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Voorwoord 

De titel van dit themanummer — Politie en 
geweld — zal ongetwijfeld bij velen associaties 
oproepen met het vrij recente 30-april-gebeuren 
in Amsterdam. Op deze manier sluit deze af-
levering van Justitiele Verkenningen — min of 
meer onvoorzien — aan bij de actualiteit. 
In het inleidende artikel van dr. P. van Reenen 
dat getiteld is: `Kracht aan de wet' zal het ge-
weld van de politie op twee manieren worden 
belicht. Eerst gaat de auteur in op het georga-
niseerde politiegeweld en daarna behandelt hij 
het individuele politiegeweld. Centraal in die 
behandeling staat — vooral waar het gaat om 
individueel geweld — welke mogelijkheden er 

3 	zijn voor beheersing. Bij georganiseerd geweld 
wordt verder aangegeven voor welke proble-
men men bij die beheersing komt te staan. 
Daarnaast wordt ingegaan op de theorievorming 
over geweld en de ontwikkelingen die beide 
vormen van geweld de afgelopen decennia heb-
ben doorgemaakt. 
Samenhangend met het thema van dit nummer 
is een zestal artikelen opgenomen, waarvan vijf 
buitenlandse in bewerkte vorm. Het artikel van 
de Amerikaan E. Bittner `De bevoegdheid om 
geweld uit te oefenen als kern van de politie-
rol' tracht tot een omschrijving van de rol van 
de politie te komen. In die omschrijving wordt 
een rechtvaardiging gegeven van de geweldsrol 
van de politie in de samenleving. 
'Het bewaken van de staat' van de Engelsman 
T. Bowden geeft een overzicht van hoe in een 
aantal Westeuropese landen het politie-appa-
raat reageert op crisissituaties. Over politie-
inlichtingendiensten handelt het hierop volgen-
de (Amerikaanse) artikel. Er worden enkele 
voorstellen gedaan voor het opzetten van een 
inlichtingendienst voor de politie en tevens 
wordt aangegeven aan welke strenge eisen deze 
zal moeten voldoen. 
Van de Amerikaan R. Stark is het artikel geti-
teld: 'Het prototype van een politierel: een 
escalatiemodel'. 
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Het vijfde artikel — ontleend aan een afstudeer, 
scriptie van de politieacademie van R. Bos — 
gaat in op het geweldgebruik door individuele 
politieambtenaren. Hierin wordt in een tweetal 
casussen het verloop van enkele confrontaties 
van de politie met burgers weergegeven. Naar 
aanleiding hiervan worden enkele suggesties 
voor politie-optreden gedaan. In het laatste 
bewerkte Amerikaanse artikel: Ten benadering 
van het probleem van excessief geweldgebruik 
door de politie' komen K. E. Renner en D. A. 
Gierach naar aanleiding van hun onderzoek tot 
de conclusie dat incidenten van geweld die zich 
bij de politie voordoen, zich veelal concentreren 
bij enkele politiemensen. Zij zijn tenslotte van 
mening dat hun bevindingen van belang kunnen 
zijn voor de selectie en opleiding en voor de 
beroepspraktijk van de politic. 



`Kracht aan de wet' 

door dr. P. van Reenen* 

Inleiding** 
'Force a la Loi'. Dit kernachtige Franse 
equivalent voor ons Nederlandse `gehoorzaam-
heid aan het gezag, verwijder u of geweld wordt 
gebruikt', maakt treffend duidelijk waar het 
bij geweld van de politie om gaat. Geweld zet 
kracht bij aan de wet of aan de regelgevende 
autoriteit. Geweld is een recht van de overheid. 
De opvatting dat geweld kracht geeft aan de wet 
heeft zijn meest actuele verwoording ge- 
vonden in het concept van de `sterke staat' (bijv. 
Ackroyd, 1977). Dit aan het eind van de jaren 
zeventig opkomende begrip heeft betreldcing op 
de uitbouw van het binnenlands gewelds- 

5 	potentieel in een aantal Westeuropese landen 
in de afgelopen decennia. Toename van gewelds-
potentieel leidt tot versterking van de staat. 
Tegenover deze opvatting staat een andere. 
Geweld is zwakte. Geweld is het klaarblijkelijke 
onvermogen van de overheid om in voldoende 
mate vrijwillige gehoorzaamheid te bewerk-
stelligen. Dat is zeker in samenlevingen waar-
binnen de opvatting heerst dat aanvaarding van 
gezag de basis dient te zijn van gehoorzaamheid, 
geen teken van kracht. Toename van gewelds-
potentieel markeert de ontwikkeling van de 
zwakke staat, niet van de sterke. 

Het is zeker niet toevallig dat de ontwikkeling 
van dit geweld de afgelopen tien jaren sterk in 
de belangstelling is komen te staan. Kritiek op 
en protest en verzet tegen aspecten van over-
heidsbeleid nam vele vormen aan: blokkades, 
gijzelingen, buurtprotesten en de recente onrust 
in Amsterdam brachten de overheid keer op 
keer in bijna gewelddadige of gewelddadige 

* De auteur is raadadviseur voor de Politie bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het Ministerie van Justitie. 
.** Met dank aan P.. J. M. Duijvenstijn en mr. J. B. ter 
Horst voor de bewerking van het in deze paragraaf 
verzamelde materiaal. 



confrontatie met bevolkingsgroepen die zich 
zonder of met geweld sterk'maakten voor hun 
belangen of idealen. 
Dit geweld, dit georganiseerde geweld van de 
overheid is het duidelijkst zichtbaar en de aan-
dacht ervoor is ook het grootst. 
Een rel van enige omvang wordt uitgebreid ver-
slagen door kranten en soms ook door de 
televisie. Het individuele geweld van de politie-
man, dat van het georganiseerde geweld moet 
worden onderscheiden, is doorgaans veel minder 
opvallend. Maar ook daar hebben zich belang-
rijke ontwikkelingen voorgedaan. Deze beide 
vonnen van politiegeweld vormen het onder-
werp van dit artikel. Geweld van de politie 
betekent in een aantal gevallen tevens geweld 
tegen de politic. Ook aan dit geweld zullen wij 
enige aandacht besteden; het is echter niet het 
hoofdthema, dat blijft het geweld van de zijde 
van politie. 

6 	Enkele gegevens 
Onderzoekgegevens over geweld van de politie 
en over geweld tegen de politie zijn schaars 
in ons land. Wij hebben de volgende gegevens 
kunnen vinden: 
— De pilotstudy van Timmerman, van Straelen 
en Jongman, over geweld tegen de politic 
(Timmerman, 1978). In deze studie verzamel-
den de onderzoekers gegevens over geweld 
tegen de politic uit de dagrapporten van 
Den Haag (grote stad); Eindhoven en Groningen 
(middelgrote steden); Bussum, Emmen, 
Leidschendam en Zutphen (kleine steden); 
uit het district van het korps Rijkspolitie 
Breda, de dorpen Fijnaart, Made, Drimmelen 
en uit het district Leeuwarden de gemeenten 
Ferwerderadeel, Lemsterland en Ooststelling-
werf. De cijfers van 1963 en die van 1973 
werden vergeleken. Een van de conclusies 
was, dat het geweld tegen de politie in 1973 
het vijfvoudige was van dat in 1963. 

— Deze gegevens worden gedeeltelijk onder-
steund door de cijfers betreffende de aantallen 
gewonde en gedode politiemensen van 
gemeentepolitiekorpsen in een gedeeltelijk 
overlappende periode (1970-1978). 
In absolute aantallen gerekend is, met uit-
zondering van 1974 — sprake van een voort- 



Boden gewon- 	totaal sterkte 	in o/oo 
den 	gem. 	van sterkte 

pol.* 

1970 	1 	172 	173 	15.624 	11.07 
1971 — 	234 	234 	16.146 	14.49 
1972 — 	242 	242 	16.889 	14.32 
1973 — 	253 	253 	17.260 	14.66 
1974 	2 	130 	132 	18.033 	7.32 
1975 — 	244 	244 	19.075 	12.79 
1976 	1 	247 	247 	20.029 	12.33 
1977 	2 	301 	303 	20.548 	14.75 
1978 — 	363 	363 	21.048 	17.25 
— 

durende stijging. Ten opzichte van 1970 is 
het aantal doden en gewonden in 1978 meer 
dan verdubbeld. Wanneer men de cijfers 
corrigeert voor de toename van het aantal 
politiemensen in deze periode (ruim 31%), is 
het beeld minder duidelijk. Weliswaar is er 
sprake van een stijging van 55,8% tussen 
1970 en 1978, maar de niveaus van 1971 en 

Tabel I. Gevolgen van opzettelijk geweld tegen de 
gemeentepolitie 

(B ton: van Reenen, 1979) 
* Inclusief adm. personeel. 

1977 liggen ongeveer gelijk (tabel I). De 
ontwikkeling is niet duidelijk. 
— De gegevens over geweld van de politie 
beperken zich tot de gevallen en gevolgen van 
vuurwapengebruik. Van het geweld anders 
dan door vuurwapens zijn geen gegevens voor-
handen. Aangezien juist dat geweld, met 
gummistok, knevelketting, vuisten en dienst-
hond het meeste voorkomt, kunnen uit onze 
cijfers geen conclusies worden getrokken met 
betrekking tot het algemene geweldgebruik 
door de politie. 
De gegevens met betrekking tot het vuurwapen-
gebruik zijn ondergebracht in vijf tabellen, een 
voor de absolute aantallen (tabel II), en twee 
voor de gemeentepolitie-aantallen gerelateerd 
aan de ontwil<keling van de politiesterkte 
(tabellen III en IV), en ter illustratie, twee 
voor de aantallen van het korps rijkspolitie 
over 1977 en 1978 gerelateerd aan de rijks-
politiesterkte. 



Tabel II. Vuurwapengebruik door de gemeentepolitie en korps rijkspo1ii 

Gerichte schoten 

doden gewonden 	mis/levenloos 
voonverp 

1970 	— 	 15 	 47 
1971 	1 	 13 	 65 
1972 	3 	 10 	 159 
1973 	1 	 22 	 147 
1974 	2 	 22 	 111 
1975 	2 	 20 	 170 
1976 	1 	 13 	 97 
1977 	3 	 13(7) 	140 (142) 
1978 	— (1) 	13 (4) 	170 (177) 

(De tussen haakjes geplaatste aantallen betreffen het korps rijkspolitie.) 

