te 
nemen dat er een verband bestaat tussen 

In het verleden is te weinig 
gewezen op de emotionele en 
sociale aspecten van het 
politie-optreden 
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het optreden van de politie en geweld-
dadig gedrag in het algemeen. Pen aan-
vulling in de politie-opleiding lijkt dus 
niet overbodig. 

Neveneffecten bij de aanpak van maat-
schappelijke problemen 

In de medische wetenschap is het 
inzicht in de neveneffecten van een 
bepaalde aanpalc van problemen tame-
lijk ver gevorderd. Artsen en psycho-
therapeuten zijn zich over het algemeen 
wel bewust van de onbedoelde uftwer-
kingen die een bepaalde behandeling 
van een patient op deze kan hebben. 
Zij houden rekening met deze effecten 
bij het tegemoettreden van de patienten, 
bij hun algemene houding tegenover hen 
en bij hun gespreklcen met de patienten. 
Zoals we gezien hebben, kan een 
bepaald optreden van de politie geweld-
dadig gedrag van de burger in de hand 
werken. De politie kan echter evengoed 
het tegenovergestelde bereiken (gezien 
de resultaten in de medische wetenschap 
voor wat betreft de bantering van deze 
neveneffecten), met een ander optreden 
bij de concrete probleemaanpalc. Gezien 
het belang van deze neveneffecten bij 
het optreden van de politie is meer 
studie van dit probleem gewenst. Hoewel 
in de psychopathologie en de criminolo-
gic dit verschijnsel wel is gesignaleerd, 
is het toch te weinig bestudeerd. 
In het verleden is voomamelijk op 
fysieke en materiele aspecten van het 
politie-optreden gewezen en te weinig 
op de emotionele en sociale aspecten. In 
dit opzicht dient de opleiding van de 
politieman te worden aangevuld. Het 
komt meer dan eens voor, dat de politic-
man bij zijn optreden bemerkt dat hij 
niet het gezag uitstraalt waarvan hij 
denkt dat het bij zijn positie hood. Bij 

. zo'n gelegenheid wordt hij bang en 
voelt zich bedreigd, waardoor hij 
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onredelijk en ondoordacht handelt. 
Derhalve is het succes van de crisis-
interventie door de politic ook groten-
deels afhankelijk van de bekwaamheid 
van de politieman om bepaalde gedra-
gingen en uitlatingen te herkennen als 
beginpunten voor geweldpleging. Daar-
bij dient hij inzicht te hebben in de 
aard van de middelen die hij bij de 
oplossing van het conflict kan hanteren. 
Om geweldpleging te voorkomen moet 
de politieman met zijn tussenkomst het 
individu helpen alternatieve oplossingen 
voor zijn conflict te vinden. 

Crisisinterventie-theorie en de politie 
als crisisbegeleider of crisisveroorzaker 

De laatste jaren is gebleken dat de crisis-
interventie-theorie een nieuwe succes-
voile benadering in de preventieve 
geestelijke gezondheidszorg is. Deze 
benadering wijkt vrij sterk af van de 
traditionele of conventionele psycho-
therapie. In deze theorie wordt 'crisis' 
omschreven als een relatief korte periode 
van psychische onevenwichtigheid die 
iedereen doormaakt als reactie op ont-
wikkelingsveranderingen ofwel op 
situationele gebeurtenissen. Zo'n crisis 
veroorzaakt bij het individu een toe-
nemende spanning, angst, paniek en 
een algemeen onvermogen goed te 
functioneren. Het essentiele van een 
crisis is de poging om een bedreigende 
situatie de baas te worden en zo een 
evenwicht terug te vinden. Het is 
algemeen bekend dat een persoon die 
in een crisis verkeert, in hoge mate ge-
motiveerd is om hulp te zoeken en 
buitengewoon gevoelig is voor therapeu-
tische tussenkomst. Pen tijdige tussen-
komst kan daarom een belangrijke 
positieve invloed hebben op het 
functioneren van die persoon. De politic 
wordt veelvuldig in crisissituaties te 
hulp geroepen. Zo is het voor de politic 



in New York City een routinetaak 
geworden om in een crisissituatie in een 
gezin tussenbeide te komen. Vreemd 
genoeg is de politie juist in de ghetto's, 
waar zij het eerst te hulp wordt 
geroepen, in het algemeen zeer gehaat. 
Er is tot nu toe weinig gedaan om de 
politie een goede opleiding te geven ten-
einde tot een juist optreden te kunnen 
komen bij crisisinterventie. Een meer 
op het gezin gerichte tussenkomst van 
de politie bij gedragsstoornissen kan 
belangrijke en duurzame resultaten op-
leveren. Mede doordat de professionele 
psycho-analytische aanpak van gedrags-
moeilijkheden voor het merendeel 
beperkt blijft tot diegenen, die hiervoor 
kunnen betalen, wordt de politic steeds 
geconfronteerd met het arme deel van 
de bevolking. Voor deze mensen heeft 
zij vaak de rol van een ombudsman, 
hoewel ze daarvoor nauwelijks is opge-
leid. Daardoor vormt haar optreden 
meer dan eens.aanleiding tot geweld-
pleging. Zij moet bij haar taakvervulling 
dikwijls uitgaan van een impopulariteit 
bij de mensen. Deze impopulariteit kan 
geheel verdwijnen wanneer zij erin slaagt 
verbetering in de situatie te brengen; lukt 
dit echter niet, dan kan dit leiden tot 
verslechtering van de verhouding. De 
politic wordt echter niet altijd negatief 
gewaardeerd. In de ghetto's wordt de 
politieman in vaderloze gezinnen soms 
als een plaatsvervanger van deze vader-
figuur gezien. Vooral wanneer de 
politieman in het betreffende gezin al 
eerder is opgetreden, kan zich een 
dergelijke relatie ontwiklcelen. De diver-
siteit en de complexiteit van gezins-
moeilijkheden waarin de politic wordt 
gemengd maakt, dat door de politie veel 
geweldpleging 'can worden voorkomen; 
deze kan echter evenzeer in de hand 
gewerkt worden. In dit verband zou het 
in het algemeen wenselijk zijn het 
gebruik van geweld door de politie te 
beperken en zouden er meer alterna- 

tieven voor het arresteren moeten 
komen. Bovendien, wanneer we aanne-. 
men dat geweldpleging veroorzaakt 
wordt door een beperkt gedragsreper-
toire en wanneer we erkennen dat aan 
het optreden van de politic neveneffec-
ten zijn verbonden, dan is het gewenst 
dat de patrouille-agent meer psycholo-
gische training ontvangt. Dit zal van 
invloed zijn op het functioneren van de 
politic als geheel en op de geweldpleging 
in het algemeen. 

Een modelprogranuna voor de tussen-
komst van de politie bij gezinsmoeiliji-
heden 

De relatie tussen de politic en de ge-
meenschap krijgt steeds meer aandacht. 
Bard en Berkowitz hebben voor New 
York City een modelprogramma ontwor-
pen voor crisisinterventie in een gezin. 
In dit progranuna wordt de politic gezien 
als een paraprofessionele geestelijke 
gezondheidszorger. Onderdeel van dit 
programma was een training van een 
maand, die zich vooral richtte op de 
hantering van menselijke relaties. Aileen 
de politiemensen die aan deze training 
deelgenomen hadden gingen daama naar 
gezinscrisissituaties. Na twee jaar weld 
een evaluatie gemaakt. De training was 
crop gericht de afstand politic en• 
burgers te verkleinen, hoewel zij er met 
op gericht was van de politieman een 
sociaal werker te maken. Bij de evaluatie 
bleek men in de opzet van het program-
ma te zijn geslaagd. De politic had zijn 
eigen stereotype gedrag leren herkennen . 

Er zouden meer alternatleven 
voor het arresteren moeten 
komen 
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en had zijn angsten bij een tekort aan 
pzag leren beheersen. Hij had geleerd 
de neveneffecten van zijn optreden 
zoveel mogelijk te voorzien en te beper- 

Ook al is deze wijze van crisisinterventie 
pen oplossing voor alle conflicten op 

Wijkpolitieteams* 

Het Departement van politie in New 
York City is een van de meest traditie-
gebonden departementen in Amerika 
net enorme ingeroeste organisatorische 
problemen. Een van de grootste pro-
blemen is de etnische verscheidenheid. 
Terwip er in e'en wijk bijvoorbeeld 
Grieken, Mowhawk indianen en Syriers 
wonen, treedt de politie overal een-
vormig op, zonder respect voor de grote 

• Dit is een verkorte weergave van de case-
study: Neighbourhood police teams. 
Verschenen in een serie van het National 
Institute of law enforcement and criminal 
justice-U.S.A. Government printing office, 
Washington D.C., 1970. 
Voor ten kort samenvatting ale excerpt nr. 477. 
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het terrein van de criminaliteit en 
geestelijke volksgezondheid, het levert 
in elk geval een bijdrage aan de vermin-
dering van de spanning die bestaat 
tussen de . politie en de burgers. En 
daarmee is de hele aanpak van de geeste-
lijke volksgezondheid gediend. 

door M. Bard 

cultuurverschillen. New York City heeft 
een bevolking van acht miljoen mensen 
op een oppervlakte van 4.775 km 2 , er 
zijn meer dan 1500 parken, een wereld-
haven, twee drukke luchthavens, 
duizenden kilometers straat en autoweg, 
en een groot aantal bruggen en tunnels. 
De stad is verdeeld in 77 politiedistric-
ten met elk een bezetting van ongeveer 
twee honderd functionarissen. leder 
district heeft met minstens vier verschil-
lende etnische groepen te maken en met 
100.000 tot 150.000 bewoners. Een 
districtscommandant staat aan het 
hoofd van een district en is verantwoor-
delijk voor zijn twee honderd mede-
werkers, terwijl politiesergeanten het 



dagelijks werk van de politie-agenten 
controleren. 
In 1971 introduceerde een nieuwe 
commissaris van politie een plan om 
wijkpolitieteams op te zetten, die zich 
hoofdzakelijk zouden richten op het 
werken met de buUrtbevolking. De 
politie zelf stelde zich in eerste instantie 
zeer terughoudend op tegenover dit 
initiatief, maar de wijkcommites 
reageerden zeer enthousiast. 
Het plan om wijkpolitieteams samen te 
stellen betekende dat binnen elk district 
kleine politiedivisies opgericht zouden 
worden. Elke wijk zou een politiekorps 
krijgen van ongeveer 35 man onder 
leiding van een sergeant die als team-
leider zou functioneren. 
Deze teamleider-sergeant zou zich flexibel 
kunnen opstellen en zijn mannen kunnen 
inzetten al naar gelang zich bepaalde 
prioriteiten voordeden in de wijk. De 
teamleider-sergeant kreeg op die manier 
meer zeggenschap, maar ook meer 
verantwoordelijkheden naar de buurt-
bewoners toe. Al naar gelang de afspra-
ken die er met het wijkbestuur gemaakt 
waren, kon de teamleider een wijkbureau 
opzetten, informatie verzamelen over 
de mensen in die wijken en zijn team op 
een zodanige wijze inzetten dat ieder 
teamlid een hoeveelheid vrijheid hield, 
terwijl de samenwerking binnen het 
team bevorderd werd. 
Deze wijkpolitieteam-benadering ver-
schilde toaal van de centraal georgani-
seerde, mobiele politiestructuur, die 
zich in de grote steden ontwilckeld had. 
De nieuwe benadering was inderdaad 
een poging om bepaalde politiefuncties 
te decentraliseren en om de verant-
woordelijkheid van de districtscomman-
dant over te dragen aan de wijIcsergeant. 
Oorspronkelijk had men voor dit team-
experiment een wijk voor elk van de 
vijf secties van de stad uitgekozen. Op 
aandringen echter van een zeer groot 
aantal wijkcomites werd besloten om 

45 wijken mee te laten doen. Op dit 
moment besloten wij om een poging 
te doen op de rem te trappen en het 
experiment terug te draaien, voordat de 
verwachtingen van het publiek te groot 
zouden worden en het Departement van 
politie Wet meer aan die verwachtingen 
zou kunnen voldoen. 
We waren aangetrokken om in dem 
vroege fase een trainingsprogranuna te 
helpen ontwikkelen en om als adviseur 
aan het programma mee te werken. De 
voornaamste taak was, de te snelle 
ontwilckeling van het politieteamproject 
af te remmen en het project te beperken 
tot een ldein aantal districten die in hun 
totaal bij het project betroldcen zouden 
worden. 
Eerst waren er 45 wijken in 45 districten 
aangewezen, waarbij de overige wijken 
op de oude manier zouden blijven 
werken. Dit leidde tot zeer schadelijke 
concurrentie, rivaliteit en fricties tussen 
de wijken. Daarom besloot men om vijf 
districten met elk vier a vijf wijken te 
betrekken. In iejIere wijk werkte een 
team van 30 a 3(5 man onder leiding van 
een teamleider-sergeant. 
In ieder 'model-district' werd een luite-
nant aangesteld om supervisie te geven 
aan de teams binnen het district. Binnen 
vier maanden waren alle teams begonnen. 
Het werd echter al spoedig duidelijk dat 
1) de agenten niet wisten.wat .  er  precies 

• van hen verwacht werd en 2) dat zij 
allemaal een verschillende manier van 
werken hadden. De leiding van het 
Departement besloot toen om een 
trainingsprogramma te laten organiseren 

Niet alle team/elders waren 
opgewassen tegen de ongekende 
vryheid en verantwoordelijk-
held van hun nieuwe fitnctie 

443 



cm het project van wijkpolitieteams te 
ontvakelen en te begeleiden. 
De training zou in eerste instantie gericht 
woolen op de teamleider-sergeant zelf 

- en in de tweede plaats op de instructie 
aan de sergeant om zijn teamleden te 
trainen. Ook moesten er bepaalde richt-
lijnen opgesteld worden voor de 

• districtsconunandanten, hun plaats-
verrangers en de districtsluitenanten, 
zodat er een eenvormig en gecoordi-
neerd beleid gevoerd zou kunnen wor- • 
den. 
Het tratingsprogramma werd ontwik-
keld tijdens een door ons georganiseerde 
studiegroep waaraan tien pantie-
functionarissen en tien gedragsweten-
schappers deelnamen. 
Be studiegroep ging er van uit dat het 
ides van een wijkpolitieteam gegrond 
was op 
1) de erkenning van het belang van de 
participatie van de wijk in de sociale 
controle op misdadigheid, 
2) de erkenning van de behoefte aan 
nieuwe vaardigheden en technieken in 
het weric van de politie en 
3) de erkenning van de behoefte aan een 
milder militair en meer democratisch 
georganiseerde politiestructuur. 
Het leek de studiegroep het meest 
effectief om met een intensieve training 
van de teamleiders te beginnen. Deze 
training duurde ongeveer een jaar. 
Aan ieder district werden den 'burger' 
en eon politiefunctionaris toegewezen 
oni de teamleiders in hun werk te bege-
leiden. De civiele functionarissen 
hadden een zeer verschillende achter-
grond en waren met veel zorg geselec-
teenl. Er was onder andere een oud-
marinier die als trainer in een ghetto-
project gewerkt had; den vrouw had veel 
ervaring opgedaan in het buurtwerk met 
jeugdige delinquenten en Cr was ook den 
ex-gedetineerde neger bij die de 
criminele subcultuur van binnen en van 
buiten kende. 

Gedurende dit jaar werden verschillende 
trainingssessies gehouden voor beleids-
functionarissen en voor de Politie-
academie. Er werd een vijfdaagse trai-
ningscursus gehouden waaraan zowel de 
teamleiders als de districtstrainings-
functionarissen en de districtsluitenanten 
deelnamen. 
ledere dag stond in het kader van een 
onderwerp dat van essentieel belang was 
voor het teamwerk in de wijk, namelijk 
1) de ontwikkeling van het begrip `wijk-
politieteam', 
2) management van het team, 
3) supervisie van het team, 
4) de organisatie en dynamiek van de 
buurtgemeenschap en 
5) conflictoplossing en crisisinterventie. 
Het doel was om de trainingssessies 
vooral te richten op het uitvoerende 
werk en niet zozeer op theoretische 
achtergronden. Toen het werk van de 
wachtcommandant ter sprake kwam 
bijvoorbeeld, werden er enkele samen-
komsten tussen de teams en een aantal 
wachtcommandanten belegd. Op deze 
manier konden de technieken en tactiek 
van deze functie besproken worden met 
mensen die daar dagelijks bij betrokken 
waren. 
Het was kenmerkend voor het wijkpoli-
tiewerk dat de teamleiders aangespoord 
werden om hun werk op een zo creatief 
mogelijke wijze aan te pakken. Zij 
werden aangemoedigd om hun gezonde 
verstand te gebruiken, beslissingen te 

Er kon gesproken worden van 
een ernstig conflict tussen 
de voorstanders van een cen-
traal georganiseerde mobiele 
politie en de voorstanders van 
wijkpolitieteams 



nemen en om zonodig een risico te 
lopen als dat van pas leek te komen. 
Het werd ook van teamleiders verwacht 
dat zij feedback probeerden te krijgen 
van figuren die als spreekbuis voor de 
verschillende geledingen van de buurt 
gezien konden worden. Het bleek 
overigens dat niet alle teamleiders op-
gewassen waren tegen de ongekende 
vrijheid en verantwoordelijkheid van 
hun nieuwe functie. 