Gerekend in absolute aantallen is er bij de ge-
meentepolitie sprake van een stijging van het 
aantal schietincidenten en van het aantal 

8 	gerichte schoten (tabel II). Voor wat betreft 
het aantal slachtoffers is er sprake van een terug-
keer naar de situatie van 1970-1972 na een 
stijging in de jaren 1973-1975 (tabel II). 
Relateert men het aantal slachtoffers van vuur-
wapengebruik van de gemeentepolitie aan de 
sterkte-ontwikkeling, dan is er na eon stijging 
in 1973-1975 sprake van een aanmerkelijke 
daling (35,4%) (tabel 	Het totaal aantal 
schietincidenten (tabel IV) heeft een wat 

Tabel 111. Doden en gewonden t.g.v. vuunvapen-
gebruik door de gemeentepolitie 

doden 	sterkte 	doden en gewon- 
en gewon- gem. pol.* den gerelateerd 
den 	 aan sterkte 

(0/00) 

1970 	15 	15.624 	0.96 
1971 	14 	16.146 	0.87 
1972 	13 	16.899 	0.77 
1973 	23 	17.260 	1.33 
1974 	24 	18.033 	1.33 
1975 	22 	19.075 	1.15 
1976 	14 	20.029 	0.70 
1977 	16 	20.548 	0.78 
1978 	13 	21.048 	0.62 

(Bron: van Reenen, 1979.) 
* Inclusief adm. personeel. 



ie 

totaal 	waarschuwings- 	totaal aantal 	totaal aantal 
gerichte 	schoten 	schoten 	incidenten 
schoten 

62 	183 	 245 	 120 
79 	184 	 263 	 139 

172 	221 	 393 	 171 
170 	213 	 383 	 185 
135 	231 	 366 	 187 
192 	210 	 402 	 170 
111 	182 	 293 	 151 
156 (149) 201 (115) 	357 (264) 	184 (83) 
183 (182) 159 ( 94) 	342 (278) 	152 (82) 

grillig verloop. In de periode 1972 tot 1975 
stijgt het aanmerkelijk, daarna is sprake van 
een dalende tenklens, maar het niveau blijft 

9 	boven dat van 1970-1971. Wanneer men het 
totaal aantal schietincidenten van de gemeente-
politie weer relateert aan de sterkte-ontwikke-
ling, dan blijkt na een piek in de jaren 1972— 
1975 het niveau van 1970-1971 overeen te 
komen met dat van 1976-1978 (tabel 

Rijkspolitiegegevens zijn pas vanaf 1977 
bekend, die zijn ter illustratie gevoegd bij tabel 
II en bewerkt in de tabellen V en VI. 

Tabel IV. Vuurwapengebruik door de gemeente-
politie (totaal aantal schietincidenten) 

totaal aantal sterkte 	aantal incidenten 
schietinci- 	gem. pol.* 	gerelateerd aan 
denten 	 sterkte (0/00) 

1970 	120 	15.624 	7.68 
1971 	139 	16.146 	8.61 
1972 	171 	16.899 	10.12 
1973 	185 	17.260 	10.72 
1974 	187 	18.033 	10.37 
1975 	170 	19.075 	8.91 
1976 	151 	20.029 	7.54 
1977 	184 	20.548 	8.95 
1978 	152 	21.048 	7.22 

(Bron: van Reenen, 1979.) 
* Inclusief adm. personeel. 
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Tot slot van dit overzicht geven we ook nog de 
aan de sterkte gerelateerde slachtofferaantallen 
(tabel V) en schietincidenten (tabel VI) van het 
korps rijkspolitie over 1977 en 1978. 

label V. Doden en gewonden t.g.v. vuurwapengebruik 
door het korps rulcspohtie 

1977 	7 
1978 	5 

1977 	83 
1978 	82 

doden en 	sterkte 	doden en gewon- 
gewonden 	rijkspol.* 	den gerelateerd 

aan sterkte (0/00) 

* Inclusief adm. personeel. 

label VI. Vuurwapengebruik van het korps rijks-
politic (totaal aantal incidenten) 

totaal 	sterkte 	aantal incidenten 
aantal 	rijkspol.* 	gerelateerd aan 
incidenten 	 sterkte (0/00) 

* Inclusief adm. personeel. 

	

9.879 	0.71 

	

11.073 	0.45 

	

9.879 	8.40 

	

11.073 	7.41 

Over de ontwilckeling van het vuurwapengebruik 
van het korps rijkspolitie in de tijd gezien, kan 
op basis van deze gegevens over twee jaar niets 
zinnigs gezegd worden. hen vergelijking met 
de gemeentepolitie leert dat het incidenten-
niveau tussen rijks- en gemeentepolitie over 
1977 en 1978 nauwelijks verschilt. Hetzelfde 
geldt voor het slachtofferpromillage in 1977. 
Dat in 1978 is bij het korps rijkspolitie rela-
tief sterk gedaald. 

Begripsomschrovingen en opzet 
Voor het goede begrip omschrijven wij kort 
wat wij onder geweld verstaan: het is die 
menselijke handeling die crop is gericht, de 
fysieke integriteit van personen of groepen 
aan te tasten en die tot doel heeft gedrags-
altematieven van personen of groepen te 
beperken. Dit betekent dat wij psychisch 
geweld en het zogenaamde `structurele' geweld 
uitsluiten en dat wij geweld koppelen aan 
machtsuitoefening. 



Eerder in deze inleiding hebben wij al het 
onderscheid tussen individueel en georganiseerd 
geweld aangebracht. Het onderscheid is niet van 

• belang wanneer men in theoretische richting 
kijkt, in geweldsmonopolietheorieen is alleen 
van `geweld' sprake. Kijkt men naar de ver-
schijningsvormen dan is het onderscheid tussen 
individueel geweld en georganiseerd geweld 
wel van belang. 
Individueel geweld is hier geweld van politie-
functionarissen dat wordt iiitgeoefend op basis 
van individuele schattingen en eigen beslissingen 
om tot geweld over te gaan. Bij dit geweld is 
doorgaans slechts een beperkt aantal politie-
mensen betrokken en het vloeit voort uit de 
normale taakuitoefening van de politie. 
Georganiseerd geweld vindt plaats op basis 
van schattingen van situaties en opdrachten 
tot geweld van een of meer `meerderen' aan 
uitvoerende politiemensen. 
Georganiseerd geweld vindt plaats buiten de 

11 	normale taakuitvoering van de politie en is 
gerelateerd aan de handhaving van de bestaande 

• sociale en politieke ordening. 

In de opzet van dit artikel is het onderscheid 
tussen georganiseerd geweld en individueel 
geweld aangehouden. Voor beide gewelds-
uitingen zullen we kort enkele theoretische 
benaderingen aanstippen, daarna de ont-
wikkelingen die georganiseerd en individueel 
geweld de afgelopen decennia hebben door-
gemaakt en de daarmee sarnenhangende 
beleidsproblemen. 
Tenslotte worden met name ten aanzien van 
het individuele geweld suggesties voor verdere 
beheersing gedaan. 

Georganiseerd geweld 
In deze paragraaf zullen wij aandacht besteden 
aan de ontwikkeling van het georganiseerde 
politiegeweld in de afgelopen decennia. 
Daarbij zal vooral de aandacht gericht zijn 
op de toegenomen beheersbaarheid van dit 
geweld en het pragmatisme dat de toepassing 
• ervan kenmerkt. Het zal blijken dat deze 
veranderingen in het geweldsbeleid nieuwe 
vragen en problemen opleveren, die aanleiding 
kunnen zijn het geweldsbeleid opnieuw te 
wijzigen. Het is overigens ook om andere dan 



modieuze redenen goed om bij het georganiseerde 
geweld stil te staan. Economische stagnatie en 
omslagkansen (Gun, 1970) alsmede verwarring 
rondom de ideologie (v. Doom n en Schuyt, 1978) 
vormen aanleidingen bij uitstek voor protest 
en sociale onrust. Georganiseerd geweld is dan 
een van de antwoordmogelijkheden van de 
overheid. 
Het is in ieder geval de laatste antwoord-
mogelijkheid. 
De snelheid waarmee de overbeid naar deze 
dwang grijpt en de mate waarin ze dit doet, 
zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit 
van de maatschappelijke orde die wordt 
hersteld. 

Alvorens in te gaan op de geweldsontwikkeling 
zullen wij kort stilstaan bij enkele gewelds-
theorieen. 

Het geweldsmonopohe 
12 	Uit de bestaande theorieen over het gewelds- 

monopolie vermelden wij er twee. Hoewel deze 
theorieen zich vooral richten op de grote lijnen 
van politieke ordeningen en dammee in eerste 
instantie toegesneden schijnen op het georgani-
seerde geweld — reclen waarom we ze hier 
behandelen — leggen ze ook de grondslag voor 
de verklaring van het individuele politiegeweld. 
Een variant op de theorie van Weber zullen we 
daar nog tegenkomen. 

— het geweldsmonopolie als onderscheidend 
kenmerk van de stain 
Max Weber koppelt geweldsmonopolie aan 
staatsmacht. Vervalt het monopolie, dan vervalt 
de staat. Het geweldsmonopolie is kenmerkend 
voor de staat, wat overigens niet wil zeggen dat 
die staat zich uitsluitend met dat monopolie 
bezighoudt. Integendeel; de taken die de over-
heid op zich neemt, zijn doorgaans vele; maar 
het geweldsmonopolie is dat wat de overheid 
onderscheidt van alle andere organisaties. 
Het geweldsmonopolie wordt opgevat als het 
met succes geclaimde recht op legitieme 
geweldstoepassing (Weber, 1972). 

— geweld als onvoldoende voorwaarde voor 
staatsmacht 
Parsons heeft in het verlengde van Weber aan- 



dacht gevraagd voor de beperkingen die aan 
geweld vastzitten. Hij legt de relatie tussen 
geweld en vertrouwen in macht en wijst erop 
dat geweld weliswaar de harde kern van macht 
is, doch dat het geweld slechts in zeer beperkte 
mate vertrouwen in macht kan vervangen. 
Vertrouwen in macht met andere woorden is 
minstens zo belangrijk als geweld.*Parsons trekt 
de parallel met het geldstelsel. Dit stelsel is 
gebaseerd op vertrouwen. Valt dat vertrouwen 
weg, dan is goud (de harde kern) slechts in 
zeer beperkte mate bij machte dit verlies aan 
vertrouwen te compenseren (Parsons, 1964). 

De handhaving van het geweldsmonopolie vraagt 
twee typen activiteiten. Het ene is gericht op 
het bewerkstelligen of handhaven van ver-
trouwen in macht, het andere op het bewerk- 
stelligen of handhaven van het feitelijke gewelds- 
overwicht in de samenleving. Het eerste 

• 	type activiteit is politick of bestuurlijk van aard, 
13 	het tweede militair of politieel (van Reenen, 

1979). Dat betekent dat handhaving van het 
geweldsmonopolie begint bij het geweldloze 
bestuur van landelijke, provinciale en lokale 
overheden. Als daar in-onvoldoende mate 
mogelijkheden aanwezig zijn of benut worden 
om vrijwillige gehoorzaamheid aan gezagsuit-
oefening te bewerkstelligen, dan wordt hand-
having van het geweldsmonopolie ook een 
zaak van politie en soms ook van militairen. 
Deze gewelddadige handhaving van het gewelds-
overwicht kan min of meer autonoom geschie-
den door politie en justitie dan wel in combi-
natie met politieke of bestuurlijke autoriteiten. 
De autonome reactie van de politie (het 
ambtelijk geweldsmonopolie) die in het verle-
den regel was, is vervangen door een ingewik-
kelder en meer variatie kennend geheel van 
reactiebewijzen, waarin vaak ook politieke en 
bestuurlijke overheden een rol spelen (het 
complexe geweldsmonopolie). Van het zich 
ontwikkelde complexe geweldsmonopolie zul-
len wij enkele kenmerken naar voren halen. 

— Geweldsontwikkeling 
Het georganiseerde politiegeweld heeft in de 
afgelopen vijftien jaar grote veranderingen onder-
gaan. Dat geldt voor de organisatie, opleiding 
en uitrusting, dat geldt ook voor de leiding en 



de inzet. Wij zullen deze veranderingen onder 
een drietal kopjes typeren. 

a het politieke primaat 
Georganiseeni overheidsgeweld volgt niet langer 
de eigen dynamiek van de prompte reactie op 
uitdagingen. Die reactie was adequaat zolang 
`bestuuri en `rdlen' als compleet gescheiden 
terreinen konden worden beschouwd. De op-
komst van de verzorgingsstaat legde de basis 
voor een veel nauwere relatie tussen overheids- 

- bestuur en maatschappelijke problemen. Hoe 
nauw die relatie was, werd voor het eerst door 
provo duidelijk gemaakt. Het belang van geweld 
voor het overheidsbestuur is sedertdien dennate 
toegenomen, dat de eisen die voor geweldloos 
bestuur gelden, ook voor georganiseerd geweld 
van toepassing zijn: 
— er wordt geen of zo weinig mogelijk afbreuk 
gedaan aan de legitimiteitspositie van de 
overheid 

14 	— zoveel mogelijk leidt het geweldsbeleid zelfs 
tot de creatie van nieuw vertrouwen in de over-
held. 
Om dit te bewerkstelligen zien we enerzijds 
leidende politiefunctionarissen zelf gevoeliger 
worden voor de nieuwe politiek-bestuurlijke 
eisen die aan georganiseerd geweld worden 
gesteld, terwijl anderzijds ook de sturing van 
de zijde van burgemeesters, officieren van 
justitie, procureurs-generaal en ministers 
van het georganiseerde politiegeweld toeneemt. 
Een relevant aspect op gemeentelijk niveau is 
bier nog de zich uitbreidende intensieve 
consultatie van de gemeenteraad over voor- 
genomen geweld bij ordeverstoringen. 
De bestuurlijke betrokkenheid wordt wel 
zeer duidelijk bij die conflicten waar een 
gecombineerile strategic wordt ontwikkeld, 
waarin geweldsdreiging onderdeel wordt van 
een venter geweldloze beheersingsstrategie. 
Geweldloze en gewelddadige crisisbeheersing 
grijpen in elkaar en gaan in elkaar over, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de verschillende blokkade-
acties duidelijk werd. 

b. pragmatisme 
Was tot aan de jaren zestig het georganiseerde 
geweld een voorspelbare en gestandaardiseerde 
reactie op de veronderstelde aantasting van de 



bestaande orde, over de aard waarvan een 
duidelijke consensus bestond, nu is het beeld 
aanzienlijk gecompliceerder geworden. 

— de ordeproblemen worden op een niet-
principiele maar meer zakelijke manier 
geanalyseerd en benaderd, 
— er is meer variatie in de geweldsreacties 
van de overheid, 
— de voorzichtigheid in het gebruik van 
geweld is sterk toegenomen, 
— discriminatie naar verschillende situaties 
en groepen neemt toe, 
— voorspelbaarheid van geweld neemt af (wel 
of niet, aard en moment). 

Het oude ideaal `zonder aanzien des persoons' 
is achterhaald door de praktijk. Wat voor de 
ene situatie adequaat overheidsgedrag is, levert 
in de volgende te veel nadelen op. Het afzien 
van georganiseerd geweld bij een gelegenheid 

15 betekent geen precedent voor een overeen-
komstige gelegenheid op een later tijdstip. 
Effectiviteitscriteria gaan rechtsbeginselen 
verdringen. 

c. cornplexheid 
Het geweldsspecialisme bij de politie is uitge-
bouwd. De leidinggevenden hebben een 
professionaliseringsproces doorgemaakt. 
Nieuwe specialismen zijn ontstaan en bestaande 
uitgebouwd; sommige specialismen zijn in 
aparte eenheden ondergebracht (B.B.E. — 
Bijzondere Bijstandseenheid en arrestatie-
eenheden; B.S.B. — Brigade voor speciale 
Beveiligingsopdrachten). 

Nieuwe middelen werden geintroduceerd 
(waterwerpers, pantserauto's). Nieuwe tactieken 
werden uitgewerkt voor de gecombineerde 
inzet van geweldseenheden als M.E. beredenen, 
jeep-secties en waterwerpers. De lijnen tussen 
politie en bestuurlijke en justitiele overheden 
werden uitgebreid en de combinatie van de 
bestuurlijke en politiele strategieen hebben 
tot een sterke vergroting van mogelijke 
reactiewijzen geleid. Dit alles gekoppeld aan 
de al genoemde pragmatische aanpak heeft 
geleid tot een geweldsmonopolie dat wij 
complex linemen (van Reenen, 1979). 



Beheersing van georganiseerd geweld: de 
opkomst van het dreigconcept 
Het complexe geweldsmonopolie functioneert 
bij de gratie van de beheersbaarheid en de 
beheersing van het geweldsapparaat. Beperking 
van fysiek geweld, uitstel, incasseren van stenen 
en gewonden, terugtrekken, combinaties van 
diverse eenheden en tactieken is alleen mogelijk 
wanneer aan de voorwaarden van de beheersing 
voldaan is. De hele ontwikkeling van de mobiele 
eenheden heeft in het kader gestaan van deze 
beheersing: 
a. In de M.E.-opleiding wordt de nadruk gelegd 
op handhaving van groepsverband, ender-
schikking aan opdrachten, de vergroting van 
incasseringsvemmgen en zelfbeheersing via 
intensieve en realistische training. 
b. Voertuigen, kleding en uitrusting zijn sterk 
gericht op de beveiliging van personeel (be-
schermende voertuigen en kleding, schilden, 
helmen met gezichtsschermen), waardoor 

16 	spontane aanvallende acties door zich 
bedreigd voelende politiemensen, de zogenaam-
de 'police riots', beperkt worden (Stark, 1972). 
(Zie blz. 78 van dit nummer.) 
c. Optreden richt zich meer op dreigen met 
geweld en op instrumenteel geweld op 
grotere afstand via waterwerpers en traangas. 
Ddardoor kan lijfelijk geweld, met het daarbij 
behorende en moeilijk te controleren vecht-
gedrag van politiemensen en tegenstanders, be-
perkt blijven. Illustratief voor deze ontwikkeling 
is de volgende schematische vergelijking tussen 
oude en nieuwe M.E. 

De wijzigingen bleven niet beperkt tot het niveau 
van de politie. Ook van het 'bevoegd gezag' 
vraagt de beheersing van de politie nieuwe 
vaardigheden die de beheersing mede mogelijk 
maken. Het zijn: 

— de beheersing van de vaak ingewikkelde over-
leg- en besluitvormingsstructuur van politiele 
en ambtelijke overheden die met geweld sinci-
denten te maken hebben. 
— een pragmatische en zakelijke aanpak van 
conflicten en een adequaat gebruik van gewelds-
vermijdende of vertragende tactieken. 
— een realistische schatting van mogelijkheden 
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nadering voer-
tuigen: 

aannemen van 
formatie: 

voorwaarts 
gaan: 

ME-nieuw 	ME-oud 

langzaam 
manoeuvrerend 
in formatie 

uitstappen: 	kalme looppas 
naar plaats in 
formatie 

men wacht na de 
formatie tot het 
volgende bevel 

gebeurt voorspel-
baar en niet 
snel. Ook de loop-
pas is langzaam 

snel ('scheuren) 
hard remmen 

er is geen 
scheiding in deze 
drie elementen; 
het personeel 
springt uit de 
wagen en begint 
meteen naar het 
publiek toe te 
rennen. Al lopen-
de waaiert men 
uit tot een soort 
`wigformatie' 

geweldsgebruik: komt weinig voor, veelvuldig, 
publiek is al weg 	selectief, hard 

afloop: neiging om niet 
weg te gaan. ME 
blijft plakken. 
Kalm terug in 
de auto 

opmerkingen: overeenkomsten 
met massa- 
legers 

meteen rennend 
terug in de 
auto, snel weg 
rijden 

overeenkomsten 
met commando. 
raid 

en onmogelijkheden van dreiging en geweld al 
dan niet in combinatie met geweldloze crisis-
beheersing, alsmCde een idee van de tijd waarin 
geweldsmiddelen kunnen wordcn gemobiliseerd. 
Wanneer aan deze co-ndities op het niveau van 
het bevoegd gezag niet is voldaan, zal dit de 
beheersing van de politie bemoeilijken. 