Het werken met wijkpolitieteams viel 
zeer slecht bij de meer traditioneel 
georienteerde politiefunctionarissen en 
ook op het Departement zelf. De dis-
trictsluitenanten waren in beginsel 
jaloers op de nieuw verkregen onafhan-
kelijkheid van de teamleiders-sergeanten. 
En ook de recherche en opsporings-
teams vonden het erg lastig om zich te 
moeten herorienteren en te moeten 
samenwerken met wijkpolitieteams. 
In het algemeen kon gesproken worden 
van een errrstig conflict tussen de voor-
standers van een centraal georganiseerde 
mobiele politie en de voorstanders van 
vvijkpolitieteams. De respectievelijke 
beleidsfilosofische achtergronden zijn 
immers totaal verschillend. Bij de 
mobiele politie gaat het erom, zo snel 
mogelijk aan een oproep gehoor te 
geven en om de zaak ter plaatse zo 
efficient mogelijk af te werken. Bij wijk-
politieteams gaat het om een intensive-
ring van contacten tussen politie en 
burgers en om een kwalitatieve verbete-
ring van de hulpverlening. 
De resultaten van het trainingsprogram-
ma in de vijf 'model-districten' vielen 
erg ongunstig uit. Eigenlijk kwam er 
slechts in twee districten enigszins jets 
van de grond en dat waren de twee 
districten waarin al eerder met het idee 
van wijkpolitieteams gewerkt was. 
De belangrijkste voorwaarde voor het 
functioneren en het slagen van het hier-
boven beschreven trainingsproject was 

de houding van de districtscomman-
dant. 
Slechts twee districtscommandanten 
stonden tegenover het idee van wijk-
politieteams en een trainingsprogramma 
om dit uit te kunnen voeren, positief. 
De andere drie zagen wel iets in een 
wijkpolitietearn, maar hadden het niet 
zo begrepen op een onafhankelijk trai-
ningsproject. Maar zelfs in die districten 
waar de training geaccepteerd was ver-
liep het een en ander niet gemaldcelijk 
wegens allerlei principiele overwegingen 
en organisatorische problemen. 
Er waren onder andere onophoudelijk 
principiele en autoriteitsconflicten 
tussen de trainers en hun mentors van 
de Politie-academie. Zonder de trainers 
te waarschuwen bijvoorbeeld besloot de 
Politie-academie hun werk te evalueren. 
Dit leidde tot zulk een escalatie van de 
reeds bestaande conflicten dat het 
Departement eind 1972 besloot het 
trainingsprogramma stop te zetten. Het 
doel om wijkpolitieteams te begeleiden 
door middel van een hiertoe speciaal 
ontwikkeld trainingsprogranuna, was 
duidelijk mislukt. In die districten waar 
men nu nog met politieteams werkt, 
gebeurt dit zonder training. 
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H ulpverlening en 
wielding 

Welding 

F,en bekend cliché is dat de politie een 
dienende taak heeft. De vraag is 
natuurlijk, wie de politie moet dienen. 
In Nederland baseert men zich op 
art. 28 van de politiewet en men gaat er 
over het algemeen van uit, dat de politic 
3 fundamentele functies heeft: 
— het handhaven van de openbare orde 
— het bestrijden van criminaliteit 
— het verlenen van hulp. 
Over deze taakopvatting bestaat echter 
geenszins een algehele consensus. Zo 
kunnen de gerechtelijke autoriteiten het 
accent veeleer leggen op het bestrijden 
van crirninaliteit, waar de bestuurlijke 
overheid handhaving van openbare rust 
en orde wellicht belangrijker vindt. Ook 
binnen de Oolitie zelf heeft men zo zijn 
eigen ideeen over wat `echt politiewerk' 
behoort in te houden. In dit artikel 
willen we het echter hebben over een 
andere groep die met zijn eisen en 
verwachtingen een constante pressie op 
de politie uitoefent. We doelen Her op 
de bevolking en met name op bepaalde 
groepen daaruit. Het lijdt geen twijfel 
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dat de bevolking een belangrijke invloed 
uitoefent bij de bepaling van wat de 
inhoud is van het politiewerk. Zo kan ze 
andere eisen stellen aan taakuitvoering 
dan de politie zelf, hetgeen tot 
conflicten en wederzijdse frustraties 
leidt. In een vergelijkende studie van 
stad en platteland heeft Cain erop 
gewezen dat vooral op het platteland de 
politie veel afhankelijker is van 
verwachtingspatronen en eisen van de 
plaatselijke bevolking dan in de stad (1). 
flit is in Nederland ook het geval. 
()Hangs is door ons een observatie-
onderzoek uitgevoerd in een grote en 
middelgrote stad enerzijds en in twee 
landelijke gebieden anderzijds. Het is 
ons toen opgevallen hoe dikwijls men 
van de politic op het platteland kon 
horen: `nee, verbaliseren doen we niet 
zo veel, dat nemen de mensen hier niet' 
of le moet niet denken dat je met veel 
verbalen de orde beter handhaaft, dat 
moet je op een andere manier doen' of 
ook kan beter met de mensen gaan 

• De schrijfster is op bet WODC werkzaam 
ale senior-onderzoeker bij de sectie politic. 



praten, dan los je veel meer op'. Met 
lijdt geen twijfel dat dit een belangrijke 
invloed uitoefent op de taakuitoefening. 
Cain concludeert echter dat de invloed 
van de bevolking op de taakuitoefening 
van de politie steeds kleiner zal worden. 
Zij meent dat er een steeds grotere 
consensus zal ontstaan over wat politie-
werk is, terwijl vragen over wat politie-
werk zou moeten zijn irrelevant worden 
(1). 
Deze conclusie onderschrijven wij echter 
niet, omdat de dwingende invloed van 
verwachtingspatronen van de bevolking 
op het politiewerk zich nog op een 
andere zeer fundamentele wijze kan 
laten gelden, namelijk in het constante 
beroep dat zij op de politie doet. 
Samenvattend kan men stellen dat de rol 
van de politic op verschillende wijzen 
wordt gedefinieerd door verschillende 
groepen in de samenleving, en dat 
sommige van de problemen waar de 
politic mee te kampen heeft voortvloeien 
uit conflicterende eisen omtrent taak-
uitoefening. 
Hieraan moet toegevoegd dat vele 
sociale Veranderingsprocessen die onze 
samenleving sinds de jaren vijftig 
kenmerken, ook van grote invloed zijn 
geweest op de politiele taakuitoefening. 
De grote welvaart ging gepaard met meer 
jeugddelinquentie, met name vermogens-
criminaliteit (2). Toenemende industria-
lisatie en urbanisatie leidden tot sterke 
geografische mobiliteit en sociale 
desintegratie, wat zich onder meer uitte 
in een aanzienlijke toename van de jeugd-
criminaliteit (3). Emancipatie- en 
democratiseringsbewegingen legden de 
nadruk op rechten en bescherming van 
hen die door de politic gegrepen 
werden. Het optreden van de politic 
tegenover verdachten, getuigen, ja zelfs 
slachtoffers is in toenemende(mate 
voorwerp van onderzoek en kritiek 
geworden. Tenslotte heeft nu ook 
Nederland zijn etnische minderheids- 

groepen hetgeen de politic voor tal van 
problemen plaatst. 
Over het algemeen hebben deze ontwik-
kelingen tot gevolg gehad dat de politic' 
zich ontwilckelde tot grotere, beter 
uitgeruste, meer geprofessionaliseerde 
korpsen. Het nadeel van deze ontwildce-
ling is dat de politic steeds minder 
contacten kreeg met de bevolking. Dit 
wreekt zich in het bijzonder wanneer 
de bevolking een beroep doet op de 
politic voor hulpverlening. Vooral in 
sociaal zwalckere buurten wordt dit .  
beroep dikwijls gedaan. In dit opzicht 
bestaat er bij de politic zelf een zekere 
ambivalentie met betreldcing tot hulp-
verlening. Over het algemeen zien vele 
misdaadbestrijding als haar belangrijlcste 
taak, en als taak waar de meeste eer mee 
valt te behalen. Hulpverlening wordt 
beschouwd als jets voor maatschappelijk 
werkers. Veelal wordt dit aspect van de 
politietaak als `oneigenlijk' politiewerk 
gezien en succes op dit gebied verleent 
de politieman geen status. De politic 
staat hier voor een duidelijk dilemma, 
een dilemma dat zich overigens in veel 
westerse landen doet voelen. 

Plaats van de hulpverlening binnen het 
politiewerk 

Teneinde nu een duidelijker beeld te 
krijgen van het aandeel van de hulpverle-
ning in het totale takenpalcket in eigen 
land, zullen we twee onderzoeken 
vergelijken die binnen het WODC zijn 
uitgevoerd. Het eerste is een onderzoek 
naar de verzoeken om assistentieverle- 

De politie op het platteland 
verleent vaker feitelijke 
assisten tie 
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sling bij de gemeentepolitie van Den 
Haag (4). Het tweede is eon observatie-
onderzoek naar het work van de geiini-
formeerde dienst in twee stedelijke 
gemeentes en twee plattelandsgebieden 
(5). 
Het onderzoek naar assistentieverlening 
vond pints in oktober 1974 en was 
beperkt van omvang. De bedoeling was, 
een beeld te Icrligen van aard en 
frequentie van assistentieverzoeken, en 
de wijze waarop door de politie 
gereageerd word. Gedurende ein week 
werd 24 uur per dag het telefoonverkeer 
in de 4neldkamer en het mobilofoon-
verkeer met de surveillancewagens 
beluisterd en werden gesprekken 
geregistreerd. Het totaal aantal 
uitgewerkte meldingen is 2294. 
In de nu volgende tabel krijgt men een 
overzichtje van de aard der meldingen 
en hun frequentie. 

Tube! 1 Aantal en aard van meldingen ged. 21-28 oktober 1974 bij de meldkamer 
van de politie Den Haag 

Criminaliteitsbestrliding, waarvan: 
agressie (vandalisme, mishandeling) 
vermogensdelicten (diefstal, inbraak) 
Handhaving van de orde, waarvan: 
hinder (huisel. twisten, buren, geluid) 
verkeer 
Htdpverlening, waarvan: 
verznissing, ziekte, weglopen 
informatie gevraagd 
telefoon-gesprek afgebroken 

Totaal 

Opvallend is dat slechts eon vijfde van 
de meldingen betrekking heeft op 
criminaliteit en dat het grootste aantal 
meldingen verzoeken om hulp of 
infonnatie zijn. Wet dient er op gewezen 
te worden dat bij doze benadering slechts 
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een gedeelte van de verzoeken om 
assistentie gevat zijn. Klachten die bij 
de balie ingediend werden, alsmede de 
resultaten van persoonlijk initiatief 

van de surveillerende agenten zijn in 
dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 

Het tweede onderzoek vormt hierop eon 
zekere correctie. Hier werden 91 
surveillerende diensten geobserveerd, 
63 in de stedelijke gemeenten en 28 
op het platteland. In de twee steden 
werden alle diensten — dus ook 
nachtdiensten — geobserveerd, bij de 
landelijke groepen alleen dag- en 
avonddiensten. Alle voorvallen tijdens 
de surveillance werden genoteerd, 
terwlil van alle incidenten die enige 
omvang hadden en waarbij burgers 
gemoeid waren, een gestandaardiseerd 
observatieformulier werd ingevuld. 

Abs. 	% 

462 20 
9,5 

10,5 
591 	26 

8 
18 

727 	32 
18,5 
13,5 

514 	22 

2294 	100 	100 

In totaal werden 1290 voorvallen 
geregistreerd. 
Een eerste opmerking over de duur 
van de surveillance. Over het algemeen 
hebben de surveillanten drie van de 
acht uur bureaudienst. flit betekent dat 



ze zo'n 60 procent van hun werktijd 
surveilleren. Hiervan wordt grofweg 
tweederde besteed aan het zogenaamde 
preventief surveilleren en eenderde aan 
specifieke activiteiten, namelijk 
gemiddeld 103 minuten per dienst. 
Verreweg de meeste voorvallen duren 
slechts drie tot vijf minuten: verkeers-
ongevallen, brand en ook bepaalde 
vormen van assistentieverlening duren 
langer, maar komen veel minder voor. 
Waar houden surveillanten zich nu 
voornamelijk mee bezig? Dit kan men 
zien in tabel 2. 

Tabel 2 

Aard van de voorvallen 

Verkeerscontroles + verkeersovertredingen 
Verkeersmisdrijven/ongevallen met of zonder letsel 
Controles bijzondere wetten, A.P.V. 
Misdrijven Wetboek van Strafrecht 
Gegevens natreklcen/gerecht. schrijven bezorgen 
Signaleren gevaarlijke/verdachte situaties 
Informatie-vragen 
Assistentie-verzoeken 

14 voorvallen konden niet worden geclasseerd. 

Zoals men ziet houdt de geiiniformeerde 
dienst zich hoofdzakelijk met het 
verkeer bezig. Meer dan de helft van de 
voorvallen heeft hierop betrekking. 
Hiernaast valt het bijzonder kleine 
percentage voorvallen op dat met de 
criminaliteit te maken heeft. 
De hulpverlening bestrijkt 16,5 procent. 
Gezien in het licht van het meeste 
— vooral Amerikaanse — onderzoek en 
het meldkamer-onderzoek, lijkt dit 
percentage niet zo hoog. Al het 
genoemde onderzoek gaat echter uit 
van meldkamer-gegevens (calls for 
service) en niet van de surveillance- 

diensten zelf. Lang niet alle meldingen 
om hulp of informatie komen echter 
bij de surveillance terecht. In het Haagse 
meldkamer-onderzoek is nauwkeurig 
bijgehouden welk gevolg er aan een 
melding werd gegeven. In een groot 
aantal gevallen werd verwezen naar 
andere diensten. Over het algemeen 
werd verwezen naar de recherche, 
districtsbureau, de kinderpolitie, de 
verkeerspolitie, de centrale en andere 
gemeentelijke of sociale diensten. Zo 
werd in 44 procent van alle meldingen 
over ziekte en vermissing naar een 

Abs. 	% 

	

639 	50 

	

45 	3,5 

	

78 	6 

	

58 	4,5 

	

53 	4,5 

	

192 	15 

	

70 	5,5 

	

141 	11 

1276' 	100 

andere dienst verwezen. Dit was verder 
het geval voor 21,5 procent van alle 
hindermeldingen, 74 procent van alle 
vragen om informatie en 55,5 procent 
van de overige verzoeken om hulp 
(dieren in moeilijkheden en dergelijke) 
(4). Hierbij komt dat, waarschijnlijk in 
tegenstelling tot in Amerika, de 
Nederlandse politieman veel eigen 
initiatief toont en niet uitsluitend 
reageert op meldingen vanuit het hoofd-
bureau. Uit ons onderzoek blijkt dat 
26,5 procent van de voorvallen 
gelnitieerd werd door meldkamer of 
districtsbureaus. In 67 procent van de 
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gevallen nam de surveillant zelf het 
initiatief, en 6,5 procent der voorvallen 
werd op gang gezet door het initiatief 
van de burger. 
In dit licht bezien komt het percentage 
voorvallen dat met hulpverlening te 
maken heeft ons niet zo gering voor. 
Wil men echter een duidelijker beeld van 
zowel verzoeken om assistentie als van 
feitelijke assistentieverlening krijgen, 
dan zal men moeten nagaan hoeveel 
verzoeken er langs verschillende wegen 
binnenlcomen, en ook welk aandeel de 
verschillende politiediensten in de 
concrete hulpverlening hebben. 
Hoe werden nu de geobserveerde 
voorvallen afgesloten? Dit ziet men in 
tabel 3. 

Tabel 3 Afsluiting voorvallen 

Na controle doorgezonden 
waarschuwing/opdracht aan burger 
toonbriefje/rapport/mutatie/P-V 
transacties 
aanhoudingen 
verkregen irtlichtingen 
andere dienst ingeschakeld 
assistentie verleend 
informatie gegeven 

Totaal 

26 gevallen konden niet worden geclasseerd; 
In 30 gevallen werd na ten melding, ter plaatse 
Meta pvonden. 

Ook uit deze tabel blijkt de grote 
preoccupatie met het verkeer. De laatste 
drie categorieen betreffen assistentie-
verlening. 
Behalve de omvang van de hulpverlening 
when we echter ook wijzen op 
bepaalde verschillen tussen stad en 
platteland. Geheel in overeenstemming 
met wat her venvacht mocht worden 
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blijkt men in de stad veel meer aan-
dacht aan verkeersaspecten te besteden 
dan op het platteland. Ook zijn daar twee 
maal zo veel voorvallen die met crimina-
liteit te maken hebben. Op het platte-
land controleert men vaker op bijzon-
dere wetten (vis-, jacht-, ijkwet en 
dergelijke) maar men heeft ook meer 
contacten met de burgerij: gemiddeld 
gaat men er veel vaker op uit oat in-
lichtingen te verkrijgen of gerechtehjke 
schrijvens te overhandigen. Een ander 
wellicht hiermee verband houdend feit 
is dat, hoewe1 er in de stad van de zijde 
van de bevolking meer aanvragen om 
hulp of informatie zijn dan op het 
platteland, de politic op het platteland 
vaker feitelijke assistentie verleent. 

Abs. 

	

383 	31 

	

336 	27,5 

	

108 	9 

	

101 	8 

	

51 	4 

	

52 	4 

	

32 	2,5 

	

111 	9 

	

60 	5 

1234' 	100 

Behalve door de hechtere contacten van 
de rijkspolitie met de plaatselijke bevol-
king, is de verklaring voor dit feit wear-
schijnlijk ook te zoeken in de grotere 
specialisatie van functies bij de gemeente-
politie. 

Zoals men weet hebben veel grote steden 
het systeem van de rayon- of wijkagent, 



ze zo'n 60 procent van hun werktijd 
surveilleren. Hiervan wordt grofweg 
tweederde besteed aan het zogenaamde 
preventief surveilleren en eenderde aan 
specifieke activiteiten, namelijk 
gemiddeld 103 minuten per dienst. 
Verreweg de meeste voorvallen duren 
slechts drie tot vijf minuten: verkeers-
ongevallen, brand en ook bepaalde 
vormen van assistentieverlening duren 
langer, maar komen veel minder voor. 
Waar houden surveillanten zich nu 
voornamelijk mee bezig? Dit kan men 
zien in tabel 2. 

Tabel 2 

Aard van de voorvallen 

Verkeerscontroles + verkeersovertredingen 
Verkeersmisdrijven/ongevallen met of zonder letsel 
Controles bijzondere wetten, A.P.V. 
Misdrijven Wetboek van Strafrecht 
Gegevens natrekken/gerecht. schrijven bezorgen 
Signaleren gevaarlijke/verdachte situaties 
Informatie-vragen 
Assistentie-verzoeken 

14 voorvallen konden niet worden geclasseerd. 

Zoals men ziet houdt de geuniformeerde 
dienst zich hoofdzakelijk met het 
verkeer bezig. Meer dan de helft van de 
voorvallen heeft hierop betreklcing. 
Hiernaast valt het bijzonder kleine 
percentage voorvallen op dat met de 
criminaliteit te maken heeft. 
De hulpverlening bestrijkt 16,5 procent. 
Gezien in het licht van het meeste 
— vooral Amerikaanse — onderzoek en 
het meldkamer-onderzoek, lijkt dit 
percentage niet zo hoog. Al het 
genoemde onderzoek gaat echter uit 
van meldkamer-gegevens (calls for 
service) en niet van de surveillance- 

diensten zelf. Lang niet alle meldingen 
om hulp of informatie komen echter 
bij de surveillance terecht. In het Haagse 
meldkamer-onderzoek is nauwkeurig 
bijgehouden welk gevolg er aan een 
melding werd gegeven. In een groot 
aantal gevallen werd verwezen naar 
andere diensten. Over het algemeen 
werd verwezen naar de recherche, 
districtsbureau, de kinderpolitie, de 
verkeerspolitie, de centrale en andere 
gemeentelijke of sociale diensten. Zo 
werd in 44 procent van alle meldingen 
over ziekte en vermissing naar een 

Abs. 

	

639 	50 

	

45 	3,5 

	

78 	6 

	

58 	4,5 

	

53 	4,5 

	

192 	15 

	

70 	5,5 

	

141 	11 

1276 1 	100 

andere dienst verwezen. Dit was verder 
het geval voor 21,5 procent van alle 
hindermeldingen, 74 procent van alle 
vragen om informatie en 55,5 procent 
van de overige verzoeken om hulp 
(dieren in moeilijkheden en dergelijke) 
(4). Hierbij komt dat, waarschijnlijk in 
tegenstelling tot in Amerika, de 	. 
Nederlandse politieman veel eigen 
initiatief toont en niet uitsluitend 
reageert op meldingen vanuit het hoofd-
bureau. Uit ons onderzoek blijkt dat 
26,5 procent van de voorvallen 
geinitieerd werd door meldkamer of 
districtsbureaus. In 67 procent van de 
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gevallen nam de surveillant zelf het 
initiatief, en 6,5 procent der voorvallen 
werd op gang gezet door het initiatief 
van de burger. 
In dit licht bezien komt het percentage 
voorvallen dat met hulpverlening te 
maken heeft ons niet zo gering voor. 
Wil men echter een duidelijker beeld van 
zowel verzoeken om assistentie als van 
feitelijke assistentieverlening krijgen, 
den zal men mcieten nagaan hoeveel 
verzoeken er tangs versc,hillende wegen 
binnenkomen, en ook welk aandeel de 
verschillende politiediensten in de 
concrete hulpverlening hebben. 
Hoe werden nu de geobserveerde 
voorvallen afgesloten? bit ziet men in 
tabel 3. 