Verdere beheersing 
De beheersing van geweld is een blijvend politiek 
en bestuurlijk belang bij de hantering van 
sociale conflicten. De vraag die men zich kan 
stellen is, of een verdergaande beheersing van 
geweld mogelijk is. Drie mogelijkheden lijken 
zich hier aan te bieden. 
a. pogen om conflicten langer in een pre-ge-
weldsstadium te houden 
b. verzamelen van meer informatie over 
potentieel gewelddadige en gewelddadige 
conflict-mogelijkheden en protestgroepen 
c. verdere mechanisering van geweld en training 
in geweldsbeheersing. 



ad. a. Het vasthouden van conflicten in een 
pre-geweldsstadium vereist een nog grotere 
souplesse van bestuurders en van het beleid. 
Voortzetting van overleg,•overreding, compro-
misvorming en uitstel van beslissingen zijn de 
middelen om dit te bewerkstelligen. De voort-
gezette geweldloze onderhandeling vraagt ook 
ran de andere partij zelfbeheersing. Daar moet 
de wens om geweld te voorkomen zich uiten 
in het vermijden van te uitdagend of hinderlijk 
gedrag, dat toch weer het georganiseerde 
geweld op de been brengt. 
Een tweede mogelijkheid ligt filer in de verdere 
intensivering van contacten tussen bestuur 
en bevolking zodat in alle fasen van beleids-
ontwikkeling bijstelling mogelijk is. Kwaliteit 
en acceptatie van beleid zijn beide van belang. 
In diverse varianten zijn pogingen tot een inten-
siever contact al gedaan. Via partijpolitieke 
lijnen is vergrote betrokkenheid bij gemeentelijke 
besturen hier en daar aanwijsbaar; de introductie 
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	van bestuursassistenten is een variant op deze 
ontwikkeling. Daarnaast is het nog de moeite 
waard om te wijzen op de instelling van 
gemeentelijke diensten die mede tot taak heb-
ben contact te houden met buurten en buurt-
bewoners om wensen, grieven en onrust te 
melden bij het gemeentebestuur, een 
moderne, open variant van de inlichtingen-
diensten. 

ad. b. De uitbreiding van de politiele mogelijk- 
heden om inlichtingen te verzamelen over 
potentiate onrust, deelnemers en middelen, 
geeft de overheid de mogelijkheid in het pre-
geweldsstadium te opereren. Toepassingen van 
techniek (b.v. computers) vergroot de mogelijk-
heden van de politic aanzienlijk. Een voorstel 
tot politieel optreden in een pre-gewelds-
stadium werd ten onzent gedaan door de 
Commissie Mulder (Mulder, 1970). Daarnaast 
kunnen door een goede geweldsvoorbereiding 
op basis van deze inlichtingen incidenten beperkt 
blijven. 

ad. c. Verdere training in zelfbeheersing is 
zeer wel mogelijk, doch vraagt een verdere 
beinvloeding van de mentaliteit van de 
politieman en een opvoering van het realiteits-
gehalte van ME-oefeningen met het daarbij 



horende risico van gewonden. Verdere 
`mechanisering' van geweld is hier een tweede 
mogelijkheid. Daarbij valt enerzijds te denken 
aan de toename van bescherming van voer-
tuigen en mensen (ijshockey-keepers), ander-
zijds aan de uitbreiding van middelen die ge-
weld op een afstand mogelijk maken. In Japan 
en in Duitsland zijn daarmee ervaringen opge-
daan en met enkele van dergelijke middelen 
(geluid, licht, glijmiddelen), is in de U.S.A. 
geexperimenteerd, doch de effectiviteit is nog 
gering. 

De beheersing van georganiseerd politiegeweld 
blijkt in de praktijk goed mogelijk en voor 
verdere beheersing zijn goede motieven te 
vinden. Toch moeten we oppassen voor een te 
grote vanzelfsprekendheid. 

Grenzen en problemen van beheersing van 
politiegeweld 

19 	Beheersing van georganiseerd politiegeweld 
lijkt geboden zowel in het belang van de 
overheid als ook in het belang van de zich 
geweldloos of gewelddadig tegen de overheid 
verzettende groepen. Aan deze beheersing zijn 
echter ook belangrijke nadelen verbonden, na-
delen die zeker wanneer de beheersing nog wordt 
opgevoerd, de voordelen kunnen gaan over-
treffen. Het zijn: 
a. de spanning tussen bestuurlijk en politiek 
pragmatisme enerzijds en rechtsbeginselen 
anderzijds. 
b. de verlaging van de geweldsdrempel. 
c. de normatieve gevolgen van het doorgevoerde 
dreigconcept. 
d. het dreigconcept en de geweldseffectiviteit. 
e. de ontmenselijking van het politiegeweld. 
f. de ethiek van de informatiegaring. 
g. eigen richting als opkomend verschijnsel. 

ad. a. Bestuurlijk pragrnatisme versus rechts-
b eginsel 
De grens tussen pragmatisme en opportunisme 
is moeilijk aan te geven. Dit komt vooral 
omdat er geen objectieve maatstaf is. Het is 
een kwestie van opvattingen. Wel is duidelijk 
dat opportunisme een negatieve kwalificatie 
van gedrag is, terwijl pragmatisme neutraal is 
of zelfs een positieve waardering inhoudt. Het 



zijn opvattingen onder de bevolking die de 
over;ang van pragmatisme naar opportunisme 
in het bestuur aangeven. Die opvattingen zijn 
niet altijd expliciet. Veelal zijn ze zelfs 
onduidelijk; de `zwijgende meerderheid' laat 
doorgaans naar haar opvattingen raden. Er is 
een grote vrije ruimte voor bestuurders. Maar 
er zijn grenzen. flier ligt een belangrijk risico 
voor bestuurlijke en politieke overheden. Vraagt 
enerzijds het belang van een zo geweldloos 
mogelijke conflicthantering om op de situatie 
afgestemd beleid, anderzijds vraagt het 
beginsel van de rechtsgelijkheid dat in overeen-
komstige gevallen ongeveer gelijk gehandeld 
wordt. Om een crisis te bezweren worden aan 
een groep toezeggingen gedaan of rechten 
toegekend, die aan andere niet worden gedaan 
of toegekend; wordt aan een persoon of groep 
geweld onthouden waar het aan andere zou 
zijn aangedaan, worden misdrijven getolereerd, 
worden aanhouding, opsporing en vervolging 

20 	nagelaten of beperkt. Er ontstaat een kloof 
tussen rechtsbeginselen die van gelijkheid uit-
gaan en de feitelijke ongelijke bejegening in 
crisissituaties. Bij uitbreiding van deze 
bestuurspraktijk moet de vraag gesteld worden 
welk doel welke middelen heiligt. 

Bij een verdergaande uitbreiding van deze 
bestuurspraktijk — en dat is hier het tweede 
probleem — moet ook rekening gehouden 
worden met het feit dat positieve sanctionering 
van onderhandelen door-geweld-of-dreiging 
(violent bargaining) een aanmoediging 
vormt voor belangengroepen of groepen 
idealisten om dezelfde handelwijze te volgen. 
Wanneer actievoeren helpt en `normale' 
belangenbehartiging niet of minder dan zal 
actievoeren zich waarschijnlijk uitbreiden. 

Daarnaast moet worden gewezen op het poli-
tieke risico van het verlies aan vertrouwen in 
politieke gezagdragers of in het hele politieke 
systeem ten gevolge van dit doorbrekend 
opportunisme. We stipten dit risico hierboven 
al aan. Het risico ligt vooral bij de groeperingen 
die zich benadeeld voelen door het gedrag der 
overheid maar ook bij degenen die zonder direct 
benadeelden te zijn, dit handelen op nomiatieve 
gronden verwerpen. Een opportunistische 



overheid vernietigt op den duur zijn eigen 
legitimiteit. 

ad. b. De lage geweldsdrempel 
De toegenomen beheersbaarheid en de sterke 
nadruk op dreiging in plaats van feitelijk geweld 
hebben het georganiseerde politiegeweld tot 
een middel gemaakt waaraan weinig politieke 
risico's meer kleven. Voeg daarbij de ontwikkel-
de strategieen waarin geweldloze en geweld-
dadige crisisbeheersing in combinatie plaats-
vinden en de overgang van geweldloos naar 
gewelddadig overheidsoptreden kan gemakke- 
lijk verlopen. Dat hoeft overigens niet te 
betekenen dat men ook snel naar geweld grijpt. 
Er is echter wel een nagenoeg glijdende schaal 
ontstaan waarin de drempel naar het geweld 
veel lager is geworden. Het is niet langer de . 
noodsprong van een onthutste overheid en een 
dito burgerij. Het is niet langer de schok die 
de overheid tot bezinning brengt en eventueel 

21 	tot ingrijpende veranderingen leidt. Gewelds- 
dreiging en geweldloze crisisbeheersing vormen, 
ook wanneer geweldloosheid lang wordt vol-
gehouden, een geheel. Er is een alarmsignaal 
in de samenleving verloren gegaan en de 
mogelijkheden om tot andere dan ad hoc 
beleidswijziging die een of andere actiegroep 
tijdelijk tevreden stelt te komen, lijken verder te 
zijn afgenomen. 

ad. c. Normatieve gevolgen van het dreigconcept 
Het dreigconcept van de huidige ME heeft ertoe 
geleid dat relatief zeer weinig fysiek geweld 
wordt toegepast. Verreweg de meeste activi-
teiten bestaan uit dreigen zonder dat feitelijk 
geweld volgt. Duidelijk wordt dat vooral 
door de korte uitvallen van ME-linies, die niet 
tot doel hebben om geweld toe te passen, 
maar om ruimte te creeren voor de linie. Een 
gevolg van deze situatie is dat ook in relsituaties 

• nieuwe verwachtingen t.o.v. ME-optreden 
groeien; afzien van feitelijk geweld wordt zo 
langzamerhand een norm en toepassing van 
feitelijk geweld uitzondering die door tegen-
standers en derden al snel als oveneactie 
wordt beschouwd en zal leiden tot de groei 
van de opvatting dat geweld normovertreding 
is. De ME creeert zo zelf een nieuwe norm voor 
haar optreden en voor de beoordeling daarvan. 



Deze nieuwe norm legt een rem op feitelijk ge-
weld. 