Tabel 3 Afsluithtg voorvallen 

Na controle doorgezonden 
waarschuwing/opdracht aan burger 
toonbriefje/rapport/mutatie/P-V 
transacties 
aanhoudingen 
verkregen inlichtingen 
andere dienst ingeschakeld 
assistentie verleend 
informatie gegeven 

Totaal 

2  26 pvallen konden niet worden geclasseerd; 
in 30 gevallen werd na ten melding, ter plaatse 
nieta pvonden. 

Ook uit daze tabel blijkt de grote 
preoccupatie met het verkeer. be laatste 
due categorieen betreffen assistentie-
veriening. 
Behalve de omvang van de hulpverlening 
willen we ether ook wijzen op 
bepaalde verschillen tussen stad en 
platteland. Geheel in overeenstemming 
met wat bier verwacht mocht worden 
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blijkt men in de stad veel meer aan-
dacht aan verkeersaspecten te besteden 
clan op het platteland. Ook zijn daar twee 
maal zo veel voorvallen die met crimina-
Melt te maken hebben. Op het platte-
land contthleert men vaker op bijzon-
dere wetten (vis-, jacht-, ijkwet en 
dergelijke) maar men heeft ook meer 
contacten met de burgerij: gemiddeld 
gaat men er veel vaker op uit om in-
lichtingen te verkrijgen of gerechtelijke 
schrijvens te overhandigen. Een ander 
wellicht hiermee verband houdend feit 
is dat, hoewel er in de stad van de zijde 
van de bevolking meer aanvragen om 
huip of informatie zijn dan op het 
platteland, de politie op het platteland 
vaker feitelijke assistentie verleent. 

Abs. 

383 	31 
336 . 	27,5 
108 	9 
101 	8 
51 	4 
52 	4 
32 	2,5 

111 	9 
60 	5 

1234' 	100 

Behalve door de hechtere contacten van 
de rijkspolitie met de plaatselijke bevol-
king, is de verklaring voor dit feit wear-
schijnlijk ook te zoeken in de grotere 
specialisatie van functies bij de gemeente-
politie. 

Zoals men weet hebben veel grote steden 
het systeem van de rayon- of wijkagent, 



een gespecialiseerde kracht die zich 
vooral beweegt op het terrein van de 
psycho-sociale hulpverlening. Dit 
systeem werkt in de hand dat de 
surveillant bepaalde assistentieverzoeken 
onmiddellijk naar de rayon- of wijkagent 
zal doorverwijzen zonder er zelf iets aan 
te doen. 
Een ander punt betreft de groepen uit 
de bevolking die een beroep doen op de 
politie voor informatie of assistentie. 
Uit het observatieonderzoek bleek dat 
wouwen meer verzoeken om assistentie 
indienen dan mannen, en volwassenen 
meer dan jongeren. Overigens bleken 
kleurlingen, langharigen en personen die 
als `slordig' gescoord werden, zich niet 
minder tot de politie te wenden om 
hulp als blanken, kortharigen en `nette' 
personen. 
Kijkt men echter naar de afsluiting van 
de geobserveerde voorvallen dan stelt 
men vast dat de politie op de assistentie-
verzoekers over het algemeen ingaat, 
met een enkele uitzondering: bij de 
geboden hulp komen kleurlingen, 
langharigen en `slordige' personen er 
bekaaid af. Van de blanke proefpersonen 
vroeg 15,5 procent om assistentie, van 
de kleurlingen 15 procent; de politie 
verleende assistentie aan 9 procent van 
de blanke geobserveerden, maar aan 
slechts 1,5 procent (1 proefpersoon), 
van de kleurlingen. Bij `slordige' 
personen waren deze percentages 21,5 
procent en 14,5 procent en bij lang-
harigen 20 procent en 11 procent. 
Concluderend: zowel uit het meldkamer-
onderzoek als ook uit het observatie- 

Bij de geboden hulp komen 
kleurlingen, langharigen en 
`slordige' person en er * 
bekaaider af 

onderzoek blijkt dat informatie- en 
assistentieverlening een belangrijke 
plaats innemen in het politiewerk, 
waarbij echter niet alle groepen van de 
bevolking eenzelfde aandeel in die 
assistentieverlening lijken te hebben. 

Opleiding en assistentieverlening 

Er is al op gewezen dat bij de politie 
vooral criminaliteitsbestrijding status 
verleent, en dat assistentieverlening 
dikwijls niet als echt politiewerk wordt 
beschouwd. Ms men nu vaststelt hoe 
groot het beroep is dat de bevolking in 
dezen op de politie doet, en hoe frequent 
de politie zich met dit soort taken bezig 
houdt, dan lijkt deze kijk op het 
politiewerk niet geheel realistisch. Een 
eerste taak van de•opleiding dient zeker 
te zijn de toekomstige politieman een 
duidelijk inzicht te geven in de aard van 
het werk waar hij mee geconfronteerd 
zal worden. Dit zal een meer op de 
realiteit afgestemde beroepsverwachting 
van de jonge agent zeker ten goede 
komen. 
Een tweede punt is de benadering van en 
de omgang met mensen, velerlei soort 
mensen. Uit ons observatie-onderzoek 
is in dit opzicht gebleken dat het 
gedrag van de politieagent in hoge mate 
gecorreleerd is met het gedrag van de 
burger die het dichtst bij het voorval 
betrokken is. Dit betekent concreet dat 
hoe onbeleefder, vijandiger of agressiever 
het gedrag van de burger is, des te 

• onvriendelijker, autoritairder, kleineren-
der en agressiever ook het gedrag van de 
politie is. Dit vraagt om aandacht in 
de opleiding. Want geheel afgezien van 
de vraag wie in dit opzicht het 
initiatief neemt in dit actie- en reactie-
proces, de opleiding dient de recruut 
een zeer grote mate van zelfbeheersing _ 
en controle van eigen optreden, van de 
ander en van de situatie bij te brengen. 
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Hiermee verband houdend — zo bleek
onder meer uit vele gesprekken met
surveillanten — wordt aan interactie
vaardigheden bij de benadering van
burgers nog te weinig aandacht besteed.
De tekorten in de opleiding op dit
gebied vormen mogelijk een belang
rijke factor voor het geringe
enthousiasme van politiemensen voor
hulp- en assistentieverlening. Velen
voelen zich daar totaal niet tegen
opgewassen en zijn blij als er een rayon-
of wijkagent is naar wie ze de zaak
kunnen doorschuiven.
Meer algemeen komt het ons voor dat
tijdens de lessen in maatschappij- en
persoonlijkheidsvorming (10% van het
lessenpakket) te weinig aandacht
geschonken wordt aan sociale verande
ringsprocessen en sociale problemen,
waarbij de achtergronden van veel
conflict- en probleemsgedrag
verduidelijkt zouden moeten worden.
Met name wordt hier gedoeld op de
problematiek van bepaalde groepen
jongeren, etnische minderheden,
gastarbeiders, zigeuners en dergelijke.
Met betrekking tot het aanleren van
concrete vaardigheden wordt gebruik
gemaakt van rollenspel. Bij een rouleer
systeem binnen de klas komt echter
elke kandidaat maar zo’n vier â vijf maal
aan de beurt tijdens het schooljaar. Dit
is bepaald niet veel.
Praktisch alle activiteiten van een
politiebeambte houden immers
contacten tussen politie en burgerij in
en dit is in nog sterkere mate het geval
voor contacten in de sfeer van hulp- of
assistentieverlening. Ook kan men zich
afvragen of de educatieve Situatie van
de opleiding (internaat, verplichte studie,
nadruk op het belang van hiërarchie en
gehoorzaamheid aan superieuren) niet
teveel leidt tot sociale uniformiteit en
conformisme. Het gaat hier om kwalitei
ten die wellicht functioneel zijn binnen
de politie-organisatie, maar die mogelijk

een autonome en initiatiefrijke taak-
uitoefening in de weg staan. En juist
in gevallen van conflict en probleem-
oplossingen is dit laatste zo noodzakelijk.
In dit verband moet men mede de
nadruk leggen op de ontwikkeling van
eigenschappen als tolerantie, flexibiliteit
en inzicht in de heterogeniteit van onze
samenleving. Dat dit niet eenvoudig is
behoeft geen betoog.

Slotopmerkingen

Hoe de politie ook over assistentie-
verlening moge denken, het is een
onomstotelijk feit dat de bevolking in
dit opzicht een groot beroep op haar
doet. Dit beroep kan de politie niet
naast zich neerleggen en zij zal er op
moeten reageren. Zoals sommigen al
opmerkten: de politie is de enige
sociale dienst die dag en nacht bereik
baar is en ter plaatse komt; als mensen
in nood beroep op haar doen is zij
genoodzaakt dit beroep te beantwoorden.
Moeten politiemensen dan maatschap
pelijk werkers worden? Dat is natuurlijk
geenszins het geval en een uitweg uit
dit dilemma zit wellicht in de term
‘crisisinterventie’. Dit betekent dat de
politie optreedt in noodsituaties, dat
ze menigconflict binnen aanvaard
bare grenzen terugbrengt, felle emoties
enigszins kalmeert, kortom het ergste
weet te vermijden, en voor verdere
hulpverlening weet te verwijzen naar
andere instanties.
Voor deze en andere vormen van
assistentieverlening is het echter nood
zakelijk dat de opleiding een concrete

Het tjjdens de opleiding
aanleren van contactuele
vaardigheden is van groot
belang
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voorbereiding geeft. De voornaamste
vaardigheden die de recruut in dit
opzicht zou moeten aanleren zullen we
tot slot weergeven:
— het snel verkrijgen van informatie en
medewerking
— het duidelijk maken van wat de
politie van de burger verwacht en hem
wijzen op alternatieven in verwarde
situaties
— het verduidelijken van de grenzen van
politieoptreden
— het rekening houden met, of
gebruiken van, het waardenpatroon van
het publiek waarmee men te maken
heeft
— het zich presenteren als beslist en
zeker, maar niet-persoonlijk
— het snel structureren (dus beheersen)
van onduidelijke situaties
— kennis van de sociale kaart, zodat men
snel kan verwijzen.
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De Zweedse politie
in haar relatie tot
het publiek en de
samenwerking
binnen het gehee’
van de maatschap
pelijke dienstver

Zweedse politie-organisatie

In 1965 is de Zweedse politie
gereorganiseerd tot één nationale
gecentraliseerde staatspolitie, ofwel
‘rikspolis’. Daarvèôr kende men
plaatselijke zelfstandige politiekorpsen,
rechtstreeks vallend onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De reden van deze
reorganisatie was onder andere de veel
heid van districten en korpsen, waar
door centrale planning, goed personeels
beleid, uitrusting en vooral de uitvoering
van taken niet efficiënt mogelijk waren.
Voorts verviel met deze reorganisatie
tevens de ongewenst gegroeide situatie
dat de plaatselijke politiechef naast
zijn politiefunctie ook als raadsman en
openbare aanklager optrad.

De National Swedish Police Board

De Nationa] Swedish Police Board is
naast de Minister van Justitie het
hoogste orgaan van de Zweedse politie.
Het hoofd van deze raad is een ‘police
commissioner’, voorzitter met zes door

doorG.J. Koops*

de regering aangewezen leden, die elk
een politieke partij vertegenwoordigen.
Naast de zorg voor planning, uniformi
teit, coördinatie, administratie en
scholing heeft deze raad ook een aantal
uitvoerende taken, zoals zorg voor
— nationale veiligheid,
— de landelijke verkeerssurveillance op
water-, lucht- en grondwegen,
— de veiligheid bij bijzondere evene
menten (staatsbezoeken e.d.) en
— onderzoek betreffende nationale en
internationale narcoticahandel en
criminaliteit.

Regionale Organisatie

Naast de N.S.P.B. is er in elk van de 23
Zweedse provincies een country
government board, die weer

‘ De schrijver, die bij de Gemeentepolitie te
Den Haag de functie uitoefent van Hoofd van
de Sectie Ondersteuning Sociale Politietaken,
heeft in het kader van een studie-opdracht van
de Raad van Europa een verkennend
ondereoclc verricht naar de relatie van de
politie met bevolking en welzijnsinstellingen.
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verantwoordelijk is voor het politiewerk
in de provincie, met name wat betreft
de uitvoering van de provinciale verkeers
surveillance. Slechts in bijzondere
omstandigheden, zoals bij calamiteiten,
heeft de countiy board het recht om
het politiewerk te leiden.

Lokale organisatie

De 118 districten van de provincie
hebben ook hun eigen raad. Hierin zijn
vertegenwoordigd leden van de gemeente
raad en een politiechef, die belast is
met en verantwoordelijk voor de
uitvoering van het politiewerk. De
districten zijn opgedeeld in één of
meer gemeenten of delen van
gemeenten, elk met een centraal
districtsbureau en soms lokale posten,
met een minimale bezetting van
twintig politiefunctionarissen. De
uitvoering van het poliLiewerk (recherche
en surveillance) op lokaal niveau
geschiedt hoofdzakelijk vanuit de 118
districtsbureaus.

Relatie met het publiek

De indruk bestaat, dat de relatie tussen
politie en publiek met name in en rond
de grote Zweedse steden te wensen
overlaat. Er zijn hiervoor diverse
oorzaken aan te wijzen. In de eerste
plaats is de geografische afstand tussen
de districtsbureaus onderling en tussen
de bureaus en de woonwijken te groot
voor een goed contact met het publiek.
Verder blijkt de Zweedse politie zich
door gebruik van moderne technische
hulpmiddelen, zoals computer, televisie
en niet minder door een overaccentue
ring van haar taak met betrekking tot
de handhaving van de rechtsorde en
beveiliging, in de ogen van het publiek
te hebben uitgebouwd tot een semi-

militair apparaat waarin de service-
en hulpverlenende taak volkomen
ondergeschikt is.
De districtsbureaus zijn niet vrij
toegankelijk maar streng beveiligde
bolwerken, waar men niet zonder
aanleiding of gegronde reden kan binnen-
lopen. De surveillance geschiedt — met
uitzondering van een voetsurveillance
hier en daar in de binnenstad —

uitsluitend per auto, hetgeen het
persoonlijk contact tot een minimum
heeft teruggebracht.
Alhoewel men door een sterke
benadrukking van het repressieve
controlewerk zou veronderstellen dat de
openbare orde en veiligheid in Zweden
nu goed is gewaarborgd, blijkt de
criminaliteit de laatste jaren alleen maar
te zijn toegenomen. De Zweedse politie
wordt met name in Stockholm ook
steeds meer geconfronteerd met een
toenemend jeugdprobleem, alcohol- en
drugverslaving, vandalisme en agressie;
zoals is gebleken, zijn deze problemen
niet met technische middelen effectief
te bestrijden en nog minder op te lossen.
Verder blijken diverse wijken in de voor-
steden van Stockholm (waar naar
verhouding veel immigranten zoals
Finnen, Joegoslaven en Grieken in
moderne flatwoningen wonen, die zich
moeilijk aan de Zweedse rationele en
materialistische samenleving kunnen
aanpassen) tot conflict- en probleem-
haarden uit te groeien. De geografische
maar meer nog de gevoelsmatige

De indruk bestaat dat de
relatie tussen politie en publiek
met name in en rond de grote
Zweedse steden te wensen
overlaat
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afstand tussen politie en publiek tracht
men in die buurten en wijken, waar zich
de meeste problemen voordoen, te
overbruggen met een wijkpolitie
functionaris (squaterpolice). Hoewel het
accent van diens taak direct betrekking
heeft op de handhaving van de rechts
orde, gaat er indirect wel een gunstig
effect van uit op de meer persoonlijke
verhouding politie-publiek.

Wijkpolitie

De wijkagent is in Zweden veelal een
jonge politiefunctionaris van 25 tot 30
jaar, die een aantal jaren politie-ervaring
heeft en zich vrijwillig voor deze functie
heeft kunnen opgeven om, zoals dat ook
mogelijk is voor andere takken van
dienst, enkele jaren in deze branche te
mogen werken. Hij ontvangt een 14-
daagse training op de politieschool waar
hem enige kennis wordt bijgebracht over
sociale problemen en de behandeling
hiervan. Hij wordt daarna geplaatst in
een zwaociale woonwijk met
ongeveer 7000 inwoners. Zijn bureau is
veelal gevestigd in een benedenetage van
êen woonblok of winkelgalerij. Hij doet
uitsluitend dienst in uniform en is
daarbij, voor beveiliging van zichzelf en
de bewoners in zijn wijk, bewapend met
pistool en knuppel. Hij verricht een
achturige dienst. Per week vallen twee
van deze diensten in de avonduren. Zijn
taak is handhaving van de rechtsorde,
c.q. beveiliging; verder treedt hij
bemiddelend en adviserend op in allerlei
individuele problemen en conflictzaken.
Hij is allround politieman. Veel wijk
agenten voelen zich echter voor meer dan
driekwart sociaal werker. Bij emstige
delicten en/of ordeverstoringen zal hij
zoveel mogelijk zelf optreden maar kan
hij mobilofonisch de assistentie-
surveillance, de recherche enzovoort
oproepen. Een officier in het district is

belast met de begeleiding. Naast de orde-
handhaving en bemiddeling in allerlei
conflictzaken surveilleert hij in zijn wijk,
legt en onderhoudt contacten met
individuele bewoners en bezoekt scholen,
clubhuizen en andere gelegenheden waar
wijkbewoners bijeenkomen. De klachten
van sommige wijkagenten zijn onder
meer, dat door het houden van spreek
uren aan het bureau en de verplichte
surveillance er geen tijd overblijft om
wijkbewoners, die soms met emstige
problemen zitten, thuis te bezoeken.