Een tweede normatieve wijziging is bewerkstel- 
• 	ligd door de bereidheid van de ME om in een 

aanta1situaties terug te trekken. Was vroeger 
de regel dat zware bedreiging van politie-een-
heden gevolgd werd door zwaarder geweld van 
de zijde van de politic om die dreiging te keren, 
nu begint als alternatief terugtreklcen ingang te 
vinden. Terugtrekken als tactische manoeuvre, 
maar ook — als in de Amsterdamse Vondelstraat 
en een aantal malen op 30 april 1980 — als 
vlucht. Wanneer deze ontwikkeling doorzet, 
worden terugtrekken en vlucht alternatieven 
voor escalatie van politiegeweld. 
Dat zal de rechtvaardiging van verzwaring van 
politiegeweld bernoeilijken. Ook hier leidt - 
veranderd politiegedrag — mits enige tijd 
aangehouden — tot een nieuwe norm. Is Can- 
maal zo'n nieuwe norm ontstaan, dan zal 
bijvoorbeeld een beroep op noodweer in een 
strafproces in geval van vuurwapengeweld 
van de zijde van de politic minder kans maken. 
Terecht zal de rechter wijzen op gewijzigde 
tactieken en nieuwe opvattingen omtrent de 
toelaatbaarheid, van terugtrekken en vlucht. 

De flexibiliteit die aanwijsbaar is in het ge-
organiseerde politiegeweld van de jaren zeventig 
dreigt zich opnieuw vast te zetten in gestan-
daardiseerde reactiepatronen. Deze standaar-
disatie beperkt, als deze wordt doorgezet, 
de mogelijkheden van geaccepteerde escalatie 
van geweld en daarmee de mogelijkheden 
om conflictsituaties te beheersen 

ad. d. De effectiviteit van het dreigconcept 
Wil dreiging met geweld werken als dreiging, 
dan dient er een relatie te zijn tussen dreiging 
en geweld; met andere woorden de dreiging 
moet 4geloofwaardig' zijn. Het dreigconcept 
van de ME is gebaseerd op de gepercipieerde 
kans op politiegeweld door publieksgroepen. 
Doze kans kan gerelateerd zijn aan de aan-
wezigheid binnen een bepaald gebied (voor 
een politielinie bijvoorbeeld) en/of aan bepaal-
de gedragingen•(zoals stenen gooien). 
Hoe ldeiner de gepercipieerde kans, hoe geringer 
de effectiviteit van het dreigen is. 



De effectiviteit van het dreigconcept is sterk 
afgenomen. Daarvoor zijn twee oorzaken aan 
te wijzen: 
a. ME-linies zijn passief en beperken zich tot 
korte uitvallen van 10 tot 100 meter naar voren. 
Deze uitvallen zijn voorspelbaar voor wie de 
commandanten in de gaten houdt. 
b. ME-ers zijn zo zwaar beladen met bescher-
mende kleding en uitrusting dat zij onvoldoen-
de snel zijn om de afstand tot het publiek te 
overbruggen. De noodzaak tot het handhaven 
van de linie maakt bovendien, dat de lang-
zaamste ME-er de snelheid van een uitval 
naar het publiek bepaalt. 

Jongeren die ervaring hebben met ME-optreden, 
opereren tot zeer kort voor de ME-linies, en 
lopen daar meer risico's door stenen uit het 
publiek, dan door politiegeweld. Zij houden 
de commandant in de gaten en kunnen zo een 
uitval zien aankomen. Ook komt het voor 

23 	dat rel-ervarenen in het publiek de onervarenen 
instrueren over de beperkte risico's die zij 
lopen bij politie-uitvallen. Was het voorheen zo 
dat politieacties bij ordeverstoringen leidden 
tot verspreiding van publiek, de huidige 
tactieken leiden tot binding van publiek. 

De teruglopende kans op feitelijk geweld hoeft 
niet in alle gevallen te leiden tot een terug-
Ippende effectiviteit van het dreigconcept. 
Het dreigspel kan vele jaren lang gespeeld 
worden zonder dat veel feitelijk geweld 
gebruikt wordt. Er kan in het gedrag van 
politie en publiek bij rellen een onderlinge 
afstemming — een normering dus — plaats-
vinden, die tot een voorspelbaarheid van de 
bewegingen van beide partijen en de duur 
van het conflict kunnen leiden. Een belang-
rijke voorwaarde is daarbij echter de geringe 
gewelddadigheid vanuit het publiek. 

Het lijkt erop, dat nu juist hierin belangrijke 
veranderingen zich voltrekken. De zwaarte 
van het geweld vanuit het publiek neemt toe 
(stenen, staven etc.) en door beschermende 
kleding, helmen en anti-traangasmiddelen 
worden deze mensen onkwetsbaar voor even-
tueel politiegeweld. Tijdens de Amsterdamse 
rellen in het voorjaar van 1980 (Vondelstraat 



en 30 april 1980) is waarschijnlijk het aantal
gewonde politiemensen groter geweest dan
het aantal gewonde burgers. De ME is aan
het veranderen van uitdeler van geweld in de
richting van incasseerder van geweld.
Het is de vraag in hoeverre deze tendens zich
kan doorzetten. De kosten zijn namelijk
nogal hoog:
— de relatieve aantallen politiemensen die
moeten worden ingezet zullen sterk stijgen,

toename van schade aan particuliere
eigendommen moet worden geaccepteerd,
-— grotere aantallen gewonde politiemensen
zijn te verwachten tenzij belangrijke investerin
gen worden gedaan in nog meer beschermings
attributen. Deze extra attributen maken het
ME-optreden nog logger,
— te veroordelen gedrag van rellers blijft veelal
ongestrafd,
— er is geen enicele garantie, dat de gewelddadig
heid van gedrag van publieksgroepen niet

24 verder toeneemt.

Gezien deze factoren acht ik het waarschijnlijk
dat het dreigconcept gemodificeerd wordt.

ad. e. Het ontmenselijkte politiegeweld
De film ‘Omdat mijn fiets daar stond’ die werd
gemaakt tijdens een fototentoonstelling op
19 maart 1966 en die laat zien hoe politie en
burgers slaags raken, maakt vooral indruk door
de wijze waarop van het politiegeweld van een
aantal boos geworden en zich bedreigd voelen-
de politiemensen verslag wordt gedaan; het is
een selectie van beelden van met gummistok
ken slaande en ook schoppende agenten
tegenover ongewapende en soms op de grond
liggende mensen. De vertoning van deze film
op de televisie wekte verontwaardiging over
het optreden van de politie. Achteraf bezien
toont deze film — hoe eigenaardig het ook
moge klinken — een aantal in ieder geval ons
sympathieke elementen van politiegeweld. Het
is fysiek geweld op menselijke schaal; boze of
bange individuen die in een lijf aan lijf gevecht
hun conflict uitvechten. Soms afschuwelijk,
altijd herkenbaar.

Daartegenover staat het georganiseerde poli
tiegeweld dat in het teken staat van de beheer-



sing van het eigen gedrag. Ik noem dat ont
menselijkt omdat het:
a. bestaat uit een aantal gestandaardiseerde
dreigbewegingen
b. mogelijk wordt door een verregaande beheer
sing van angst en agressie-gevoelens bij politie
mensen via intensieve training
c. door instrumenteel geweld op afstand
(traangas, waterwerpers, rubber kogels etc.)
wordt aangevuld of vervangen.

Toename van beheersing van geweld wordt
mogelijk door versterking van het robot-achtige
karakter van dat geweld: een nog sterkere on
derdrukking van gevoelens; een nog sterkere
nadruk op gestandaardiseerde bewegingen
beschermende hulpmiddelen en instrumenteel
geweld. Overheidsgeweld krijgt robot-achtige
trekken. De menselijke maat verdwijnt.

ad. f Informatiegaring
25 Inlichtingenactiviteiten blijken op te komen

of zich uit te breiden wanneer andere metho
den om als radicaal bestempelde politieke
stromingen te beheersen, ontoereikend zijn. De
Britse pogingen om de Noordierse I.R.A. te
beheersen en de Duitse pogingen om de R.A.F.
uit te schakelen gingen gepaard met een sterke
groei van inlichtingenactiviteiten. Van de ac
tiviteiten die de Britten ontplooiden heeft het
zogenaamde ‘diepteverhoor’ de meeste bekend
heid gekregen, van die der Duitsers de inschake
ling van computers die een sterke uitbreiding
van de verwerkingsmogehjkheden van inlich
tingen mogelijk maakte.

Een goede inlichtingendienst kan een aantal
uitingen van sociale onrust voorspellen. De kos
ten van deze wijze van relpreventie en relbe
heersing zijn hoog: geheim toezicht op de in de
samenleving opererende groeperingen die het
initiatief zouden kunnen nemen tot protest-
bewegingen die met geweld gepaard gaan. Dit
brengt nogal wat groepen binnen de greep
van de ‘geheime surveillance’. Het is een per
spectief dat zoveel nadelen heeft, dat het
voorshands moet worden verworpen, zowel op
ethische gronden als op grond van praktische
politieke overwegingen.



ad. g. Ha gevaar van eigenrichting 
Zelfbeheersing van de zijde van de overheid 
geeft aan uitingen yin protest en verzet een 
mime kans. Dit protest heeft vanaf het midden 
van de jaren zestig een overwegend linkse 
politieke signatuur gehad, wat o.a. betekende: 
verzet tegen als kapitalistisch bestempelde 
trekken in de ordening van de samenleving, 
verzet tegen ongelijke verdeling van macht en 
inkomen, steun voor diverse minderheden en 
hun emancipatiestreven, voorkeuren voor een 
republiek in plaats van een monarchie etc. 
Ms we het goed zien, wordt een tegen-bewe-
ging zichtbaar. Voor een deel groepeert die 
beweging zich rondom belangen, voor een 

• deel rondom idealen. De belangenbeweging 
vindt zijn uiting in de nog ongecoordineerde 
activiteiten tegen lcrakers. Deze activiteiten 
die uit geweldsdreiging en geweld bestaan 
worden uitgevoerd door twee verschillende 
groepen; door belanghebbenden gecharterde 

26 	̀knokploegen' enerzijds en spontane reacties 
op kraakacties door buurtbewoners anderzijds. 
De bewegingen die zich groeperen rondom 
idealen en die van politiek behoudende signa-
tuur zijn, hangen samen met politiek rechtse 
splintergroepjes. In hoeverre ook de verschij-
ning van met oranje armbanden en sjerpen 
getooide jongelui in Amsterdam moet worden 
gezien als een begin van een nieuwe politieke 
beweging is nog onduidelijk. 