Samenwerking van politie met andere
instanties van maatschappelijke
welzijnszorg

De samenwerking van de politie met de
plaatselijke sociale dienstverlening,
jeugdwerk en scholen, is in principe
dwingend voorgeschreven en gebaseerd
op de uitvoering van een aantal wetten,
te weten die met betrekking tot alcohol
en drugs, jeugdwelzijnswerk en de
financieel sociale bijstand. Voorts is de
samenwerking tussen politie en genoemde
welzijnsinstanties, speciaal ten aanzien
van het wijkwerk, bepaald in een in
1970 uitgevaardigd Koninklijk Besluit.
Op grond van genoemde wetten wordt
van de politie verwacht dat, wanneer
zij gevallen van drank- dan wel alcohol
misbruik ofjeugdverwaarl ozing aantreft,
zij het administratieve orgaan van de
plaatselijke sociale dienst hiervan
schriftelijk in kennis stelt, met het ver
zoek een onderzoek in te stellen en
hierover inlichtingen c.q. een behande
lingsrapport uit te brengen. Een afzon.
derlijke afdeling kinderpolitie kent de
Zweedse politie niet. De sociaal werkers
voelen zich door het grote aanbod van
gevallen, die door de politie ter behan
deling worden aangebracht, niet meer
Vrij in hun opstelling naar de cliënt toe;
zij voelen zich een verlengstuk van de
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politie. Mede tengevolge van de ge
dwongen samenwerking op grond van de
wet is de relatie politie-welzijnswerk in
dit kader niet spontaan en laat zij veel
te wensen over. Anders ligt het met de
samenwerking op het terrein van het
wijkwerk zoals dit bij K.B. is geregeld.
In elk district is er een samenwerkings
overlegorgaan waarin de politiechef, de
chef van de sociale dienst, vertegenwoor
digers van het jeugdwerk en hoofden van
scholen zitting hebben. Dit samenwer
kingsorgaan is ongeveer te vergelijken
met de buurt- en wijkraden in onze
grotere steden, waar vertegenwoordigers
van bewoners, dienstverleners van over
heid, particulier initiatief en politie op
zowel beleids- als uitvoerend niveau,
proberen samen te werken om tot een
beter op de behoefte van de wijk en
z’n bewoners afgestemd voorzieningen
pakket te komen. Het samenwerkings
orgaan kent een groot aantal werkgroe
pen, onder andere voor:
a) acute hulpverlening,
b) alcohol en dmgs en
c) bijzondere individuele hulp.
Verder zijn er werkgroepen die zich bezig
houden met sportactiviteiten, vakantie
en vrijetijdsbesteding, verkeersaange
legenheden, buurtwerk vanvrijwihigers
in de wijk, organisatie van huisbezoek,
internaatscursussen, toezicht en leiding
op speelplaatsen, hulp voor bijscholing
van kinderen met achterstandsproble
men, hulp bij de verstrekking van school
maaltijden, discussiegroepen enzovoort.
De rol van wijkpolitie in deze vorm van
samenwerken is het onderhouden van
contacten met buurtbewoners, jeugdi
gen en probleemgezinnen en verder het
geven van informatie en advies op het
terrein van de crime prevention, ver
keersaangelegenheden en haar inbreng
in geval van crisissituaties. De wijkactivi
teiten en deelname van de politie daar
aan verschilt sterk van wijk tot wijk.
Zoals ik in diverse wijken van Stock

holm heb vernomen, geeft de samen
werking van de politie in het wijkwerk
het minst problemen met de scholen.
Minder goed bleek in het algemeen de
relatie met jeugd- en welzijnswerkers te
zijn: het maatschappelijk werk vindt dat
de politie, met name de surveillance, al
te wetmatig en onpersoonlijk optreedt
en het belang van het individu volkomen
ondergeschikt acht aan het algemene.
Ook het vertrouwelijke karakter dat in
de hulpverleningsrelatie dient te worden
gewaarborgd, zou een betere samenwer
king met de politie in het algemeen nog
in de weg staan. De politie vindt van het
maatschappelijk werk, dat het niet effec
tief werkt en te alternatief denkt en
handelt. Opvallend was wel, dat in die
wijken van de stad waar de sociale dienst
zelfstandig of aan een politiebureau een
24-uurs piketdienst onderhield voor
acute psychosociale hulpverlening, de
samenwerking van de maatschappelijk
werkers, wijkagent en surveillance uit
stekend was. Maatschappelijk werkers,
werkzaam in het kader van de crisisinter
ventie, worden vooral in de nachtelijke
uren nog wel eens geconfronteerd met
voor hen zelf bedreigende situaties zowel
op straat als elders, waardoor de assisten
tie en het optreden van de politie (sur
veillance) nodig is. Omgekeerd komt de
surveillance dikwijls in aanraking met
acute noodsituaties, waarin politieel
geen taak ligt en waar uit een oogpunt
van preventie beter vanuit een ander
kader naar een oplossing kan worden
gezocht. De samenwerking op dit vlak
is veelal gebaseerd op lotsverbondenheid
in eenzelfde opdracht, het dikwijls op

Het maatschappelijk werk
vindt dat de politie al te Wet-
matig en onpersoon lijk optreedt
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elkaar aangewezen zijn bij moeilijkheden
en de mogelijkheid tot uitwisseling van
gevallen. Gebleken is dat door deze wijze
van samenwerken veel van de vooroor
delen die men ten opzichte van elkaar
had geleidelijk wegvallen.

Conclusie

Mede onder invloed van een hoog peil van
materiële welvaart is de Zweedse politie
de laatste jaren uitgegroeid tot een ge
centraliseerd, modern, technisch en mii
taristisch aandoend machtsapparaat.
Tengevolge daarvan en van de sterke
benadrukking van de wetshandhavende
en beveiigingstaak is de Zweedse politie,
met name in de grote steden, afgegroeid
van een meer persoonlijk contact met
het publiek. Ter bevordering van een
betere politiële taakuitvoering heeft men
in diverse wijken van Stockholm de
wijkagent aangesteld om het verloren
contact met de bevolking weer te her
wiimen. Hoewel het service- en hulp
verlenende aspect van zijn taak niet in
een eigen specifieke doelstelling is
vastgelegd en hij in feite geen andere
taakopdracht heeft dan die van surveil
lant, blijkt het werken van deze functio
naris zowel binnen als buiten de politie-
organisatie in een behoefte te voorzien.
Uit een aantal gesprekken met wijk
agenten is gebleken dat verzoeken van de
wijkbewoners aan de wijkpolitie vooral
liggen op het vlak van conflictueuze
relatiestoomissen en persoonlijke pro
blemen. Door middel van de wijkagent
heeft men ook in Zweden een aanzet
gegeven tot een andere, meer persoon
gerichte werkwijze.



Instructie rayon-
agenten bij de
Gemeentepolitie
‘s-Gravenhage

1) De rayonagent verricht zijn taak in
overeenstemming met:
a. de Ambtsinstructie Politiepersoneel
1958;
b. de Taakomschrijving van de rayonagen
ten vastgesteld door de Hoofdcommissa
ris;
. deze instructie.
2) a. Aan ieder sectiebureau zijn één of
meer rayonagenten ingedeeld, aan wie

p voorstel van de districtschef in over-
eg met de chef sectie ondersteuning
;ociale politietaken door de chef van de
U.D. een bepaald rayon wordt
toegewezen;

. voor de uitvoering van zijn werkzaam
wden is hij verantwoording verschuldigd
ian de sectiechef;

van de door hem verrichte werkzaam
‘eden en bevindingen brengt hij ook
‘erslag uit aan de chef sectie onder
teuning sociale politietaken, die hem
‘an advies dient, en die zo nodig het
rerloop van de zaken volgt en evalueert.
1) De rayonagent richt zijn werkzaam
ieden in het bijzonder op de individuele
n de groep- en gemeenschapsgerichte
Luipverlening, met name waar gestoorde

relaties middels crisis, conflict of dreiging
daarvan tot uitdrukking zijn gekomen.
Bij de controles in het kader van zijn
preventief optreden richt hij zijn
aandacht voornamelijk op die feiten,
welke inbreuk maken op het woon- en
leefklimaat in zijn rayon.
4) Bij de individuele hulpverlening
verzorgt de rayonagent de opvang,
bemiddeling en verwijzing van diegenen
die met relatie-problemen vrijwillig of
middels een klacht rechtstreeks bij hem
zijn gekomen, dan wel via andere onder
delen van cle politie naar hem zijn
verwezen. Bij dieper liggende problema
tiek dan wel zaken die een specialistische
aanpak vereisen, verwijst hij steeds naar
andere vormen van dienst- en hulpver
lening. Met diegenen met persoonlijke
problemen, die niet door een instelling
van dienst- of hulpverlening kunnen of
willen worden geholpen, kan uit een
oogpunt van preventie een begeleidings
contact van korte duur plaatshebben ter
bereiking van een oplossing van het
probleem.
5) Bij het groeps- en gemeenschapsgerich
te werk richt de rayonagent zich op de
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contactiegging naar leef-, woon- en
belangengroepen in zijn rayon ten einde
criininogene factoren dan wel conflic
tueuze ontwikkelingen in of tussen
bepaalde groepen te signaleren, welke
afbreuk doen aan het woon- en leef
klimaat of tot spanningen aanleiding
geven die de openbare orde, veiligheid,
gezondheid of het algemeen welzijn
kunnen verstoren.
Hij kan daarbij zo nodig als schakel
optreden tussen de groepen onderling,
dan wel tussen de groepen en overheids
organen.
Hij ônderhoudt contact met medewerkers
van de instellingen van dienst- en hulp
verlening, die in zijn rayon werkzaam
zijn.
6) Indien een integrale samenwerking
van alle dienst- en hulpverlenende
instellingen in zijn rayon tot stand
gekomen is, neemt de rayonagent ook
aan dat verband deel.
7) Openbare vergaderingen of vergade
ringen waarvoor de rayonagent is
uitgenodigd van instellingen van dienst-
of hulpverlening, dan wel van zgn. actie
comités in zijn wijk woont hij zo
mogelijk bij.
8) Zijn optreden tegen de door hem
geconstateerde strafbare feiten beperkt
hij tot die feiten waarin zijn onmiddellijk
optreden wordt gevorderd (b.v. op
grond van gevaar voor leven of gezond
heid).
Overigens draagt hij zorg dat de
behandeling van daarvoor in aanmerking
komende strafbare feiten geschiedt door
dat korpsonderdeel dat in het bijzonder
met de opsporing van die feiten is belast.
9) Indien inhet rayon daartoe de
gelegenheid bestaat houdt de rayon-
agent regelmatig spreekuur in het
gebouw waarin de dienst- en hulpverle
nende instellingen zijn gehuisvest.
Voorts ontvangt hij het publiek dat zich
voor zijn hulpverlenende taak aan het
sectiebureau meldt.

10) Van alle door hem verrichte werk
zaamheden houdt de rayonagent een
dagelijks rapport bij, dat hij doet
toekomen aan zijn sectiechef en aan de
chef van de sectie ondersteuning sociale
politietaken.
Zijn diensttijden worden met macht
neming van de bepalingen van het
A.R.G.P. in overleg met de rayonagent
door de sectiechef vastgesteld.
11) De rayonagent verricht zijn dienst
afhankelijk van de omstandigheden in
uniform of in burgerkleding. In het
bijzonder wanneer het politiële karakter
van zijn optreden de aandacht verdient
is hij in uniform gekleed. Dit zal onder
meer in het algemeen het geval zijn bij
het houden van spreekuren in politie-
of wijkgebouwen, het bijwonen van
vergaderingen en het aanwezig zijn bij
gebeurtenissen met een representatief
karakter. In het contact met hulpzoe
kenden buiten de genoemde gebouwen
c.q. gelegenheden zal het dragen van
burgerkleding de voorkeur verdienen.

Taak rayonagenten

1) Het verlenen van hulp aan hen, die
deze behoeven, door:
a. hen, die de hulp van de politie
inroepen te verwijzen naar de in het
bijzonder voor die hulp in het leven
geroepen instellingen;
b. het daadwerkelijk verlenen van de
hulp, bedoeld onder a. in urgente
gevallen, indien de hulp van die
instelling niet kan worden afgewacht of
niet beschikbaar is, dan wel die
instelling tijdelijk niet bereikbaar is,
een en ander zo mogelijk in overleg met
die instelling en voor zover de rayon
agent de mogelijkheden daartoe heeft;
c. het verlenen van hulp, welke niet
behoort tot het doel van enigerlei
instelling, voor zover de rayonagent de
mogelijkheden daartoe heeft.
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2) Het bevorderen van een gunstig woon-
en leefklirnaat in zijn rayon door het 
bestrijden, waar mogelijk in samenwer-
king met instellingen van maatschappelijk 
werk en andere politieorganen, van 
situaties en omstandigheden, welke de 
oorzaken zouden kunnen zijn of mede 
kunnen zijn van de verstoring van rust 
en orde in het rayon en van het 
verwekken van onrust of het ontstaan 

De concrete behan- 
deling van een 
gezinscrisis door de 
politie* 

De negentien stappen van een gezins-
crisisinterventie 

De onderstaande 19 stappen vormen de 
basis voor de te volgen procedure bij 
een gezinscrisisinterventie, zoals deze 
door Prof. Morton Band, wetenschap-
pelijk projectleider van een experiment 
in New York wordt beschreven in een 

*Deze tekst werd ontleend aan een scriptie 
voor de Nederlandse Politie Academic door 
G. Vredeveld, getiteld 'Gezinscrisisinterventie 
van de politie' (1976). 

van onvrede onder de bewoners. 
3) Het met het oog op een juiste 
uitvoering van de taken genoemd onder 
1 en 2 onderhouden van contacten met 
individuele personen, groeperingen en 
instellingen van dienst- en hulpverlening 
in het rayon en het zich steeds op de 
hoogte stellen van stemmingen, stromin-
gen, problemen, behoeften en noden 
onder de bewoners van het rayon. 

rapport 'Training police as specialists in 
familycrisis intervention,' uitgegeven 
door het National Institute of law 
enforcement and criminal justice, 
Washington D.C., 1970. Deze stappen, 
die tijdens het experiment door Selwyn 
Lederman, groepsleider van het 
experiment werden opgesteld, zijn de 
volgende: 
1) Voorkom gewelddaden door de 
partijen te scheiden. 
2) Geef slechts een persoon de gelegen-
heid te sprelcen. 
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3) Neem de partijen mee naar verschil-
lende vertrekken. 
4)Na een eerste gespreksronde wisselen 
de beide agenten van gesprekspartner. 
Zodoende horen beide agenten het 
verhaal van twee kanten, waardoor de 
beide verhalen lcurmen worden 
gecontroleerd. 
5) Probeer de bijdrage van beide personen 
tot de moeilijldieden uit de verhalen te 
destilleren. 
6) Ms ten van de partijen zich zelf 'van 
sues de schuld geeft', probeer dan uit te 
vinden in hoeverre de ander ook schuld 
heeft. 
7) Stel zo veel mogelijk vragen teneinde 
de details zo duidelijk mogelijk te doen 
uitkomen. 
8) Informeer of in het verleden gelijk-
soortige gedragingen zijn voorgekomen. 
9) Schenk enige aandacht aan de 
verhoudingen binnen het gezin. Vergelijk 
deze met vroegere verhoudingen, bijvoor-
beeld van voor het huwelijk. 
10) Geef elk van de partijen ruimschoots 
de gelegenheid zich uit te spreken. 
11) Breng na de eerste gesprekken de 
partijen weer bij elkaar en laat hen tegen-
over elkaar nogmaals de problemen 
uiteenzetten. Hierbij is het belangrijk, 
dat slechts 66n persoon tegelijk spreekt. 
12) Wijs op overeenkomsten in beide 
verhalen. 
13) Wijs beide partijen op de rol die 
beiden in deze moeilijkheden spelen. 
14) Geef een oplossing voor de 
problemen, en laat de partijen een 
mening over de oplossing geven. 
15) Vraag de partijen wat zij van plan 
zijn te doen. Dit naar aanleiding van het 
voorafgaande gesprek en de reactie van 
de politiemensen daarop. Ms blijkt dat 
zij de situatie waarin zij verkeren 
begrijpen en eraan willen werken, 
accepteer dat dan. 
16) Bent U het oneens met hun 
antwoorden, stel dan voor dat zij ten 
spoedigste elders hulp zoeken. Maak zo 
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mogelijk zelf een afspraak. 
17) Vertel hen, dat wanneer zich een 
soortgelijke situatie voordoet en zij 
bijvoorbeeld weer op het punt staan 
geweld te gun gebruiken, zij contact 
moeten zoeken met dezelfde mensen die 
hen in eerste instantie geholpen hebben. 
18) Bestaat er een kans, dat er nog meer 
geweld en moeilijlcheden komen, druk 
dan de mensen op het hart, dat wanneer 
zij de problemen met elkaar bespreken, 
zij de moeilijlcheden van ellcaar kennen, 
en deze gezamenlijk kunnen oplossen. 
19) Vergeet vooral niet uw naam bij de 
betroklcenen bekend te maken, zo 
mogelijk reeds bij het begin van het 
gesprek. 

Toelichting op deze 19 stappens 

De eerste drie stappen zijn bedoeld om 
een sfeer te creiren, waarbinnen men 
veilig en zo mogelijk ordelijk de zaken 
kan bespreken. Bij punt 3 zij opgemerkt 
dat men zich ervoor moet hoeden, zich 
met de vrouw des huizes in de echtelijke 
slaapkamer te begeven. Elke politieman 
kent de consequenties die een dergelijke 
handeling met zich mee kan brengen. 
Punt 4 heeft, behalve het omschrevene, 
nog een bijkomend voordeel. Doordat 
de partijen in total drie maal vertellen 
wat er gebeurd is, werkt dit als een soort 
stoomIclep, die de ergste opgewonden-
held doet wegebben. 
De vijfde stap wijst op een bezigheid die 
niet iedereen meester is, namelijk goed 
luisteren. Het luisteren naar de 
problemen van een ander is een 
moeilijke zaalc, die veel geduld vereist. 

• Gebaseerd op een artikel van James Auten, 
The domestic disturbance, a policeman's 

dilemma'. 
In: The Police Chief, 39e jrg., nr. 10, oktober 
1972, blz. 16-22. 	. 



In een nonnaal gesprek probeert men 
steeds een antwoord te vinden op de 
problemen van de ander, vber deze 
uitgesproken is. Het gevolg hiervan is, 
dat een gedeelte van wat de ander zegt, 
niet wordt gehoord. Doet men hetzelfde 
tijdens een gezinscrisisinterventie, dan 
kan men het punt waar de crisis am 
draait over het hoofd zien, en op een 
geheel verkeerde manier adviseren of 
verwijzen. 
Punt 6 waarschuwt voor het geval dat 
den van de partijen zich de schuld van 
de problemen geeft en de ander 
vrijspreekt. Natuurlijk is het mogelijk, 
dat den van de partijen meer tot de 
problemen heeft bijgedragen dan de 
andere partij, beide moeten zij hiervoor 
de verantwoordelijkheid dragen. 
Intervenierende politiemensen moeten 
ervoor waken niet de schuld van de 	, 
problemen aan edn van de partijen te 
geven, daar zij op deze wijze partij 
kiezen en zodoende de kans op een 
bevredigende oplossing sterk verldeinen. 
De achtste stap is -voo- -r de intervenierende 
politieambtenaren van groat belang, 
wanneer zij tenminste op een effectieve 
wijze de problemen willen benaderen. 
Zijn er in het verleden reeds vaker 
moeilijkheden in het betrokicen gezin 
geweest, dan doet de intervenierende 
politieman er goed aan te informeren 
naar de adviezen die in het verleden 
uitgebracht zijn aan dat gezin. Zijn deze 
niet afdoende gebleken, dan dient er dit 
maal een andere werkwijze gekozen te 
worden teneinde niet weer op een 
verkeerde manier te adviseren. 
De elfde stap geeft de gelegenheid weer, 
waarbij de betrokkenen (vaak nu voor 
het eerst) de moeilijkheden van de 
andere partij be\vust horen. Tijdens 
ruzies wordt er vaak hard geschreeuwd 
met het gevolg dat men steeds tegen 
elkaar opbiedt, en niet doordringt tot 
de oorzaak van de problemen. Laat de 
politieman de partijen nu den voor den 

de bezwaren die zij jegens elkaar hebben 
naar voren brengen, dan kan hieruit 
wederzijds begrip ontstaan, aangezien 
men nu oak het gezichtspunt van de 
ander kent. Bij het begeleiden van dit 
onderdeel dient de politieman ervoor te 
waken, dat de moeilijkheden niet weer 
opnieuw beginnen. Behoudt hij 
onvoldoende controle over het gesprek, 
dan ontstaat gemalckelijk opnieuw een 
scheldpartij en is alle moeite voor niets 
geweest. Desnoods moet de rust hersteld 
warden door met de wist op tafel te 
slaan en op zeer autoritaire wijze de den 
tot stilte te manen en de ander te laten' 
spreken. 
Bij de twaalfde stap zijn we aangekomen 
op een belangrijk moment in de crisis-
interventie. Het gaat er nu am, beide 
verhalen te zuiveren van kleine 
onbelangrijke details en de grate 
verbanden aan te wijzen. De twee 
partijen bijvoorbeeld kunnen het 
volkomen oneens zijn over hun weder-
zijdse verhouding, doch het volkomen 
eens zijn in verband met de kinderen. 