De toename van de beheersing van het eigen 
georganiseerde geweld van de overheid levert 
waarschijnlijk een bijdrage tot de opkomst van 
militante groepen ter rechterzijde van het 
politieke spectrum en tot gewelddadige belan-
genbehartiging. Het dilemma is duidelijk: 
zelfbeheersing geeft een goede kans op geweld-
loze beheersing van het type actiegroepen dat 

nu kennen maar !evert een bijdrage aan de 
opkomst van behoudende militante groepen. 
Een hardere opstelling kan de opkomst van 
behoudende militante groepen beperken, doch 
vergroot de kans op toenemende verharding 
in een aantal actiegroepen. 

Tot zover de lcanttekeningen die wij bij een 
verdere beheersing van overheidsgeweld malcen. 
Elke oplossing creeert zijn eigen probleem. Het 



beheerste geweld van de overheid was een op-
lossing voor de jaren zeventig; een oplossing 
waarvan de problemen beginnen duidelijk te 
worden. We hebben gepoogd die problemen 
aan te wijzen, doch zijn nog niet in staat om 
al oplossingen te suggereren. 

Na het georganiseerde politiegeweld besteden 
we nu aandacht aan het individuele geweld. 

Individueel geweld 
In de volgende paragrafen zullen wij aandacht 
besteden aan het individuele geweld van poli-
tiemensen. De opbouw van dit deel is als volgt. 
Eerst besteden wij aandacht aan enkele theo-
rieen: aan algemene geweldstheorieen en meer 
nog enkele specifieke politiegeweldstheo-
rieen, vervolgens besteden we aandacht aan 
een aantal ontwikkelingen binnen de politie 
en in de omgeving van de politie, die op dat 
geweld van invloed zijn, en tenslotte zullen we 
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	enkele mogelijkheden bezien om dit geweld 
te beheersen. 

Theorieen 
De gangbare agressie- en geweldstheorieen 
schieten te kort wanneer het gaat om het 
geven van een verklaring voor politiegeweld. 
De belangrijkste oorzaak is, dat deze theo-
rieen te weinig specifiek zijn voor het politie-
veld. Dat geldt voor de leertheorieen waarbin-
nen geweld wordt gezien als in de jeugd of ook 
binnen speciale subculturen aangeleerd gedrag 
(bijv. Wolfgang en Ferracuti, 1967), dat geldt 
voor de frustratie-agressie theorieen waarin ge- 
weld wordt opgewekt door frustraties (Dollard, 
1970). Dat geldt ook voor de noodweer-moti-
vatietheorieen zoals die van Wentholt (Went-
holt, 1972). Het feit dat ze te algemeen zijn, 
betekent niet dat ze onbruikbaar zijn, integen-
deel we zullen zien dat ze binnen een meer 
specifieke politiesetting zeer wel inpasbaar en 
bruikbaar zijn: 
Er zijn enkele meer op de politie toegespitste 
onderzoeken en theorieen. Wij zullen die kort 
behandelen en daarna samenvoegen om een 
theoretisch kader te krijgen. 

— geweld als rolgedrag 
• Sommige auteurs menen dat geweld de kern of 



het onderscheidende kenmerk is van de politic-
rol (Bittner, 1973, van Reenen en Verton, 
1974). Geweldgedrag is rolgedrag; voorgeschre-
ven in een aantal situaties met bepaalde midde-
len uitgevoerd en van beperkende voorschriften 
voorzien. Deze opvatting ligt in het verlengde 
van de theorie van Weber die wij bij het geor-
ganiseerde geweld behandelden en die het 
geweldsmonopolie als het onderscheidende 
kenmerk van de staat zag. 

— geweld als instrument van willekeur onder 
condities van geheimhouding 
Westley vond in een studie van een Amerikaans 
politiekorps, dat het gebruik van geweld niet 
alleen diende voor de handhaving van recht en 
orde maar ook veel meer persoonlijke doel-
stellingen van politiemensen diende, zoals het 
geven van een afstraffmg voor het onbeleefd 
gedrag van burgers, of als middel om informatie 
te verkrijgen. Dit geweld kan zich handhaven 

28 onder condities van geheimhouding binnen de 
groep waarin de politieman opereert (Westley, 
1970). 

— geweld als reactie op statusbedreiging 
Deze van Short en Strodtbeck stammende 
theorie is recentelijk door Bos toegepast op de 
politie. Short en Strodtbeck meenden dat 
adolescenten in 'gangs' geweld plegen om 
status te verkrijgen. Van Dijk (1977) en White 
en Lippitt (1960) menen dat geweld vooral 
een reactie is op belediging of aantasting van 
het gevoel van eigenwaarde. 
Bos komt in een ldeine verkennende studie tot 
de conclusie, dat statusbedreiging de belangrijk-
ste factor is in het escalatieproces tussen een 
burger en een politieman, dat tenslotte tot 
geweld leidt (Short en Strodtbeck, 1965, Bos, 
1980). (Zie blz. 83 van dit nummer). 

— geweld als individueel afwijkend gedrag bin-
nen een toegeejlijke subcultuur 
Niet alle politiemensen gebruiken even vaak 
geweld. Sommigen gaan sneller over tot het 
gebruik van de wapenen dan anderen. Hans 
Toch wijst crop dat de geheimhouding en 
toegeeflijkheid t.o.v. geweld binnen de poll-
bele subcultuur de individuen birtnen de 
politie die geneigd zijn snel tot geweld over 



te gaan, de kans geeft om dat te doen. (Toch, 
1969). De kans op bestraffing is gering en de 
status van de 'tough man' vaak hoog. 
Deze meer op de politic toegespitste onder-
zoeken en theoretische aanzetten belichten 
belangrijke aspecten van het politiegeweld. 
Waren de algemene agressie-theorieen te 
algemeen, de meer op de politic georienteerde 
onderzoeken zijn te specifiek. De twee benade-
ringen laten zich combineren tot een meer 
omvattend theoretisch kader het individuele 
politiegeweld betreffende. Wij geven daarvan 
hier een schets. 
a. Geweld als rolattribuut geeft een mogelijk-
heid, soms een opdracht en een rechtvaardiging 
van geweldsgebruik (Bittner, 1973, — zie 
blz. 45 van dit nummer — van Reenen en .  
Verton, 1974). De mogekkheid van geweld 
is gegeven in de aanwezigheid van gewelds- 
faciliteiten en mensen en in de straffeloosheid 
van geweldsgebruik. De verplichting of opdracht 

29 	is niet altijd aanwezig, doch in een beperkt aan- 
tal gevallen wettelijk voorschrift (gewelds-
bepalingen) of ambtelijk bevel. Rechtvaardiging 
voor geweld wordt gevonden in het bestaan 
van wettelijke voorschriften en ambtelijke 
richtlijnen. Geweld wordt geacht plaats te 
vinden in naam der wet. 

b. Waar in de formele rol van de politieman 
geen opdracht maar slechts de mogelijkheid 
tot geweld te vinden is, vormt de roltheorie 
onvoldoende verklaring voor geweld. Aan-
vullende verklaringen liggen dan in: 

I. Geweld als noodweer tegen aanval: (Went-
holt, 1972). De politieman verdedigt zich of 
een ander tegen een aanval of directe dreiging. 
II. Geweld als reactie op statusbedreiging 
(Bos, 1980). Het geweld gemotiveerd door de 
rol van de politic en dat door noodweer is nog 
vrij goed voorspelbaar; het is een een soort 
verplichte geweldsreactie. Bij geweld als 
reactie op statusbedreiging is het `freies ermessen 
duidelijk zichtbaar. Het is een eigen keuze en 
een eigen schatting van de politieman. Hier 
wordt de beroepscultuur van de politic van 
doorslaggevend belang om de schattingen en 
keuzen van de politieman.mogelijk te maken. De 
`formele' cultuur treedt terug en fungeert meer 



ails randvoorwaarde dan als beslissingscriterium. 
III. Geweld als instrument voor informele 
bestraffing of informatiewinning (Westley, 
1970, Doofpot, 1979). Was in geweld als 
reactie op statusbedreiging het Ireies ermessen' 
een nieuw gegeven, nu moet daar strafwaardig- 
heid van politiegeweld aan toegevoegd 
worden. Geweld wordt weliswaar formeel 
gelegitimeerd met een beroep op formele 
gronden, de feitelijke doelstellingen en de 
gevallen waarin geweld wordt toegepast zijn 
strafbaar of op zijn minst dubieus. Voor dit 
geweld is ecn ander aspect van de politie-
cultuur van belang. Ging het bij het geweld 
als reactie op statusbedreiging vooral om de 
informele norrnen die de geweldswaardigheid 
van statusbedreigingen bepalen, bij het geweld 
waarvan hier sprake is, gaat het veelmeer om 
het geheimhoudingsaspect van de politie-
cultuur. Geheimhouding is noodzakelijk om 
dit geweld ter informele bestraffing en voor 

30 	informatiewinning mogelijk te maken. 

c. Binnen het kader van geweld als keuze 
(ad. b.) komen individuele verschillen tussen 
politiemensen voor. Hier wordt de kop van 
de gewelddadigheid gevorrnd door wat loch 
heeft aangeduid als het snelst tot geweld- 
dadigheid neigende individuele politiemensen 
(loch, 1969). 

Via deze combinatie van algemene en meer op 
de politie afgestemde theoretische invalshoe-
ken komen we mogelijk in de richting van een 
meer samenhangende verklaring omtrent 
politiegeweld. 

Wij zullen dit thema hier niet verder uitwerken, 
maar aandacht schenken aan enkele belang-
rijke ontwikkelingen binnen de politic en in het 
werkterrein van de politic die op het geweld 
van invloed zijn en die voor de beheersing van 
geweld van belang zijn. Binnen de politie 
(politie-intern) behandelen we: de zogenaamde 
`vergroening' en de exploitatie van angst. In 
het werkterrein van de politic (politie-extern) 
zijn dat de statusbedreiging en gevaar alsmede 
de afbraak van informele sociale controle in 
de samenleving en daarmee samenhangende 
verschuivingen in de politierol. Uiteraard geven 



deze vier ontwikkelingen geen volledig beeld. 
Wij menen dat het belangrijke ontwikkelingen 
zijn. 
Waar mogelijk zullen wij relaties leggen met 
de theoretische notities die wij hiervoor gaven. 