Dergelijke overeenkomsten kunnen op 
een uitstekende manier fungeren als 
basis voor het verdere gesprek. Oak 
duidelijke tegenstellingen zullen moeten 
warden genoemd. Dit zijn de kernpunten 
van het geschil. Het moet bij beide 
partijen bekend zijn wat de problemen 
van de ander zijn. Zij moeten deze 
erkennen en herkennen. Is men in dit 
stadium aangekomen, dan is er een 
situatie ontstaan, waarin wederzijds 
begrip tot ontwikkeling kan komen. 
Uit de twaalfde stap vloeit de dertiende 
voort. Binnen het gezin speelt ieder een 
bepaalde rol. Tijdens een ruzie kan de 
normale rol van echtgenoot-echtgenote, 
vader-moeder, of zelfs man-vrouw zo 
sterk op de voorgrond treden, dat men , 
tot diepere emotionele gevoelens niet 
meer kan komen. Het is van belang, dat 
de intervenierende politieman deze 
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rolverdeling vaststelt. De partijen moeten 
evenals bij stap 12 deze rolverdeling 
lumen erkennen en herkennen. Dit 
helpt hen de oppervlalckige details te 
negeren en haalt het eigenlijke probleem 
naar voren. 
Punt 14 is het moment, waarop de 
partijen laten blijken, in hoevern zij 
datgene wat de politiemensen naar 
wren brachten, begrijpen. Zij moeten 
een reactie geven op de visie van de 
politiemensen op de problemen. flit 
geeft de politic de gelegenheid de mate 
van overeenstemtning tussen de partijen 
te meten. Indien er nog steeds grote 
onenigheid bestaat, zal deze cent moeten 
worden verholpen. Een beknopte satnen-
vatting van de problemen zal de partijen 
de gelegenheid geven hun mening Her- 
over zonder veel moeite te geven, waar-
door een oplossing mogelijk dichterbij 
komt. 
De lcritieke fase in de interventie breekt 
aan bij de vijftiende stap. De twee 
partijen moeten nu hun plannen naar 
wren brengen. Het is belangrijk, dat 
door de betrdlcIcenen zelf de plannen 
gemaakt worden. leder mens is geneigd 
zlin moeililicheden zelf op te lossen. De 
tegenstelling tussen de sociale rol die 
men speelt en zijn eigen `ik', kunnen hem 
nogmaals in moeillikheden brengen. De 
betrokkenen wordt als het ware opge-
drongen een oplossing te aanvaarden die 
hun eigen sociale rol eigenlijk Met toelaat 
te aanvaarden. Kunnen de betroklcenen 
hun goedkeuritig hechten aan een 
oplossing die 66n van hen naar voren 
heeft gebrac.ht, dan hebben zij getoond 
hun problemen te kunnen plaatsen, en 
een redelijk belting te stellen in een 
oplossing daarvan. De bij de interventie 
betroldcen politieambtenaren moeten 
crop toezien, dat het plan seen onjuist-
heden of onvolledige redenedngen bent, 
of dat de methode die men voor ogen 
heeft foutief is. Een voorbeeld: Wanneer 
de ittrilien beiluiten geen contact meer 
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met elkaar te hebben, niet meer met 
ellcaar willen praten teneinde daarmede 
de moeilijkheden te willen vermijden, 
dan is dit natuudijk een foutieve 
methode. flit is een oplossing voor zeer 
korte termijn. Op langere tennijn werkt 
deze methode onvoldoende en zal toch 
weer een nieuwe interventie nodig zijn. 
Gaan de intervenierende politiemensen 
met de foutieve methode akkoord, dan 
is de tijd die zij in deze interventie 
hebben gefnvesteerd verloren tijd 
geweest, omdat deze tijd geen rendement 
opbracht in de vorm van een voldoende 
crisis. 
De zestiende stap heeft betrelcking op de 
situatie waarin de politieambtenaren het 
oneens zijn met het door de betroldcenen 
voorgestelde plan. In dat geval is het 
wenselijk een afspraak te maken met een 
verwijzingsinstantie. flit verwijzen is een 
zeer belangrijk onderdeel van de hele 
crisisinterventie. Veelal worden door de 
politieambtenaren adviezen gegeven die 
zo algemeen zijn dat de betrokkenen de 
juiste instantie hieruit niet kunnen 
distilleren, en of naar de verkeerde 
instantie of helemaal niet naar de 
verwijzingsinstantie gaan. 

Be hulpmiddelen van de crisisinterventie-
specialist 

Bli experirnenten met gezinscrisis-
interventie door de politie, werd gebruik 
gemaakt van de volgende hulpmiddelen: 
1. In elke auto die werd gebruikt door 
de gezinscrisisinterventieunits was een 
kaartregister aanwezig waarop, gerang-
schikt naar straat en huisnummer, per 
gezin alle bijzonderheden over dat 
gezin vermeld stonden. Men kon hierop 
bijvoorbeeld de aanleiding tot de 
problemen vinden zoals deze bij een 
eerste interventie naar voren was 
gekomen. Tevens stond crop, of geweld 
was gebruikt, hoe werd verwezen. Indien 



dit kon worden nagegaan werd ook op 
de kaart vermeld of de betrokkene van 
de verwijzing gebruilc had gemaakt. Met 
dit systeem worden een aantal moeilijk-
heden vermeden. Komt een gezin in het 
kaartsysteem voor, dan weer men wat er 
in het verleden aan de hand is geweest, 
of er geweld is gebruikt. De politie-
ambtenaren kunnen zich enigszins 
voorbereiden op de verwijzing, daar de 
vorige verwijzing blijkbaar niet afdoende 
is gebleken. Dit register werd van uur tot 
uur bijgewerkt. 
2. In een losbladig systeem stonden alle 
hulpverlenende instanties uit de stad 
vermeld. Van elke instantie werden het 
telefoonnummer, de contactpersoon, het 
algemene spreekuur vastgelegd. Met deze 
gegevens kon de verwijzende agent een 
directe afspraak maken met de 
gespecialiseerde hulpverlener. Dit 
systeem was dermate succesvol, dat 
hiervan een register op zalcformaat werd 
vervaardigd, zodat de politiemensen dit 
kleine register altijd bij zich hadden. 
3. Tijdens de interventie werd voor de 
betroklcenen een verwijzingsformulier 
ingevuld. Dit formulier diende als 
toegangsbewijs voor de hulpverlenende 
instantie. Hierop werd de naam van de 
professionele hulpverlener ingevuld, de 
instantie waarbij hij werkzaam was en 
het tijdstip van de gemaakte afspraak. 
Voor de hulpverlener was dit formulier 
het teken dat dit een door de politie 
doorgestuurd `probleemgeval' was. 
4. Aan een ieder die door de politie 
werd verwezen, werd een antwoordkaart 
meegegeven die door de hulpverlenende 
instanties diende te worden ingevuld en 
teruggezonden naar de politie. Op deze 
wijze hoopte men een inzicht te krijgen 
in het aantal malen dat door de betrok-
kenen werkelijk gebruik werd gemaakt 
van de verwijzing. Om zo weinig mogelijk 
tijd te vergen van de toch al overbezette 
hulpverlenende instanties was de kaart 
zo eenvoudig mogelijk gehouden. Helaas 

was de respons van deze instanties niet 
overal even bevredigend. 
5. Door de crisisinterventiespecialisten 
werd een `assistentierappore 
samengesteld, waarin nauwkeurig de 
interventie en de daarmee samenhangende 
handelingen moesten worden omschreven. 
De wetenschappelijke begeleider van de 
groep politieambtenaren kon hieruit een 
aantal discutabele punten distilleren, die 
in de wekelijkse besprekingen tussen 
begeleider en groep werden behandeld. 
6. In het gezinsmoeilijIchedenrapport 
werd zeer in het kort een aantal 
bijzonderheden weergegeven die later in 
de verschillende registers dienden te 
worden bijgewerkt. Ook de buitengewone 
voorvallen werden hierop vermeld. Was 
het assistentie-rapport bestemd voor de 
wetenschappelijke evaluatie, het gezins-
moeilijIchedenrapport kan worden 
vergeleken met een algemeen dagrapport. 
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Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 7, jug 1976, 
biz. 381-389 (N.). 

De auteur beoogt in haar artikel enig inzicht 
to geven in de gangbare discussies over weten-
schap en ideologic. Daarvoor bespreekt zij 
achtereenvolgens: de controverse tussen de 
kritische wetenschapsbeoefenaars en de 
neo-positivisten; de ontwikkeling van het 
ideologie-begrip en een visie op het menselijk 
denken waarin de ideologiediscussies in eta 
ruimer referentiekader kunnen worden germ 
terpreteerd. Tenslotte gaat zij ruider in op de 
vraag of wetenschapsbeoefening al dan niet 
ideologisch is bepaald. De auteur teat van de 
discussie tussen de kritische wetenschappers 
en de neo-positivisten het cliché-matige 
Icarakter 'len. In een overzicht schetst zij de 
historische ontwikkeling van de betekenis 
van het ideologie-begrip. Na de ideologische 
betekenissen van Mannheim, Marx en Pareto 
komt zij op de neutrale betekenis die door 
Parsons aan deze term is gegeven. Voor de 
beantwoording van de uiteindelijke vraag, wat 
de relatie is tussen wetenschapsbeoefening en 
ideologie, acht zij ook bij Parsons geen ant- 
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woord to vinden. Hiervoor, concludeert zij, 
is een kentheoretisch kader nodig om de 
antwoorden die zijn gegeven door verschillen-
de schrijvers opnieuw to waarderen. 

442 
Lest, D. The rise and role of the poor man's 
lawyer. 
British journal of law and society, 2e jrg., 
nr. 2, winter 1975, blz. 166-182. 

De schrijver onderzoekt het verband tussen 
Settlement alt de 19e eeuw, de beweging 
voor gelijke toegang tot het recht, en het 
huidige neighbourhood law centre'. Door de 
eraan ten grondslag liggende theorie en de 
bredere context van de voorziening uit de 
I% eeuw te betichten, wil de auteur eon 
kritische analyse stimuleren van de dikwhIs 
niet good geformuleerde principes en vow-
onderstellingen van de huidige werkzaamhe-
den. De 'poor man's lawyer' uit de I9e eeuw 
lijkt voordelen te bieden boven het modeme 
neighbourhood centre. In de pleats omdat 
het een praktische toepassing is van eon 
(weliswaar ontoereikende) theorie over maat-
schappij en maatschappelijlce problemen en 
in de tweede plaats omdat het slechts een deel 
vormde binnen eon veel breder social en 
politiek programme tot sociale hervorming. 	• 
De modeme contra gaan Met uit van een der-
gelijk verhelderend proces en het is dan ook 



maar de vraag of hun filosofie en praktijk 
leiden tot een reductie, stabilisatie of toename 
van hen die van het recht afhankelijk zijn. De 
centra schijnen tot op zekere hoogte niet te 
werken als law centres, maar als politieke, 
sociale of 'anti-law' centra. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook excerpten nr. 481 en 483 

443 
Abspoel, Li. Requisitoir in de zaak van het 
openbaar ministerie tegen J. R. en zes anderen. 
Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 6, juni 1976, 
blz. 304-337 (N.). 

Dit artikel is een woordelijke weergave van 
het requisitoir dat de officier van justitie 
Abspoel gehouden heeft inzake de bezetting 
van het Indonesische consulaat te Amsterdam 
in december 1975. In het eerste deel van het 
betoog worden de feitelijke gebeurtenissen 
beschreven welke leiden tot een conclusie 
betreffende de bewezenverklaring van de ten 
laste gelegde feiten en de juridische kwalifi-
caties ervan. In het tweede gedeelte komt de 
strafwaardigheid van de door de verdachten 
gepleegde feiten aan de orde, welke getoetst 
wordt aan de geldende beginselen van het 
strafrecht, met name ook aan de doeleinden 
welke met de straf beoogd worden, vanuit de 
optiek van handhaving van 'order under the 
law'. Op grond van het eerste ge.deelte is 
Abspoel gekomen tot een bewezen verklaring 
van 1) Wederrechtelijke vrijheidsberoving, 
strafbaar gesteld bij artikel 282 Sr., 2) Bedrei-
ging met doodslag, art. 285 Sr. en 3) Overtre-
ding art. 3 en 6 Vuurwapen wet. 
In het derde gedeelte wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de meerdaadse samenloop 
van art. 57 Sr. en art. 56 Sr. mede op grond 
van literatuur en geschiedenis, en art. 95a 
Sr., hetwelk handelt over misdrijven tegen de 
Veiligheid van de Staat. Aan het eind van 
betoog komt de 0.v.J. tot een voor ieder 
gelijke eis van zeven en een half jaar gevange-
nisstraf, zijnde het maximum van de in art. 
282 Sr. strafbaar gestelde wederrechtelijke 
vrijheidsberoving. In de tevens opgenomen 
repliek gaat de 0.v.J. nader in op het feit 
dat het Openbaar Ministerie niet de taak heeft 
de regeringspolitiek, welke politick van welke 
regering dan ook, te verdedigen. 

444 
-Barnard, E.E. Parole decision-making in Bri-
tain. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, blz. 
145-159. 

De schrijfster onderscheidt twee conceptuele 

modellen voor het beslissen over het vrijlaten 
op erewoord (parole): het juridische, waarbij 
parole principieel wordt gezien als een straf 
en het administratieve (een allocatie-iiistru-
ment). Vervolgens beschrijft zij het Britse 
parole-systeem in theorie en praktijk en de 
diverse wijzigingsvoorstellen, die ondanks 
de korte tijd dat het systeem werkt al naar 
voren zijn gebracht. Ook geeft zij haar oor-
deel over de haalbaarheid van deze voorstel-
len. De conclusie van de schrijfster luidt dat 
g,raduele veranderingen in de procedure meer 
waarschijnlijk lijken dan een substantiele 
verandering in de criminele politiek. 
Met literatuuropgave. 

445 
Faber-de Heer, T. Het vilide misdaadcongres 
van de Vereni;de Naties. 
Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 5, mei 1976, 
blz. 263-298 (N.).. 

De schrijfster heeft een interview gehouden 
onder de deelnemers van het gedurende de 
eerste twee weken van september 1975 in 
Geneve gehouden vijfde congres van de 
Verenigde Naties inzake de bestrijding van 
misdaad en de behandeling van wetsovertre 
ders, en brengt hier verslag uit van dit inter-
view. De vijf voornaamste thema's van het 
congres waren: 1) veranderingen in het tills-
daadpatroon, 2) strafrechtspleging en andere 
vormen van sociale controle ter voorkoming 
van misdaad, 3) de rol van de politie en de 
omlijning van haar bevoegdheden, 4) de 
behandeling van veroordeelden, en 5) econo-
mische en sociale gevolgen van de misdaad. 
Door de deelnemers werden vijf secties ge-
vormd, met voor elke sectie een der vijf 
thema's. In het interview wordt door leden 
van elke sectie verslag uitgebracht van de 
wijze waarop de secties zich met de thema's 
bezighielden en wordeminterne tegenstellin-, 
gen naar voren gebracht. In het artikel zijn de 
aanbevelingen en conclusies van de secties 
opgenomen, en verder aandacht besteedt de 
schrijfster aan 'het' grote succes van dit con-
gres, de declaratie inzake martelingen welke 
voorgelegd is aan de Algemene Vergadering 
van de V.N. en die op 9 november 1975 una-
niem aanvaard is. 

446 
Hoeven, P.J.A. ter. Politieke grenzen van 
strafrechtshervorming. 
Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 5, mei 1976, 
biz. 251-263 (N.). 

De schrijver wijdt in deze verkenning zijn 
aandacht aan het overheidsbeleid dat in een 
democratie gevoerd wordt en waarbinnen het , 
strafrecht een speciale plaats inneemt. Immers, 
zegt de auteur, met zijn draconische midde-
len — de directe toepassing van het legitiem 
fysiek geweldsmonopolie van de staat — kan 
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het de onderworpenen uitzonderlijk hard 
treffen. Hij vraagt zich af hoe de grertzen ge-
trokken en de belangen afgewogen worden. 
Hij maakt gebruik van de gebeurtenissen rond 
de voorgenomen vrijlating van de drie van 
Breda in het voorjaar van 1972. Aan het einde 
van het artikel schetst de auteur enkele hoofd-
lijnen veer het onderzoek near de politieke 
grenzen van strafrechtshervorming. Hij stelt 
dater eon afgebalcende professionele straf-
rechtelite bestaat, omgeven door complemen-
tafte beroepsgroepen die het monopolie han-
teren, waarbij hen een vote vrijheld gelaten 
worth. Mobilitatieprocessen die beginnen bij 
direct belanghebbenden bevestigen volgens 
de auteur dat in concreto de afwegingscriteria 
onvolledig zijn, mode doordat zij de wil beves-
tigen van een aanzienlijk gerespecteerd deel 
van de bevolking. De emotionaliteit van dit 
bevolkingsdeel demonstreert dat het recht-
vaardigheldsgevoel geschonden is; daarmee 
verlegt het tie strijd near erkenning van de 
normatieve iniichten. Volgens de auteur 
vereist het voorkomen van exteme interventie 
eon vote sociale en politieke gevoeligheid, 
rulet alleen van de strafrechtselite, welke voor-
al in tijden van tamelijk chaotische verande-
ringen niet gemakkelijk is op to brengen. 
Volgens hem blijft en groeit de behoefte 
aan sociaal wetenschappelijice inbreng, dear 
recht sociale interactie bindend wil regule-
ren. De auteur spreekt de hoop uit dat zijn 
korte studio lets zal bijdragen aan de kennis 
van normvorming en — erkenning onder 
collectieve druk. 

447 
Hogan Jr., W.T. Sentencing and supervision 
of organized crime figures 
Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 
1976, Hz. 21-24 (U.S.A.). 

De auteur stelt, dat wanneer blijkt dat eon 
aware misdeed in georganiseerd verband 
gepleegd is er een hogere straf opgelegd dient 
it worden. An de hand van enkele gerech-
telijke uitspraken wordt geconcludeerd dat 
de rechter hkrtoe, binnen de bestaande wet-
geving, ook de mogelljkheden heeft. De 
schrllver komt tot de conclusie dat wanneer 
dit idee van zwaardere bestrafFun en stren-
gen controle in gent van voorwaardelijke 
bestrafFmg gehanteerd gnat worden, or eller-
cent een zorpuldige definitie van het begrip 
georganiseerde misdaad moot worden opge-
steld. 

448 
Kaiser, G. Recent development in German 
penal policy. 
Intonational journal of criminology and 
posology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, biz. 
193-205. 

De schrijver geeft de veranderingen weer die 

aims inziens de laatste tijd hebben plaatsp-
vonden in het strafrechtelijk Meld in de B RD. 
Allereerst behandelt hij de ontwikkelingen in 
de doelstellingen van het strafrecht. Het is 
meet internationaal gericht en menselijker 
geworden. Bovendien zijn een aantal pedalo-
title strafrechtelijke taken near andere dien-
sten en instellingen overgeheveld. Ook stelt 
de auteur de ontwikkelingen in de strafmetho-
den en -maatregelen undo orde: wetten zijn 
— volgens hem in positieve zin — veranderd; 
het percentage gedetineerden is afgenomen; 
er wordt meet gebruik gemaakt van psychia-
trische en sociologische rapporten; de training 
binnen en de structuur van het gevangenis-
wezen is verbeterd. Tenslotte bespreekt de 
schrijver de relatie tussen de ontwikkeling op 
strafrechtelijk gebied, de sociale structuur en 
de ontsvikkeling van de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

449 
Kolk, LA. van der. De overheidsreactie op 
subsidiekrinunaliteit. 
Ars aequi, 25e jrg., Ill. 7, jurdaugustus 1976, 
biz. 349-359 (N.). 

De auteur beschrijft subsidie als bestuursin-
strument. Volgens doze definitie moet de 
subsklient eon overheidsgezagsorgaan zijn. 
Onder subsidiecriminaliteit verstaat do schrij-
ver het bedrieglijk voldoen aan de verkrllgings-
voorwaarden en het misbruiken c.q. oneigen-
lijk gebruiken van subsidie. Na or op pwezen 
to hebben, dat men zich bij elke strafbaar-
stelling van eon aftonderlijke groep van sub-
sidiecriminaliteit meet afvragen, of datgene 
wat men criminaliseert ook maatschappelijk 
laakbaar wordt gevonden, bespreekt de auteur 
de mogelijke overheidsreacties op subsidie-
criminaliteit: 
1) Via het commune strafrecht, 
2) Door strafbaarstelling in eon afzonderlijke 
wet, volgens de Wet Economische Delicten, 
3) Eon combinatie van strafbaarstelling in het 
commune strafrecht en in een afzonderlijke 
wet, 
4) Beheersing via het administratieve recht, 
en 
5) Eon combine tie van straf- en administratief-
rechtelijke redressering. 
Hantering van het strafrecht lijkt de schrijvcr 
eon to z ware reactie op eon gebied, waar van 
ten `grensmonar sprake is. Redressering via 
het bestuursrecht geniet zijns inziens de 
voorkeur, onder andere vanuit de optiek van 
voorrang van preventie boven repressie. De 
preventie vindt vooral pints door het stollen 
van voonvaarden aan het verkrijgen of behou-
den van subsidie. Zo or al con vorm van repres-
sie nodig is, zal deze volgens de auteur het 
beste door de administratie kunnen plants-
vinden. 
Met literatuuropgave. 



450 
Kiirzel, F.K. Probleme der Einweisung in 
eine sozialtherapeutische Anstalt. 
Monatsschrift für Kriminologie und Straf-
rechtsreform, 58e jrg., nr. 6, december 1975, 
blz. 358-375 (B.R.D.). 

In het cerste gedeelte van het artikel worden 
de wetsartikelen par. par. 65 en 67a StrRG . 
en par. 9 Entw. StVollzG besproken. De 
datum waarop deze artikelen oorspronkclijk 
in werking zouden treden was 1 oktober 
1973. Het was de bedoeling dat vanaf deze 
datum de sociaal therapeutische instellingen 
onder het strafrechtelijke systeem zouden 
vallen. Omdat echter in 1973 de artikelen 
geen kracht van wet kregen, wordt de ont-
wikkeling zoals deze nu tot 1978 gepland is, 
beschreven. De schrijver constateert dat er 
niet genoeg ruimte, personeel en geld voor 
de uitvoering van de wetsartikelen is. In het 
tweede gedeelte worden de mogelijke oplos-
singen beschreven. Er wordt voorgesteld om 
enerzijds het aantal te behandelen personen 
te beperken en anderzijds het aantal instel-
lingen uit te breiden. 

451 
Moerland, H. Wat doen wij voor slachtoffers? 
Nederlands tijdschrift voor ciminologie, 
18e jrg., nr. 3, juni 1976, biz. 97-112. 

Na afbakening van het slachtoffer-begrip als 
`de individuele benadeelde in strafrechtelijkc 
context' en vaststellend dat de overheid ervoor 
verantwoordelijk is de materiele en immate-
riele schade van het slachtoffer weg te nemen 
(herstel) en een opnieuw intredcn van een 
zogenaamde `slachtoffersituatie' te voorko men 
(preventie), stelt de schrijver dat bijna uit-
sluitend de laatste, kostbare, wcg wordt ge-
kozen, zij het met geringe resultaten (straf-
rechtspleging). Hij bepleit het in plaats daar-
voor of tevens betreden van de weg van her-
stel zonder dat dit ten koste hoeft te gaan 
van de preventieve effecten. Zich verder 
beperkend tot het herstel van immateriele 
schadc, bchandelt de schrijver globaal enkele 
alternaticve mogelijkheden om aan de behoef-
ten van slachtoffers tegemoet te komen. 
Daarbij constatcert hij dat naar de aard van 
deze bchoeften nog veel onderzock moct 
worden gedaan. Als mogelijkheden schctst 
hij vervolgens: crisisopvang vanuit particulier 
initiatief; opvang en hulpverlening door de 
politie; een gecombineerde slachtoffer-dader-
hulpverlening, en tenslotte: ecn opvangcen-
trum in de wijk. 

452 
Myjer, E. International covenant on civil and 
political rights en het strafrecht. 
Delikt en dclinkwent, 6e jrg., nr. 6, juni 
1976, blz. 338-357 (N.). 

Op 23 maart 1976 is het International cove-
nant on civil and political rights (ICCPR) in 
werking getreden voor de 35 landen die het 
verdrag geratificeerd hebben. De Nederlandse 
regering heeft het wetsontwerp dat nodig is 
voor ratificatie, inmiddels aan de Tweede 
Kamer aangeboden. De auteur besteedt aan-
dacht aan de mogelijke gevolgen van het 
covenant voor het Nederlandse recht en ver-
gelijkt de voor het strafrecht relevante artike-
len in het ICCPR met die in het Europees 
Verdrag ter bescherming van de rechten van 
de mens. Hierbij besteedt hij tevens aandacht 
aan de te volgen procedures, de samenloop 
van het ICCPR en het EV., en de vraag wat 
de uitwerking zou zijn van de in het ICCPR 
geproclameerde rechten. De auteur is niet 
erg optitnistisch, immers de internationale 
controle op naleving van de in het covenant 
genoemde rechten is miniem. Een staat kan 
niet officieel veroordeeld worden wegens 
schending van de in het ICCPR gewaarborgde 
rechten. Van belang acht hij verder dat het 
overgrote deel van de 35 landen welke gera-
tificeerd hebben, voorkomen op de lijst van 
landen waarmee Amnesty International zich 
noodgedwongen moet bezig houden, zodat 
de wettelijke precisering van het sinds de 
Universele Verklaring van 1948 ontstane, 
internationale gewoonterecht een inhouds-
loze zaak blijft, zolang niet de kloof tussen 
verbaal beleden norm en aanvaard recht in de 
verschillende nationale orden zal zijn opgehe-
ven. Volgens de auteur mogen we blij zijn als 
•van de officiele signalering van zeer grove en 
welbewuste schendingen van het ICCPR 
morele druk op de betrokken landen uitgaat. 

453 
Nichols, D.B. Untying the soldier btj refur-
bishing the common law. 
The criminal law review, maart 1976, blz. 
181-190 (G.B.). 

Met dit artikel ageert de schrijver tegen het al 
drie eeuwen bestaande feit dat soldaten, 
indien zij een vergrijp hebben gepleegd, niet 
voor een militaire maar voor een burgelijke 
rechter moeten verschijnen. Dit heeft volgens 
de schrijver allerlei vervelende consequenties: 
'handelen op bevel' kent men niet. De soldaat 
draait op voor het uitvoeren van een bevel 
van zijn meerdere; de wetgeving is sterk ver-
ouderd en niet aangepast aan technologische 
veranderingen. De schrijver stelt dan ook voor 
om over te gaan tot het instellen en, voorzover 
dat al bestaat, legitimeren van militair straf-
recht en het erkennen van militaire juristen, - 
als integraal onderdeel van het juridisch 
métier. 
Met literatuuropgave. 

454 
One, A.M.M. Internationaal strafrechtelijke 
aspect en van de Dost-affaire. 
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Nederlands juristenblad, 51e jrg., nr. 30, 
11 september 1976, blz. 10451059. 

Aan de veroordeling van de Nederlander 
Dost door het Landesgericht to Kleef wegens 
de verkoop van hashish aan Westduitsers, 
lag toepassing van het universaliteitsbeginsel 
ten grondslag. De schrijver acht doze toepas-
sing minder juist en komt na eon op het 
volkenrecht georienteerde beschouwing over 
de grensoverschrijdende toepassing van straf-
rechtelijke regels tot de conclusie dat artikel 
6, lid 5 (en 8) van het Duitse Wetboek van 
Strafrecht niet geheel in overeenstemming 
is met het door de BRD geratificeerde Enkel-
voudige verdrag inzake verdovende middelen 
(New York, 1961). Art. 36 tweede lid van 
dit verdrag spreekt eon duidelijke voorkeur 
uit voor bantering van het territorialiteits-
beginsel, maar hat daarnaast ruimte voor 
berechting door de iudex loci deprehensionis. 
Die berechting is aan de voorwaarde van 
ontoelaatbaarheid van de uitlevering gebon-
den. Uitgaande van de vooronderstelling dat 
door de vestiging van het universaliteits-
beginsel eon verdrags- of gewoonterechtelijke 
machtiging vanuit het volkenrecht vereist is, 
komt de auteur tot de conclusie dat art. 36 
tweede lid eon dergelijke machtiging slechts 
geclausuleerd bevat. Art. 6 Str. 6b bevel 
geen clausulering betreffende de uitlevering 
als opgenomen in art. 36 tsveede lid, Enk.V. 
De schrijver is van mening dat toepassing van 
het territorialiteitsbeginsel bij dit abstracte 
jurisdictieconflict redelijkenvijs wel had 
kunnen leiden tot veroordeling van Dost, 
voor zover diens handelen gezien kan worden 
als 'cleelneming aan eon drugbeleid' in West- 
Duitsland. Overigens geldt met betrekking tot 
de Westduitse regels voor strafrechtelijke 
jurisdictie, dat de alom bepleite terughoudend-
heid daarin ontbreekt. Doze omstandigheid 
komt volgens de auteur de gewenste Euro-
pese strafrechtellike integratie niet ten goede. 
Met literatuuropgave. 

455 
Skoler, D.L. Correctional unification: rhe-
toric, reality and potential. 
Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 
1976, blz. 14-20 (U.S.A.). 

De auteur geeft aan in hoeverre integ,ratie 
van niet-federale Correctional functions, dat 
is de supervisie over on administratie van 
plegers van strafbare feiten, is doorgevoerd 
on waarom zo'n integratie gewenst is. Na to 
hebben vastgesteld dat nog maar in weinig 
staten integratie van correctional functions 
heeft plaats gevonden, oppert de schrijver 
daartoe verschillende mogclijkheden: de 
scheiding tussen volwassenen en niet-volwas-
samn, tussen veroordelende instanties en 
instanties welke gaan over de voorwaardelijke 
veroordelingen en viiilatingen enzovoort. 
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Vervolgens bespreekt de schrijver de volgens 
hem noodzakelijke decentralisatie, waarbij 
hij ervoor pleit om ook op plaatsellik niveau, 
met het oog op aspecten als fmanciering en 
bureaucratisering, zoveel mogelijk aan ton 
integratie to gaan werken. 

Crininologie 

Zie ook de excerpten nr. 445 en nr. 485. 

456 
Anderson, EA. The 'Chivalrous' treatment 
of the female offender in the arms of the 
criminal justice system: a review of the 
literature. • 
Social problems, 23e jrg., nr. 3, februari 
1976, blz. 350-357 (U.S.A.). 

De beschikbare liMratuur over de ridderlijke 
behandeling van vrouwelijke delinkwenten 
door het strafrechtelijke systeem wordt be-
keken in eon poging om de aard van eon 
dergelijke behandeling to bepalen. De schrlif-
ster bespreekt drie vooronderstellingen be-
treffende de aard van vrouwelijke misdadig-
held, waardoor het voortbestaan van de 
ridderllike opvatting mogelijk word gemaakt: 
1) De vrouw zou slechts eon manipulerende 
rol spelen en de man tot misdadigheid  ann-
sporon. Haar misdadig gedrag wordt geken-
schetst als sluw on arglistig. 
2) De vrouw zou altijd tot misdadig gedrag 
komen op grond van zuiver sexuele redenen. 
3) De vrouwelijke delinkwent heeft eon grote-
re bescherming nodig. 
De schrijfster komt tot de conclusie dat het 
denkbeeld van eon ridderlijk strafrechtelijk 
systeem grotendeels op eon mythe berust 
on gee ft richtingen aan waarin con toekomstig 
onderzoek zich volgens haar zou moeten 
bewegen. 
Met literatuuropgave. 

457 
Antignano, L. Aspetti pedagogici del disadat-
tamento giovanile. (Pedagogische aspecten 
van onaangepastheid van de jeugd). 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 2, 1974, 
blz. 173-188 (I.). 

'Onaangepastheid' on 'criminaliteit', zijn 
goon absolute begrippen maar moeten vol-
gens de schrliver altijd gezien worden in hun 
historische, sociale on politieke context; de 
tolcrantie van de omgeving bepaalt doze be-
grippen in hoge mate. Eon samenleving is 
altijd in eon slechts betrekkelijk evenwicht 
en kan niet al te veel verdragen dat dat even-
wicht zou kunnen verstoren. Degene die als 
'anders' wordt gedoodverfd, gaat zich ook 
als zodanig gedragen. De auteur gaat na welke 
rol de puberteit, de structuur van het ouder- 



lijk gezin, de school en de sociaal-economi-
sche en culturele context hierbij spelen. In 
de puberteit worden rekeningen uit de 
kindertijd gepresenteerd bijvoorbeeld de ge-
volgen van het verblijf in een inrichting); de 
jonge mens wordt pas ongeveer tien jaar 
nadat hij lichamelijk volwassen is geworden 
ook sociaal als volwassen beschouwd. Door 
de urbanisatie en het.delegeren van opvoe-
dende taken aan andere milieus raken zowel 
ouders als kinderen gedesorienteerd. De 
school heeft nog steeds een elitair karakter 
en de leerstof, kennis en waarden die zij 
overdraagt zijn nog niet ingesteld op het 
!even van kinderen in de huidige tijd. De 
jongeren doorzien de materialistische menta-
liteit van de generatie boven hen. Door al 
deze dingen komen zij in conflict met hun 
ouders, leraren en werkgevers en raken zij 
`onaangepase. 

458 
Arcuri, A.F. Lawyers, judges, and plea 
bargaining: some new data on inmates' views. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, blz. 
177-191. 

De schrijver beoogt met het ondcrzoek een 
antwoord te geven op drie vragen: hoe beoor-
delen de gevangenen de kwaliteit van hun juri-
dische bijstand, hoe kijken zij aan tegen 
'plea bargaining' en hoe beoordelen zij hun 
rechter. Na het uiteenzetten van zijn werk-
methode geeft de schrijver tientallen statis-
tische gegevens, waaruit hij de volgende 
conclusies trekt: 
Toegevoegde raadsmannen geven volgens 
de gedetineerden niet om een vrijspraak en 
voelen zich ook niet geroepen te vechten voor 
een gunstige 'deal'. Het juridische proces dat 
vele gedetineerden beschrevcn, was groten-
deels informed l en voor hen zeer vaak onzicht-
baar. Plea bargaining vond achter gesloten 
deuren plaats waarmee de kans bestaat dat er 
filet altijd sprake is van een due process, aan-
gezien controle onmogelijk is. Hoewel de 
meeste rechters als fair omschreven wcrden, 
verweet men hen niet te weten wat gevange-
nisstraf of een gevangenis inhoudt; hetzelfde 
geldt voor advocaten. Tenslotte geeft de 
schrijver enkele suggesties ter verbetering, 
bijvoorbeeld in de verhouding client-advocaat. 
Met literatuuropgave. 

459 
Bartilotti R. en B. Opice. Comportamenti 
antisocian e fenomeni criminosi in epilettici. 
(Anti-sociaal gedrag en misdadige verschijn-
selen bij epileptici) 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 2, 1974, 
blz. 189-205 (I.). 

Modcrne neurofysiologische ontdekkingen 
hebben de kennis omtrent epilepsie vergroot 

en daarmee kan het gedrag van epileptici op 
genuanceerder wijze worden verklaard. Bij 
deze patienten spreken endogene factoren, 
karakter en psychische reacties op de eigen 
ziekte een bijzonder grote rol. De epilepsie 
kan vaak de symptomen van andere geestes-
stoomissen aan de oppervlakte brengen, ter-
wijI de verschijnselen dan niet typisch zijn 
voor epilepsie. De auteurs delen de mogelijk-
heden van criinineel gedrag bij deze patienten 
in vijf categorieen in. Vaak kan slechts een 
EEG (electro-encefalogram) de aanwijzing 
geven dat het om epilepsie gaat of om een 
afwijking die optreedt bij andere geestelijke 
stoornissen. De aard van de ziekte in combi-
natie met de — zich veranderende — aard van 
de patient maken dat hij maar al te gemakke-
lijk een marginaal bestaan gaat leiden, waamit 
crimineel gedrag zonder veel moeite voort-
vloeit. Overigens komt er bij epileptici met 
meer crimineel gedrag voor dan bij andere 
geestelijk gestoorden. 
Met literatuuropgave. 

460 
Binswanger, R. en W. Brandenberger. Zum 
Problem langdauernder Untersuchungshaft. 
Schweizerische Zeitschrift ftir Strafrecht, 
91e jig., nr. 4, 1975, blz. 406-420. 

Preventieve hechtenis is meestal nutteloos 
voor de resocialisatie. In dit artikel wordt 
aangetoond, dat deze de resocialisatie zelfs 
eerder bemoeilijkt en schade aan de persoon-
lijkheid kan toebrengen. Via een onderzoek 
bij 24 preventief gedetineerden willen de 
auteurs een beeld krijgen over de ernst van 
deze problematiek. Vanuit psychiatrisch 
gezichtspunt trachten zij mogelijke gevolgen 
van de meestal in afzonderlijke cellen uitge-
zeten preventieve hechtenis aan te tonen. Tot 
slot brengen ze juridische standpunten en 
mogelijkheden om de situatie te verbeteren 
ter discussie. 

461 
Chappell, D. 0.oss-cultural research on forci-
ble rape. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 3, augustus 1976, 
blz. 295-305. 

In het artikel worden de resultaten weerge- . 
geven van een literatuuronderzoek naar 
cross-culturele factoren met betrekking tot 
verkrachting, teneinde door middel van verge-
lijkend onderzoek hierin meer inzicht te 
verkrijgen. Hiermee kan volgens de schrijver 
de kennis over seksueel afwijkend gedrag 
vergroot worden en krijgt men meer mogelijk-
heden voor een effectieve controle. De.auteur 
bespreekt achtereenvolgens een definitie van 
verkrachting in het gewoonterecht in theorie 
en praktijk, de verkrachting in primitieve 
samenlevingen, de socialc determinanten van 
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verkrachting en de richting waarin naar zijn 
melting verder onderzoek moot gaan. 
Met literatuuropgave. 

462 
Cotton, M., D. Fein en S. Cotton. Effective-
ness of a community based treatment program 
in modifying aggressiveness of delinquent 
behavior. 
Corrective and social psychiatry and journal 
of behavior technology methods and therapy, 
22e nr. 2, 1976, biz. 35-39 (U.S.A.). 