Vergroening 
In 1940-1941 en in 1945-1946 waren grote 
aantallen politiemensen geworven en deze 
jaargangen begonnen na 1970 af te vloeien 
via pensionering. 
Vanaf 1970 hebben dus grote aantallen politie-
mensen de dienst verlaten. Deze mensen 
moesten worden vervangen. Vanaf 1970 zien 
wij daarnaast een sterke feitelijke uitbreiding 
van de politie plaatsvinden: in 1978 is de 
feitelijke sterkte met 31% verhoogd t.o.v. 
1970. Vervanging en uitbreiding leidden tot 
een massale toestroom van nieuw personeel, 
terwijl oud ervaren personeel de dienst verliet. 
Deze ontwikkeling noemen wij de `vergroening' 

31 	van de politie. 
Deze vergroening heeft ingrijpende gevolgen 
gehad. Politiewerk wordt vooral in de praktijk 
geleerd. Na de formele opleiding volgt een 
langdurige periode van informele scholing 
op straat en op het bureau. Daarbij krijgt de 
jonge politieman de kans aan de hand van 
andere collega's het yak te leren. Het vermogen 
om situaties goed in te schatten en adequaat 
te reageren wordt door de meer ervarene aan 
de minder ervarene overgebracht. De jonge 
agent ziet hoe zijn oudere collega's in een 
grotere variatie van situaties reageren en 
heeft de kans om onder het toeziend oog 
van ouderen te experimenteren met eigen 
houding en gedrag. Hij leert het gewicht van 
zijn uniform kennen, hij leert dat zijn initia-
tief in onzekere situaties veelal het verloop 
ervan bepaalt, hij leert wanneer een dreiging 
met geweld te negeren en wanneer ze serieus 
te nemen. Hij leert voor zijn werk belangrijke 
mensen en hun achtergrond kennen. 
Zo worden beroepservaringen en informele 
normen van de politie — de beroepscultuur — 
overgedragen op nieuwkomers. Deze beroeps-
cultuur is van essentieel belang voor aide 
organisaties en beroepen waarvan de forrnele 
cultuur onvoldoende houvast biedt voor 
een adequate taakvervulling. Hoe meer dat 



het geval is, hoe belangrijk de beroepscultuur. 
De vergroening van de politie betekent een 
breuk in de beroepscultuur. Ervaringen, 
informele contacten in de organisatie en 
relaties met het publiek verdwijnen massaal 
uit de organisatie en worden niet overgedragen. 
Onervaren politiemensen moeten nieuwkomers 
begeleiden. Gebrek aan kennis, afnemend 
zelfvertrouwen en toenemende onzekerheid 
zijn de gevolgen. Door onbekendheid met 
de locale gemeenschap neetin de mogelijkheid 
om aan te sluiten bij informele controle-
mechanismen af. Door onbekendheid in 
de eigen organisatie wordt de fonnele organi-
satie zwaarder belast. 
Dit vergroeningsverschijnsel dat vooral voor-
komt bij de geunifonneerde afdelingen van 
grote politiekorpsen heeft geleid tot een aantal 
veranderingen. We noemen: 
— een beperking in de variatie van gedrag: de 
neiging om op eigen initiatief andere dan 

32 	eenvoudige zaken aan te pakken is teruggelopen. 
Vooral de zogenaamde `blizondere wetten' zijn 
uit de aandacht verdwenen. De oudere 'hobby-
isten' die zich uit belangstelling hadden gespecia-
liseerd in bepaalde wetsgebieden iijp uit de 
ploegen verdwenen. 
— afscherming ten opzichte van de bevollcing: 
de neiging om de bescherming van de auto 
en het bureau te zoeken is toegenomen. 
— een minder flexibele opstelling bij conflicten 
op straat en daarmee samenhangend, een te 
weinig gebruik van informele wijzen van conflict-
bantering. Ook hier dus een beperking in de 
variatie van gedrag. Naast deze fomiele opstel-
ling in conflictsituaties is de jonge politieman 
sneller dan zijn ervaren collega van vroeger bij 
conflicten op straat geneigd de hele zaak naar 
het bureau te verplaatsen, wat vaak aankiding 
geeft tot geweld. Daarnaast reageert hij bij 
uitdaging van zijn gezag op straat relatief 
vaker met geweld of andere negatieve sancties. 
De opmerkelijke uitkomst dat jonge agenten 
minder tolerant staan t.o.v. de meeste vormen 
van afwijkend gedrag dan andere sluit hierbij 
aan (Buikhuizen en Van Dijk, 1976). 
Concrete bewijzen voor deze ontwiklcelingen 
zijn schaars. Onderzoek is nauwelijks gedaan, 
doch oudere en leidinggevende politiemensen 
bevestigen dit beeld, en noemen het As een 



probleem. Het beeld komt ook naar voren 
uit de analyse van gegevens van klachtenbureaus 
(Doofpot, 1979). 

Vergroening heeft een groot aantal gevolgen 
voor de politie-organisatie. De vergrote kans 
op geweld is er slechts een van. Geweld hangt 
op twee manieren met vergroening samen; 
in de eerste plaats leiden inschattingsfouten 
van situaties en daaropvolgend niet aangepast 
politiegedrag waarschijnlijk vaker tot conflicten 
met de bevolking. In de tweede plaats reageert 
de jonge politieman sterker dan zijn oudere en 
meer ervaren collega op bedreiging van zijn 
eigen status als gezagsdrager en machthebber 
en ligt ook hier een belangrijke aanleiding tot 
geweld. 

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de nieuw 
opkomende politiecultuur, aan de opbouw waar-
van voornamelijk jonge en relatief onervaren 

33 	politiemensen een bijdrage leveren, in ongunsti- 
ge zin afsteekt bij de oude politiecultuur; 
harder, minder tolerant voor afwijkend - gedrag, 
met een meer positieve waardering van geweld, 
minder egards voor de burger en een grotere 
geslotenheid ten opzichte van de omgeving. 
Heeft een dergelijke cultuur zich eenmaal geves-
tigd, dan is wijziging niet eenvoudig. 

Exploitatie van angst 
Een tweede factor vormt de exploitatie van 
angst van politiemensen. Politiemensen zijn 
alert op gevaar. De mate van persoonlijke 
dreiging die in een situatie waarin hun assisten-
tie wordt ingeroepen, schuilt, is het eerste 
criterium waaraan dergelijke situaties worden 
afgemeten (Rubinstein, 1975). Dit gegeven 
uit de politiecultuur kan men aanwakkeren, 
afzwakken of ongemoeid laten. Lange tijd 
is deze orientatie op gevaar ongemoeid 
gelaten. Het was een gegeven. In het begin van 
de jaren zeventig is het gevaarsargument in 
zwang geraakt bij leidinggevende politieambte-
naren als middel om als onsympathiek ervaren 
maatregelen geaccepteerd te lcrijgen. Bestaande 
angstgevoelens van politiemensen werden geex-
ploiteerd am een grotere controle op de uitvoe- 
ring van politiewerk mogelijk te maken. 
Enkele voorbeelden: 



— de invoering van portofoon t.b.v. surveillance 
te voet en per rijwiel stuitte op sterke weerstand 
bij politiepersoneel. Een belangrijk argument 
van de politieleiding bij de invoering van 
de portofoon was het veiligheidsargument 
— invoering van computer-begcleide systemen 
van assistentie-surveillance betekenden voor 
de surveillanten inperkingwan hun vrijheid: 
het surveillancegebied wordt zeer beperkt, 
er is geen ruimte voor eigen iniatieven, maar 
wachten op meldingen, handhaving van een 
strikte radio-discipline, beperking van de 
afhandelingstijd van meldingen etc. Dat tiler 
sterke weerstand tegen kwam, laat zich 
denken. Een belangrijk argument van de 
politieleiding was ook hier weer de veiligheid 
van de politieman: nauwkeurige berichtgeving 
maakte snelle hulp aan de in het nauwzittende 
politiemensen mogelijk en het hele surveillance-
systeem garandeerde de hulp aan collega's 
in noodsituaties op zeer korte termijn. 

34 Op deze en ook op andere manieren werd 
ingespe.eld op bestaande angst en werd die 
angst gebruikt en daarmee versterkt in plaats 
van verzwakt. 
De concentratie op gevaar kon zo toenemen, 
emop dit moment is het zo, dat in onze grote 
steden politiemensen weigeren om zonder 
portofoon de straat op te gaan. 
Er is geen direct aanwijsbaar verband tussen 
de versterlcing van angstgevoelens en politie-
geweld. Wel is er de plausibele veronderstelling 
dat de toename van angst leidt tot toename 
van geweld, zeker wanneer men de vergroenings-
tendens in de overweging trekt. 

Statusbedreiging en go/tzar 
Wij zijn begonnen met een blik op de politie 
en hebben ons afgevraagd wat binnen de 
politic de geweldsbevorderende factoren 
zijn. De volgende vraag is, welke ontwikkelingen 
in de samenleving een bijdrage leveren aan het 
individuele politiegeweld. Wij zullen hier in 
eerste instantie twee samenhangende ontwik-
kelingen aangeven: de toename van statusbedrei- 
ging en gevaar voor de politieman. In de 
volgende paragraaf zullen wij ons buigen over 
informele sociale controle in de samenleving 
en de zich wijzigende rol van de politic. 
In de jaren zestig is een teruggang van de 



acceptatie van overheids- en politiegedrag 
ingezet. Gehoorzaamheid aan overheidsgezag 
en acceptatie van beleid werden van vast 
gegeven tot een probleem. De politieman moest 
meer gaan argumenteren, onderhandelen en 
compromissen sluiten om de medewerking van 
het publiek te krijgen. Soms moest hij terug- 
trekken, vaker negatieve of beledigende 
opmerkingen incasseren en overtredingen die 
ondanks zijn aanwezigheid werden begaan, 
als gegeven accepteren. 
Aan het einde van de jaren zestig begonnen 
politiemensen in de grote steden in burger 
van en naar huis te gaan in plaats van in 
uniform; anoniern, niet meer nageschreeuwd 
of nagefloten op straat of in het openbaar 
vervoer, zich niet meer verplicht voelend om 
op te treden tegen overtredingen. 

De kritischer houding van het publiek en de 
soms schoorvoetende gehoorzaamheid als er 

35 	al geen sprake is van afwijzing en verzet vormen 
de basis voor de statusbedreiging van de politie-
man; signalen voor de ontkenning van zijn 
autoriteit. Statusbedreiging werkt op twee 
manieren in op politiegeweld. In de eerste 
plaats is het een aanleiding tot politiegeweld; 
een deel van het politiegeweld dient als 
afstraffing voor degene die weigert respect 
te tonen voor de betrokken politieman 
(Westley, 1970). In de tweede plaats heeft 
statusbedreiging indirecte werking: het beves-
tigt en versterkt het gevoel van onveiligheid 
en gevaar bij de politie. Degene die zich nega- 
tief uitlaat tegenover de politie of zijn 
gezag tart, is een potentiele aanvaller of 
verzetpleger. In sommige buurten in onze 
grootste steden zijn deze signalen zo sterk dat 
ze als gebied door de politie als onveilig worden 
bestempeld. 