De mate van agressie die aan de dag gelegd 
wordt bij het plegen van misdrijven, is volgens 
de schrijvers van grote betekenis voor de kans 
op succes bij rehabilitatie. Het experiment 
waarvan in dit artikel spralce is, is een op de 
gemeenschap gebaseerd behandelingsprogram-
ma voor jeugdige delinquenten. Het moet 
gezien worden as een thtematief voor gevan-
genisstmf. Er wordt therapeutische en op-
voedkundige hulp geboden. De onderzoeks-
gmep bestaat uit 89 jongens tussen de 14 en 
19jaar. De schaal van Hooke (1970) is 
gebruikt om inisdrliven te ciassificeren naar 
de mate van agressiviteit. De groep als geheel 
blijkt tUdens de behandeling minder agressief 
in zijn dan ervoor. Na afloop loopt de agressi-
viteit weer op, mans niet tot het oorspronke-
lijke niveau. Voor inbrekers en voor jongens 
die minder ernstige misdrijven pleegden 
worden andere benaderingen voorgesteld. 
De recidive was hoog bij de onderzochte groep. 

463 
Fenner E. Line Lanze fiir den Labeling-An-
rats. 
Kriminalistik, 29e 	nr. 11, november 
1975, blz. 484-490(8.0K.). 

De auteur levert een bijdrage aan en reageert 
op de discussie over de vrij 'mule' en de 
snieuwe' criminologic. Hij besteedt daarbij 
uitvoerige aandacht aan de labelingtheorie. 
Met name gaat hij in op de verhouding weten-
schap-ideologie. Ook wordt ingegaan op de 
betekenis van de labetmgtheorie voor de 
praktijk van politic en justitie. 
Met literatuuropgave. 

464 
Kraut, R.E. Deterrent and definitional 
Influences on shoplifting. 
Social problems, 23e jrg., nr. 3, februari 
1976, blz. 358-368 (U.S.A.). 

In het voorjaar van 1973 werden 1500 vtagen-
!listen toegezonden aan studenten van de 
Univeniteit van Pennsylvania om hun betrok-
kenheid bij winkeldiefstallen te onderzoeken. 
De uiteindelijk verwerkte informatie is af-
komstig van de 606 studenten, die de vragen-
Iijst 	Zowel het bekend zijn 
met het risico eh met andere duidelijk om- 
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schreven factoren, vormden ecn afweermiddel 
tegen diefstal. Studenten, die winkeldiefstal-
len pleegden gaven meestal het geringe risico 
van aanhouding als belangrlike reden tot 
diefstal op, naast hun verlangen em een 
bepaald artikel te bezitten zonder daarvoor 
betaald te hebben. Zij dachten dat aan dief-
stal de minste risico's verbonden waren, zowel 
voor wat betreft de waarschlinlijkheid van 
aanhouding Ms voor wat betreft de strengheid 
van de formele en infonnele sancties. Aan-
houding verhoogde hun venvachting van het 
formele risico. Studenten die winkeldiefstal-
len pleegden, beschreven zichzelf meestal als 
gelijkwaardig aan de typische winkeldief, 
waarbij zij die gelijkwaardigheid bereikten 
door hun zelfwaardering te verlagen en de 
winkeldief meer waard te achten. Winkeldie-
ven accepteerden verantwoordelijkheid voor 
hun gedrag, terwlil zij die nooit gestolen had-
den die verantwoordelijkheid afwezen wan-
neer zij zich in bun plants dachten. Winkel-
dieven die betrapt waren, waxen echter meer 
geneigd pogingen aan te wenden em bun 
gedrag te rechtvaardigen. 
Met literatuuropgave. 

465 	• 
Langley, M. An alternative approach to 
delinquency analysis and management. 
Canadian journal of criminology and correc-
tions, I8e jrg., nr. 3, juli 1976, blz. 204-224. 

De auteur kritiseert de benadering van delin-
quent gedrag met een positivistisch model. 
Na een bespreking van de tekortkomingen 
van dit model gaat de schrijver in op be-
sprekingen van het medisch model en stelt 
een model voor dat gebaseerd is op ideeen 
uit de 'new criminology': een conflict-oplos-
singsmodel. Hierbij wordt delinquent gedrag 
beschouwd als een vorm van generatieconflict. 
Met literatuuropgave. 

466 
Mack, LA. en 11.1. Kerner. Professional and 
organised crime: a comparative approach. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, blz. 
113-128. 

De schrijvers onderscheiden allereerst de 
begrippen 'professional crime' (dc redelijk 
goed geplande operatics van full-time dieven 
en rovers); 'organised crime' (iedere operatie 
die door twee of meer personen wordt uitge-
voerd en waarbij mldifferentiatie optreedt) 
en 'syndicated crime' (de Al Capone richting). 
Vervolgens geven zij van de drie typen mis-
dead hun locatie (Amerika, Europa), hun 
overeenkomsten en verschillen qua organisatie, 
status van de deelnemers, het verschil in buit 
(geld of goederen) en nieuwe ontwikkelingen. 
Speciale aandacht wordt nog besteed aan 
Europa, waarbij de zich ontwikkelende handel 



in gestolen auto's besproken wordt. Na het 
aanstippen van de toename van zogenaamde 
'business-type crime' (fraude en dergelijke) 
concluderen de schrijvers dat de georgani-
seerde misdaad eerder onderwerp van de 
sociologie dient te zijn dan van de criminolo-
gie. 
Met literatuuropgave. 

467 
Mike, B. Willem Adriaan Bonger's 
'Criminality and economic conditions': a 
critical appraisal. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 3, augustus 1976, 
blz. 211-239. 

De schrijver analyseert de criminaliteits-
theorie van Bonger, zoals deze in 'Criminality 
and economic conditions' ontwikkeld is. Hij 
onderzoekt hiertoe Bonger's sociale theorie, 
namelijk de wereldbeschouwing van waaruit 
Bonger de misdaad bekijkt. De auteur richt 
zich hierbij op Bonger's marxisme en Bonger's 
sociaal-darwinisme, en op zijn directe 
statistische methode, waarbij hij de etiologie 
van aanranding en verkrachting analyseert. 
De analyse leidt tot de volgende conclusiei: 
1) Het marxisme van Bonger leidt tot een 
reductie van het werk van Marx, 2) De 
gedachtengang van Bonpr heeft zijn 
oorsprong in het darwinisme en 3) De 
`directe statistische methode' van Bonger . 
heeft niets te maken met positivistische 
criteria, is niet erg 'direct' en is een uiterst 
eclectische analyse-methode. 
Met literatuuropgave. 

468 
Niblett, B. en J. Boreham. Cluster analysis in 
court. 
The criminal law review, maart 1976, 
blz. 175-180 (G.B.). 

Het artikel beschrijft een onderzoek met 
behulp van cluster-analyse naar de bewering 
van een verdachte voor het Central criminal 
court in februari 1975 in London, dat van. 
acht van de twaalf punten van de aanklacht, 
de bekentenissen die hij zou hebben afgelegd 
door de politic vervalst waren. 
Na een omschrijving van het begrip cluster-
analyse geven de schrijvers het onderzoek 
weer. Het was mogelijk de analyse uit te 	• 
voeren, doordat verdachte enkele jaren tevo-
ren aangaande een moordzaak soortgelijke 
verklaringen had gegeven. Het resultaat voor 
de bewuste acht documenten was negatief, 
dat wil zeggen er was een significant verschil 
in stijl tussen de betwiste en de niet-betwiste 
documenten. De verdachte werd voor de acht 
punten vrijgesproken. 
Met literatuuropgave. 

469 
Palys, Th.S. An assessment of legal and 
cultural stigma regarding unskilled workers. 
Canadian journal of criminology and 
corrections, 18e jrg., nr. 3, juli 1976, 
blz. 247-257. 

In het hier beschreven onderzoek wordt 
nagegaan, in hoeverre een strafblad van 
invloed is op de kansen bij een sollicitatie. 
Er werden 150 sollicitatiebrieven verstuurd 
waarbij het ras van de betrokkene en het 
aantal gepleegde delicten werden gevarieerd. 
Het bleek dat de kansen van vooral indianen 
met een strafblad minder positieve reacties 
kregen dan indianen zonder strafblad of met 
minder ernstige recidive. Overige verschillen 
waren niet significant 
Met literatuuropgave. 

470 
Peters, T., Jac. van Weringh, J. Valkhoff e.a. 
De actualiteit van Bonger. 
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 
18e jrg., augustus 1976, 216 blz. 

Op 16 september 1976 was het honderd jaar 
geleden dat de criminoloog W.A. Bonger te 
Amsterdam ward geboren. Dit nummer is 
geheel aan hem gewijd. Het opent met een 
bijdrage van Valkhoff, die reeds eerder vlak 
na de oorlog werd gepubliceerd in De Nieuwe 
Stem. De andere bijdragen brengen 
verschillende facetten van Bongers 
criminologische arbeid in de aandacht. Van 
Outrive vergelijkt Bonger's opvattingen met 
die van de neo-marxistische criminologie, 
Pinner gaat nader in op Bonger's opvattingen 
over vermogenscriminaliteit en Leuw en vim 
Weringh bespreken zijn 'Ras en misdaad'. In 
aansluiting op laatstgenoemde bijdrage is een 
artikel opgenomen van Leuw onder de titel 
'Ras en misdaad veertig jaar later'. 
Bianchi vergelijkt de radicale criminologen 
met Bonger en Peters besluit het thema-
nummer met een artikel over de waardering 
van Bonger in zijn eigen tijd en nadien; de 
grootste waardering gaat nog steeds uit naar 
het feit dat Bonger inzichten heeft 
aangebracht met betrekking tot het verband 
tussen economische condities en bepaalde 
vormen van delinquentie. 
Met literatuuropgave. 

471 
Prus, R.C. en J.R. Stratton. Parole revocation 
decisionmaking: private typings en official 
designations. 
Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 1976, 
blz. 48-53 (U.S.A.). 

De auteur beschrijft de resultaten van een 
onderzoek naar de vraag hoe de beslissirtg tot 
herroeping van de parole (voorwaardelijke 
vrijlating) tot stand komt. Hierbij speelt de 
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vraag in hoeverre degene die de beslissing tot 
herroeping moat nemen, zich laat leiden door 
private typing, dat is het hidden van personen 
naar eigen inzicht, en official designating, dot 
Is het officieel doorgeven van het resultant van 
van de private typing aan hoge instanties. Bij 
vergelijking van doze beide beslissingsmodel-
len bleek eon duidelijke discrepantie: de 
zogenaarnde parole agents zouden slechts de 
herft van de gevallen welke raj persoonlijk 
wel in aanmerlcing zouden hebben laten 
komen voor herroeping, officieel niet voor-
gedragen hebben. 
Met literatuuropgave. 

472 
Ross, R.R. en Mi. Price. Behavior modification 
in corrections: autopsy before mortification. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 3, augustus 1976, 
blz. 305-315. 

De schrijvers beperken zich bij bun bespreking 
van programme's, gericht op gedragsvemnde-
ring, tot die programme's die uitgaan van de 
mogelijkheden tot 'operante conditionering'. 
Ze richten zich in hun besclullving op 
effectiviteit, karakteristieken van client en 
omgeving, selectie van doelgedrag, beperkte 
beschikbaarheid en mogelijkheden van 
'versterkers', nadelige effecten van een 
extinctie-procedure, en de neiging tot straffen 
door de instelling. 
Met literatuuropgave. 

473 
Steiner, J.M., S.C. Madden en L. Herkomer. 
Price tag switching. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, 
blz. 129-143. 

In pleats van a priori ean te nemen dat or 
'criminele handelingen' bestaan, gaan de 
schrllvers er vanuit dat het definieren van eon 
handeling tot 'crimineel' slechts eon keuze is 
uit eon heel scale van definities. Uitgaande van 
dit perspectief hebben de schrijvers eon 
onderzoek gedaan naar het fenomeen 'prijs-
kaartjes verwisselen'. Na een overzicht van de 
gegevens en de methoden om doze te 
verlcrijgen, geven zij de resultaten. Allereerst 
noemen de auteurs de algemene voonvaarden, 
waaronder het fenomeen kan pleatsvinden. 
De mogelijkheden ertoe zijn legio: de grote 
wannhuizen stellen hun goederen open en 
bloat ten toon; de kaartjes zijn gemakkelijk to 
venvisselen; de drukte maakt alles erg 
gemakkelijk etcetera. De rechtvaardiging van 
de handeling vonden de ondervraagde daders 
meestal in het feit dat het geen `echte diefstal' 
is en dat de zaak het toch wel missen kan. Na 
een discussie over de werken van andere 
auteurs omtrent het fenomeen komen do 
schrijvers tot een onderscheid in twee 
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categorieen: a) winkeldiefstal als een grovere 
vorm van diefstal en b) vergrlipen die 
gebaseerd zijn op filosofische of ideologische 
motieven, waarbij de klant de winkel de 
aangeboden goederen of diensten gedeeltelijk 
vergoedt, dat wil zeggen wearbij het sociale 
contract niet volledig verbroken is. 
Met literatuuropgave. 

474 
Strauss, M.A. Leveling, civility and violence 
in the family. 
Journal of marriage and the family, 36e jrg., 
nr. I, februari 1974, blz. 13-29 (U.S.A.). 

Op basis van de resultaten van eon onderzoek 
onder 385 echtparen, dat tot doel had vast to 
stellen of het vrij uiten van agressieve 
gevoelens de conflicten binnen een huwelijk 
ken oplossen, komt de schrijver tot de 
conclusie dat de hypothese dat verbale agressie 
een substituut is voor fysieke agressie niet 
juist is. Uit de gegevens blijkt zelfs het tegen-
deel: hoe meer verbale agressie, hoe meer 
fysieke agressie. Hij geeft aan welke historische 
en sociale processen er de oorzaak van zijn dat 
doze theorie van de therapeutische agressie de 
laatste jaren steeds meer aan populariteit 
wint, ondanks het bit dat ze door goon enkel 
wetenschappelijk onderzoek wordt onder-
steund. 
Voor eon uitgebreidere weergave van dit 
artikel zie Justitiele verkenningen nr. 8, 1976, 
blz. 388. 

475 
Walter, R., W. Merschmann en G. Mohnen 
Unregistrierte Delinquenz Strafunmiindiger 
und Persbnlichkeitsmerkmale im FPI. 
Monatsschrift für Kriminologie und S trafrechts-
reform, 58e jrg., nr. 6, december 1975, 
blz. 339-357 (B.R.D.). 

De schrijvers hebben de relatie tussen 
persoonlijkheidsvariabelen in de FPI en de 
hoeveelheid verborgen criminaliteit van niet-
volwassenen onderzocht. Het bleek dat 
personen met een hoge score aan verborgen 
criminaliteit in alle sociale klassen ondermeer 
agressiever on moor extrovert waren. Echter, 
personen met een extreme FP1-score gaven 
toe evenveel strafbare feiten gepleegd to 
hebben als personen met eon normale score. 
Voorts pleegden personen met een extreem 
lege of hoge FPI-score goon andere strafbare 
feiten dan psychologisch normate personen. 
Het bestaan van bepaalde syndromen in de 
Z111 van eon psychologische eigenaardigheid 
kon niet eangetoond worden. 
Met literatuuropgave. 

• 476 
Zondervan-de Jong, J. Vrouwenemancipatie 
en vrouwenkriminaliteit. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 



31e jrg., nr. 7/8, augustus 1976. 
blz. 379-386 (N.). 

De schrijfster heeft een vergelijkend onderzoek 
ingesteld naar de crimingiteit onder 
respectievelijk huisvrouwen, werkende en 
studerende vrouwen. De centrale vraag was 
of de criminaliteit onder werkende en 
studerende vrouwen hoger is dan bij huis-
vrouwen. Ook werd onderzocht of er een 
overgang naar meer mannelijke soorten 
delicten te bespeuren viel. In antwoord op de 
centrale vraag wordt geconcludeerd, dat een 
stijging van criminaliteit waarschijnlijk is, 
naarmate meer vrouwen gaan werken en 
studeren. Of er oak een `vermannelijking' van 
de crimingiteit plaats vindt, is vooralsnog niet 
zeker. 

Gevangeniswezen 

477 
Granito, A. Nuovi aspetti del regime pen iten-
ziario e pro blemi di applicazione della 
normativa. (Nieuwe aspecten van het 
gevangenisregiem en problemen van het 
toepassen van de norm). 
Rassegna di studi penitenziari, 26e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1976, blz. 3-19 (I.). 

De auteur geeft weer wat de wet van juli 1975 
inzake de vernieuwing van het Italiaanse 
strafstelsel omvat. Hij gaat nader in op die 
zaken die de tenuitvoerlegging van straffen 
betreffen en zet zeer kritische kanttekeningen 
bij verschillende bepalingen. Onder andere 
stelt hij dat de interpretatie en .de toepassing 
op verschillende punten zo veel problemen 
oproept dat dit het vernieuwingselement te-
niet doet. Volgens hem moet eerst de strafwet 
zelf worden herzien. Hij gaat uitvoerig en 
gedetailleerd in op de regels ten aanzien van 
de praktijk van het gevangenisleven. Voorlopig 
geeft de behandeling van preventief gedetineer-
den grote problemen; zij ontvangen uiteraard 
geen therapie-behandeling. Wat betreft 
vemieuwingen in de behandeling van 
veroordeelde gedetineerden uit hij onder 
andere kritiek op de bepaling dat zij voor-
werpen bij zich mogen hebben die voor hen 
persoonlijk waarde bezitten, op de onduidelijk-
heid inzake competenties bij de controle op 
contacten met de buitenwereld en op de 
bepaling over godsdienstvrijheid binnen de 
gevangenis. Hij vat zijn kritiek samen door te 
zeggen dat het enige echt nieuwe in de wet de 
straf-alternatieven zijn. Deze vernieuwing 
komt volgens hem erg laat, en bovendien zijn 
er niet genoeg mensen en middelen voor 
beschikbaar. 

478 
Pope, P. Prisoners in maximum security • 
prisons. Perspectives upon management and 
management problems. 
Prison service journal, nr. 22, mei 1976, 
blz. 2-5 (G.B.). 

Het groeiend aantal langgestraften en de 
politiek am hen te verspreiden over een aantal 
maximaal beveiligde gevangenissen heeft ertoe 
geleid dat de laatste jaren meer de nadruk 
wordt gelegd Op de problemen van beleid den 
op die van insluiting. Dit heeft weer geleid tot 
de ontwikkeling van geavanceerde computer-
technieken en tot een grotere bezorgdheid . 
over leidinggevende capaciteiten en hun 
toepassing, zowel op de staf als op de 
gevangenen. Beveiligde omheiningen en 
beperkte bewegingsvrijheid binnen gevangenis-
sen kunnen niet langer gezien warden als 
adequate maatregelen wanneer men met 
problemen te maken krijgt, welke maximaal 
beveiligde gevangenissen heden ten dage 
opleveren. Het onderzoek dat de basis vormt 
van het artilcel, geeft deze groeiende belang-
stetting voor het leiding geven aan mannen in 
maximaal beveiligde gevangenissen weer. De 
doelstellingen van het onderzoek, dat in 1973 
werd afgerond, zijn viervoudig. De leiding 
staat hierbij steeds centraal. In de eerste 
plaats woidt een paging gedaan am enig 
inzicht te krijgen in het aantal mannen wier 
gedrag als probleemscheppend voor de leiding 
beschouwd werd. In de tweede plants wordt 
een beknopte vergelijking gemaakt tussen de 
mannen die problemen gaven en de bevolking 
van gevangenissen in het algemeen. Ten derde 
wordt een analyse gemaakt van de verschillen-
de soorten beleidsproblemen en wordt een 
schatting gemaakt van de frequentie waarmee 
die optraden. Tenslotte worden enkele 
reacties op de situaties zoals die zich voor-
deden in beschouwing genomen. 

Reclassering 

479 
Mangrum, C.T. Corrections, tarnished halo. 
Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 1976, 
blz. 9-14 (U.S.A.). 

De schrijver stelt vast dat het huidige 
Amerikaanse reclasseringssysteem heeft 
gefaald. Het doel — het veranderen van de 
persoonlijkheidsstructuur van de dader — 
wordt als belangrijkste reden van dit falen 
genoemd. De schrijver meent dat men zich 
nict op de persoonlijkheid maar op het gedrag, 
van de dader moet richten. In dit verband 
wordt voorgesteld het idee van de persoonlijice 
verantwoordelijkheld voor het eigen gedrag 
weer in te voeren waaraan, als logische volgen- 
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de flap, de bestraffmg van onwettig gedrag 
wordt verbonden. Tenslotte pleit de schrliver 
vow vooral praktische ondersteuning van de 
delinquent, bifroorbeeld via beroepsopleidin-
gen, omdat near zijn mening de delinquent 
wanneer doze praktisch beter toegerust is, 
eerier in de maatschappij geaccepteerd zal 
word en. 

480 
101E8,1. en R. Martinson. Is the treatment of 
criminal offenders really necessary? 
Federal probation, 40e jig., nr. 1, maart 1976, 
blz. 3-9 (U.S.A.). 

Naar aardeiding van hun book 'The 
effectiveness of correctional treatment', 
stollen de auteurs dat de gehanteerde 
resocialiserings- en reclasseringsmaatregelen 
wen merkbaar effect op het mcidivisme 
hebben gehad. Daarom stollen zij eon 
altemanef vow en noemen dit restraint in the 
community. Mn hen die voor de eerste maal 
veroordeeld worden wordt eon straf opgelegd 
wellce islet ten uitvoer wordt gebracht zolang 
de veroordeelde niet recidiveert. De recidivis-
ten zijn blijkbaar niet gevoelig voor dreiging 
diem Ook zij blliven op vrlie voeten, doch 
worden onder toezicht gesteld. De veroordeel-
de merkt daar echter niets van zolang hij niet 
mmieuw eon strafbaar feit pleegt. Gebeurt 
rid wel, dan ludgt hij gevangenhstraf. 
Kenmerkend voor het voorgestelde systeem is 
de zekerheid van bestraffing„ waarvan volgens 
de sclullvers eon reale dreiging uitgaat. Even 
essentieel aditen zij dat slechts de wetsover-
treding telt en niet de persoon zelf. Zij wijzen 
dan ook eon behandeling in de zin van 
nnocialisering af. 

Psychiatrische zorg 

481 
Bernsmartn, K. en K.P. !Ciskei. Par. 20 StGB 
und die Entschuldbarkeit von Delinquenz 
diesseits biologisch-psycho(patho)logischer 
Exkulpationsmerkmale. 
Monatsschrift fin Krirninologie und Stint-
rechtsform, 58e jrg.: nr. 6, december 1975, 
blz. 325-339 (B.R.D.). 

De schrijvers onderzochten de relatie tussen 
strafrecht en psychiatric met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid voor strafbare 
feiten. Zij concluderen dat doze historisch 
gegroeide band verbroken moot worden. Zij 
poneren eon verantwoordelijkheidsbegrip dat 
recht doet aan het strafrechtelijk verantwoor-
delijiheidsbegrip en de huidige kennis met 
betrekking tot de voorwaarden voor 
verantwoordellik.menselijk handelen. 
Tenslotte bespreken de auteurs het effect van 
doze benadering op de uitvoering van straffen 

en maatregelen van veiligheid on rehabilitatie. 
Met literatuuropgave. 

482 
Hoggett, B., R. Fox en AJ. Ashworth. The 
Bullet report. 
The criminal law review, december 1975, 
blz. 673-697 (G.B.). 

Het artikel begint met eon samenvatting van 
de belangrijkste aanbevelingen van de 'Butler 
committee on mentally abnormal offenders'. 
Dit geeft aanbevelingen ten aanzien van 
algemene punten, zoals classificatie, identill-
catie en forensisch-psychiatrische diensten, 
on ten aanzien van de vier stadia in het proces 
van sociale controle ten aanzien van geestelijk 
gestoorde personen, to weten v6Or het 
gerechtelijk onderzoek, tijdens het 
gerechtelijke onderzoek, bij de verwgzing, 
en bij behandeling on ontslag. 
Hoggett vraagt zich in eon commentaar op het 
rapport at wet er mis is met de 'Mental 
health act'. Zij bespreekt de benadering van 
de commissie in het algemeen on haar 
behandelingsvoorstellen in het bijzonder. De 
commissie heeft getracht recht to doen. 
Weliswaar moor recht aan het publiek en de 
inrichtingen dan aan de patienten, maw dit 
komt vo/gens hear doordat het huidige 
systeem eon compromis is tussen billijkheid 
en de mogelijkheid van een succesvolle 
behandeling. 
Fox bespreekt de standpunten van de 
commissie ten aanzien van ziekte on misdrijf. 
Hij verschilt van mening over het begrip 
psychopaat. Ashworth bespreekt de 
voorstellen betreffende de criminele 
verantwoordelijkheid. De auteur proeft uit de 
voorstellen eon terugdeinzen voor de opvatting 
dat iemand, die eon criminele dud pleegt 
terwid hij niet toerekeningsvatbaar is, 
behandeld behoort to worden en niet 
veroordeeld en gestraft. Eon persoon met een 
als niet emstig geclassificeerde geestelijke 
afwijking kan alsnog gestraft worden op 
wond van een gedeeltelijke verantwoordellik-
heid, hoewel hij gedeeltelijk gestoord is. De 
auteur is het met doze opvatting niet eons. 
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Schuler, J. Enige kritische beschouwingen now 
aanleiding van een aantal gevallen van strait 
oplegging met en zonder TBR-stelling. 
Tijdschrift voor psychiatric, 18e jrg., nr. 7/8, 
juli/augustus 1976, blz. 510-519 (N.). 

De TBR-maatregel kan door de rechter 
opgelegd worden. Daamaast ken TBR via 
artikel 120 van de Gevangenismaatregel 
toegepast worden op tot gevangenisstraf 
veroordeelden. In het onderzoek werden doze 
twee groepen met elkaar vergeleken naar 
leeftijd, strafduur, awd van de delicten en 
anamnestische bijzonderheden. Volgens geeft 



de auteur aan waarom hij vooral om 
praktische redenen tegen de combinatie van 
langdurige strafoplegging en TBR is. Tenslotte 
wordt stelling genomen tegen strafoplegging 
met toepassing van artikel 120 G.M., omdat 
dan de overheid slechts gebonden is straf te 
executeren. Als.TBR wordt opgelegd, is de 
overheid daarentegen genoodzaakt voor 
asielering en/of behandeling te zorgen. De 
auteur stelt tenslotte wetswijzigingen voor 
waarmee omzeiling, via artikel 120 G.M., 
van een noodzakelijke 'TBR-stelling voor-
komen zal kunnen worden. 

484 
Sclafani, F. en A. Staraca. Attuale 
problematiche giuridiche e psicopatologiche 
in tema di infermitti psichica sopravvenuta al 
condannato. (Actuele juridische en 
psychopathologische problemen van geestes-
ziekte bij een veroordeelde). 
La giustizia penale, 81 jrg., nr. 3, maart 1976, 
blz. 65-80 (1.) 

Wanneer een reeds veroordeelde gedetineerde 
wordt getroffen door een . geestelijke stoornis 
of ziekte, moet hij dan worden verpleegd in 
een gerechtelijke gesloten inrichting of in een 
gewoon, burgerlijk psychiatrisch ziekenhuis; . 
telt de tijd van de verpleging mee als straf of 
wordt de straf opgeschort? Er is over deze 
vragen in Italie reeds lang veel discussie, 
waarbij zich ook nog andere vragen voordoen. 
De schrijvers zijn van mening dat de hele 
materie moet worden herzien. In Italie is het 
nu nog zo dat de verpleegtijd niet van de 
straftijd wordt afgetrokken, waarmee de straf 
ongelimiteerd kan worden opgeschort 
(motiveringen hiervoor onder andere: een 
zieke is niet in staat de zin van een straf aan 
te voelen; niet-zieke gedetineerden zouden 
kunnen simuleren); de zieke wordt in 
principe in een gerechtelijke inrichting 
verpleegd. De auteurs beschrijven de 
regelingen in vele Europese en enkele 
Afrikaanse landen, waar men over het 
algemeen de verpleegtijd wel aftrekt. Een 
komende wetsherziening dient volgens hen in 
te houden dat de beslissende instantie moet 
overwegen of de mogelijkheid bestaat dat de 
patient in een burgerlijke psychiatrische 
inrichting wordt verpleegd als hij geen 
beroeps- of gewoontemisdadiger is, en een 
straftijd heeft van minder dan drie jaar. Het 
criterium dient echter in de eerste pints de 
aard en ernst van de stoornis te zijn. De 
auteurs willen de verpleegtijd afgetrokken 
zien van de straftijd en de straf niet 
ongelimiteerd laten opschorten. Het is in elk 
geval belangrijk dat de zieke en de niet-zieke 
gedetineerde zoveel mogelijk dezelfde 
bchandeling krijgen, gericht op heropvoeding 
en wederaanpassing aan de samenleving. 

Kinderbescherming 

485 
Rutgers van der Loeff, M. Kanttekeningen 
Tehuis-plaatsing als criminogene factor'. 
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 18e 
jrg., nr. 3, juni 1976, blz. 113-116. 

De in dit artikel geuite kritiek — in reactie op 
• een voorgaand artikel van de hand van 

Jongman en De Jong in hetzelfde tijdschrift — 
betreft de statistische basis die vertekent moet 
zijn door regionale interpretatieverschillen, 
hetgeen eveneens wordt veroorzaakt door 
verschillen in diagnosevorming en rapportage 
van de Raden voor de Kinderbescherming in 
de betreffende jaren. Mede op g 	hiervan 
wordt hun conclusie, namelijk een in een 
tehuis geplaatst kind komt daar in aanraking 
met delinquent gedrag vertonende jongeren' 
aangevochten. Relativerend vermeldt de 
schrijver tenslotte een stelling van Glaser die 
zegt dat diegenen op wie een traditionele 
gevangenisstraf is toegepast, minder recidiveren 
dan zij die snel naar huis worden gezonden 
met een intensieve begeleiding. 
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Wolkenstein, A.S. Evolution of a program for 
the management of child abuse. 
Social casework, 57e jrg., nr. 5, mei 1976, 
blz. 309-317 (U.S.A.). 

In Amerika neemt de mishandeling van 
kinderen schrikbarend toe. Dit wijst volgens 
de schrijver op medische, juridische en psycho-
sociale problemen binnen gezinnen, waarvoor 
tussenkomst nodig is via gezondheidszorg, 
sociaal werk, het recht en paramedische 
disciplines. In het artikel wordt een programma 
beschreven, zoals dat door het Milwaukee 
kinderziekenhuis is opgezet. De ervaringen die 
opgedaan zijn met diagnostische evaluatie, 
behandeling, activering van de burgerij en 
coOrdinatie, worden besproken. De auteur is 
van mening dat gerechtelijke tussenkomst, • 
inclusief medisch onderzoek, de voorrang 
moet hebben boven een psycho-sociaal 
onderzoek naar het gedrag van het gezin. Hij 
noemt in zijn conclusie een aantal voorwaar-
den waar een dergelijk programma in andere 
plaatsen aan zou moeten voldoen. 

Politie 

487 
Bard, M. Neighbourhood police teams. 
Case study, verschenen in een serie van het 
National Institute of law enforcement and 
criminal justice, U.S.A. Government printing 
office, Washington D.C., 1970. 

477 



bit artikel gut over de ervaringen van de 
auteurs bij het opstellen en ontwikkelen van 
een traininpprogramma om eon experiment 
van wijkpolitieteams in vijf politiedistricten 
in New York City te begeleiden. In 1971 
wilde de commissaris van politic van New 
York het idee van wijkpolitieteams invoeren, 
teneinde de contacten tussen burgers en 
politic to bevorderen en om beter dienst to 
kunnen verlenen. Het idee van wijkpolitie-
teams was echter veel populairder bij de wijk-
gemeentes dan bij de politie, en het uitvoeren 
van een trairtingsprogramma liep emstig fout 
door een groeiend aantal conflicten tussen de 
trainers, de politie-academie on het 
Departement van politic, zodat deze poging 
uiteindelijk mislukte. 
Een uitgebreidere weergave is te vinden op 
blz. 442. 

488 
Fischer-Kowalski, M., F. Leitner en H. Steinert. 
Status management and interactional conflict 
of the police. 
International journal of criminology and 
penology, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, blz. 161-175. 

De schrijvers verrichtten eon onderzoek bij de 
Weense politic. Allereerst onderzochten zij 
wat de sgewone' politieman denkt dat zijn 
taak is (hij kon 12 items met eon bepaald 
cijfer waarderen) on wat het publiek denkt 
dat de teak van eon politic-agent moot zijn. 
Yervolgens zetten zij de gegevens, die hieruit 
voortkwamen, tegen elkaar af en werken no 
verder uit De voomaamste conclusie van de 
schrilvers is, dat or eon grote discrepantie 
bestaat tussen hoe politiemensen denken over 
hun status (Iaag) en hoe het publiek denkt 
over de status van ten politieman (tamelijk 
hoog). 
Tenslotte bespreken de schrijvers verschillende 

• voorstellen om verandering in de situatie aan 
to brengen. 
Met literatuuropgave. 

489 
Fijnaut, C. be opbouw van het Nederlandse 
politiewezen (1). 
Nederlands thrtschrift voor criminologic, 
18e jrg., nr. 3, juni 1976, blz. 119-130. 

be schrijver wil een algemeen inzicht geven in 
de na-oorlogse (re-)organisatie van de 
Nederlandse politie on onderzoekt welke 
opvatting over de politie en welke uitgangs-
punten hieraan ten grondslag liggen en door de 
regering voor haar reorganisatie werden 
gehanteerd. Hij bespreekt daartoe achtereen-
volgens: het Politiebesluit 1945, het rapport 
van de Commissie Langemeijer (1948) on het 
rapport van de Commissie Doelmatigheid 
Politie-apparaat (1951-1952). De auteur 
besluit met de conclusie dat de organisatie van 
de politic niet is gebaseerd op de sociale 
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structuur van de samenleving en de politie van 
de politic hierin, en evenmin op een mm of 
meer directe relatie tussen politic on bevolking. 

490 
Gerlings, H., N. Houwheer, M. Smit en 
It de Wit. Hulpverlening in het weekend; een 
samenwerkingsexperiment van politic en 
maatschappelific werk. 
Tijdschrift voor mastschapplivraagstukken on 
welzijnswerk, 30e jrg., nr. 12, 20 juli 1976, 
blz. 229-232 (N.). 

In februari en maart 1976 heeft or een semen-
werkingsexperiment van maatschappelijk 
workers en politie in de stad Utrecht pleats-
gevonden. De bedoeling was na to gaan bij 
welke sociale problematiek de politic betrok-
ken is en hoe daar van de kant van het 
maatschappelijk werk op kan worden 
gereageerd. In dit artilcel wordt het verloop 
van het experiment weergegeven, waarbij 
mime aandacht wordt gegeven aan de 
voorbereidingsfase en de evaluatie ervan. Het 
bleek dater zeer verschillende vragen om hulp 
op het politiebureau psteld werden. De 
meeste gespre/dcen vonden op het politic: 
bureau pleats, een enkele keer word de client 
thuis bezocht. De auteurs concluderen dat 
het experiment heeft aangetoond, dat er aan 
de oplossing van de problemen der hulp-
vragers wat meet worden gedaan op het 
moment dat de nood het hoogst is, met 
andere woorden wanneer de motivering om 
geholpen to willen worden het grootst is. 

491 
Ooijen, A. van. Meningen van Nederlandse 
politiecheft over de zgn. vroeghulp. 
Proces, 55e jig., nr. 7, juli/augustus 1976, 
blz. 172-174 (N.). 

De auteur geeft een overzicht van de 
resultaten van eon enq take omtrent de mening 
van de politic over vroeghulp. Met de vroeg-
hulp wordt bedoeld de inschakeling van 
reclasseringsambtenaren voor de inverzekering-
gestelden. Uit de enquete blijkt onder andere 
dat hiervan reeds in de meeste districten 
sprake is. De ervaringen die men heeft met 
doze inschakeling worden door de auteur 
afgezet tegen de waardering van de politic 
voor het toelaten van con raadsman in doze 
fase. Het toelaten van eon raadsman bleek 
positiever beoordeeld to worden dan het 
inschakelen van eon reclasseringsambtenaar. 
Men had echter tegen de inschakeling van eon 
dergelijke ambtenaar ook goon overwegend 
bezwaar. De auteur besluit zijn artikel met 
eon overzicht van enkele naar zijn mening van 
belang zijnde publicaties. 

492 
Kube, E. Welche prdventiven Auswirkungen 
hat eine durch vermehrte Streijentatigkeid 
erhohte Polizeipnisenz? 



Kriminalistik, 29e jrg., nr. 11, november 1975, 
blz. 481-484 (B.D.R.). 

In dit artikel wordt het zogenaamde Kansas-
city-project besproken. Bij dit project werd 
gepoogd langs experimentele weg vast te 
stellen welke invloed diverse niveau's van 
intensiteit van surveillance hebben op de 
omvang van de criminaliteit en het gevoel van 
veiligheid van de burger. Daarnaast gaat de 
auteur in op de betekenis van het project 
voor de praktijk en de over het project 
onstane discussie. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

• 493 
Thate, B. Siichtige Rauschgiftkonsumenten. _ 
Kriminalistik, 29e jrg., nr. 11, november 
1975, blz. 494-498 (B.D.R.). 

Er is tot op dit moment betrekkelijk weinig 
criminologisch onderzoek verricht naar 
wegens opiumdelicten veroordeelde personen. 
In dit artikel worden enige resultaten 
besproken van een onderzoek dat in de jaren 
1973/1974 plaats vond. s ln het kader van een 
dissertatie verzamelde de auteur gegevens 
over 251 veroordeelden. Besproken worden 
onder meer de leeftijd van de betrokkenen, 
familiebanden, opleiding, recidive en gegevens 
over de aard van de in het verleden gebruikte 
middelen. 
Met literatuuropgave. 
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Aankondiging 

Studiebeuaen voor 
criminologisch onderzoek van de 
Raad van Europa 1978 

De Raad van Europa verleent aan 
criminologische onderzoekers studie-
beurzen teneinde hen in staat te stellen 
door studie in het buitenland: 

I. hun kennis te vergroten van doel-
stellingen en methoden van criminologisch 
onderzoek, ondemomen in lidstaten van 
de Raad van Europa; 

2. deel te nemen in criminologische 
studies en onderzoeken van algemeen 
Europees belang. 

Studiebeurzen kunnen individueel of in 
groter verband worden verleend. 

Gegadigden dienen zich voor het 
verkrijgen van inlichtingen en/of 
aanmeldingsforrnulieren ye& 15 januari 
a.s. te wenden tot het secretariaat van de 

. Conunissie Criminologische Studiebeurzen, 
Plein 2b, 's-Gravenhage (tel.: 070-26 23 21). 
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