De toename van het gevaar voor politiemensen 
is de tweede factor. In de perceptie van de 
politic is dat zeker het geval. En deze perceptie 
wordt gedeeltelijk gesteund door de gegevens 
die wij in de inleiding presenteerden. Boven-
dien kan men wijzen op de toename van illegaal 
vuurwapenbezit en de wetenschap dat in de 
afgelopen jaren in ons land politick gemotiveerde 
groepjes hebben geopereerd die vuurwapen- 



geweld en bedreiging van politie-ambtenaren 
niet schuwden. 

De relatie van deze factoren met geweld van de 
zijde van de politie is duidelijk. Die dekt zich ' 
in tegen de gevolgen van toegenomen risico's. 
We noemen enkele van dergelijke aanpassingen: 

a. organisatorische aanpassingen: de verminde-
ring or ophetting van eenmanssurveillance, de 
instelling van arrestatie-eenheden, 
b. aanpassingen van middelen: nieuwe vuur-
wapens, onderzoek naar effectieve kogel, 
uitbreiding van het gebruik van diensthonden, 
c. informele aanpassingen: vaker trekken 
van het pistool, experimenten met pistool-
holsters, het mijden van personen, groepen 
of gebieden die als gevaarlijk gelden. 

Afnemende informele sociale controle en de 
wijzigende politierol 

36 	Len tweede serie politie-externe veranderingen 
heeft betreldcing op het stelsel van informele 
sociale controle. Nu is het begrip sociale 
controle zeer breed, zo breed dat de analytische 
bruikbaarheid ervan kan worden betwijfeld. 
Waar wij her de. aandacht op willen vestigen 
is dat een aantal belangrijke toezichtsmogelijk-
heden op hinderlijk of stratbaar gedrag vrijwel 
onopgemerkt is verdwemen en dat we pas nu 
de zogenaamde ldeine criminaliteit een 
probleem gaat worden, de gevolgen van deze 
wijziging in het controlesysteem gaan zien. 
Voorbeelden van dit afnemende toezicht zijn 
er vele: het verdwijnen van conducteurs in 
trams, bussen en N.S.-stations, de sterke 
reductie van bedienend personeel in winkels, 
de vervanging van personeel door dienstver-
lenende automaten, de scheiding van woon-
en werkbuurten, de anoniiniteit bevorderende 
huizenbouw, de verwijdering van ouderen 
uit buurten, de desintegratie van oude 
stadsbuurten. 
Leken aanvankelijk de economische voorde- . 
len en de toegenomen vrijheid deze ontwikke-
ling te rechtvaardigen en te stimuleren, nu de 
kosten oplopen, zien we de vraag naar gespe-
cialiseerd commercieel of van overheidswege 
geleverd toezicht toenemen. Politie en bewa-
lcingsdiensten gaan in toenemende mate de 



toezichtsrol.overnemen van de voormalige 
niet gespecialiseerde min of meer `toevallige 
toezichtsrollen. De wijze waarop dat zal moe- 
ten gebeuren ligt nog niet vast en men kan zich 
denken dat via preventieve adviezen en activi-
teiten de uitbreiding van politiebemoeienis 
beperkt blijft in termen van toezicht (zie 

• 	Justitiele Verkenningen nr. 2, 1980). Duide- .  
lijk is wel dat er een sterk toegenomen vraag 
naar toezicht valt waar te nemen: in bussen 
en trams en treinen in verband met weigering 
te betalen, vernielingen, zakkenrollerij en 
bedreigingen, in stadscentra i.v.m. baldadig-
heid, vandalisme en winkeldiefstal, in woon-
wijken in verband met diffuse onveiligheids- 
gevoelens, inbraken en baldadigheid. In treinen 
en op N.S.-stations is deze vraag gehonoreerd 
door uitbreiding van de spoorwegpolitie. De 
weigering van de zijde van de politic om tot 
intensief toezicht in en om de winkels over te 
gaan bracht commerciele beveiligingsdiensten 

37 	tot bloei. 
Ook de politie gaat terug de straat op. In de 
grote steden heeft de centralisatie en speciali-
satietendens met de daarbij behorende bewe-
ging naar grotere centrale bureaus plaats ge-
maakt voor een beweging terug, een all-round 
agent, tenig naar wijken en terug op de fiets 
of te voet. 
Deze beweging verloopt niet zonder proble-
men. De burger en vooral de jeugdige burger 
is de ongemotoriseerde politieman ontwend 
geraakt, de politie is uit het straatbeeld ver-
dwenen. Zijn aanwezigheid is doorgaans geen 
vanzelfsprekendheid, geen onderdeel van de 
normale orde in een straat of buurt. De aan-
wezigheid van de politie is veel meer de indica-
tie voor een incident. De politieman moet op-
nieuw de surveillance te voet leren. De bevol-
king moet weer wennen aan de aanwezigheid 
van de politie: Al experimenterend wordt dit 
politietoezicht langzaam aan weer ingevoerd, 
en leert de politie opnieuw het oude handwerk. 
Zeker in een aantal voor de politie problema-
tische buurten zal deze hernieuwde kennisma-
king aanleiding zijn tot wrijving met het pu-
bliek. 

Vergroening, exploitatie van angst, statusbe-
dreiging en gevaar, afnemende sociale controle 



en wijzigingen in de politierol waren de kopjes 
waaronder we een aantal voor de verklaring 
van individueel politiegeweld van belang zijnde 
ontwikkelingen hebben geschetst. Daarmee is 
niet geiegd dat er geen andere mogelijk even 
belangrijke factoren zijn die invloed hebben op 
het individuele politiegeweld. We zullen daar-
aan echter geen aandacht besteden maar over-
gaan naar de vraag welke de mogelijkheden zijn 
tot beheersing van het individuele geweld. 

De beheersing van individueel geweld 
De beheersing van individueel politiegeweld 
is slechts in beperkte mate mogelijk. Men moet 
niet vergeten dat geweld en dwang tot het rol-
gedrag van politiemensen behoren, ja, dat via 
de hantering van dat geweld een belangrijk 
deel van het geweldsmonopolie van de staat 
wordt gerealiseerd. Wie `Staat' zegt, zegt poli-
tiegeweld. Geweld zal er zijn — hoe weinig 
ook — zolang er een staat is. 

38 	En als er geweld is, zal er verschil van mening 
blijven over het al dan niet terechte ervan. Een 
tweede moeilijlcheid waarop de beheersing van 
geweld stuit, is van psychologische en fysiolo-
gische aard. Individueel geweld is voor een 
belangrijk deel vechtgedrag, gedrag waarbij zeer 
sterke emoties en daaraan gekoppelde fysiolo-
gische processen een centrale rol spelen. Deze 
processen laten zich zeer moeilijk normeren of 
beheersen. lien derde opmerking die hier past, 
is dat naar onze opvatting de tolerantie van de 
Nederlandse politie wanneer men hem verge-
lijkt met een groot aantal andere landen, hoog 
is. Welke beheersingsmogelijkheden zijn er — 
dit geconstateerd hebbende — nog aanwezig. 
Wij zullen er een aantal de revue laten passeren 
en daarbij het onderscheid politie-intern en 
politie-extern aanhouden. 

Politie-interne beheersingsmogelijkheden 
Wij zullen vier mogelijkheden aangeven tot 
beheersing van individueel geweld, de eerste 
betreft de hantering van de vergroening van de 
politie, de tweede de verlag,ing van het angst-
niveau, ten derde de identificatie en begelei-
ding van politiemensen met een hoog inciden-
tenniveau en ten vierde verdere normering van 
geweld. Ook bier geldt weer het voorbehoud 
dat geen volledigheid kan worden nagestreefd. 



Zo blijven bijvoorbeeld de eventuele mogelijk-
heden van de vrouw bij de politie geheel bui-
ten beschouwing. 

De beheersing van geweld via aandacht voor 
de gevolgen van vergroening is een directe 
aanpak van politiegeweld. Door enkele van de 
tot geweld aanleiding gevende condities te 
beihvloeden, zo is de verwachting, kan geweld 
beihvloed worden. Het gaat dan daarbij vooral 
om: 
a. de reductie van onzekerheid 
b. de opvoering van praktijkervaring 
c. het aanleren van extra sociale vaardigheden. 

ad. a. de reductie van onzekerheid 
Er zijn verschillende manieren om onzekerheid 
te reduceren. We doen enkele suggesties. Een 
belangrijk instrument ligt hier in de toelatings-
leeftijd van politiemensen. De werving van 
zeer jonge politiemensen heeft geleid tot een 

39 	massale instroming van 18- en 19-jarige politie- 
ambtenaren, die direct van school bij de politic 
terechtkwamen. Werving van ouderen kan 
leiden tot de instroming van mensen met meer 
en een gevarieerde beroeps- en levenservaring, 
ervaring die een.goede kans geeft op versterkt 
zelfvertrouwen en daarmee tot een verminder- 
de gevoeligheid voor statusbedreiging. 
Een tweede mogelijkheid vormt de introductie 
van leergebieden, waar de jonge agent zonder 
te grote afvalrisico's in zijn rol kan groeien, 
zijn houding tegenover het publiek kan vinden 
en verschillende zaken zonder angst voor fou-
ten kan aanvatten. 
Een derde suggestie is als proef weer over te 
gaan tot eenmanssurveillance en portofoon-
loze surveillance te beginnen in rustige wijken. 

ad. b. de opvoering van praktijkervaring 
De opvoering van praktijkervaring als tweede 
punt, is op zich al een belangrijk middel om 
onzekerheid te reduceren. Hoe kan die prak-
tijkervaring worden vergroot. 
Een eerste en belangrijke mogelijkheid ligt in 
het stoppen van de `afroming' van de geiinifor-
meerde dienst; dat is het gebruik om ten be-
hoeve van gespecialiseerde diensten te putten 
ait de meer ervarenen — in sommige gevallen 
ook de beteren — uit de geilniformeerde 



dienst. Deze afroming 'can worden tegengegaan 
door roulatiesystemen en daamaast door het 
direct plaatsen van onervaren politiemensen in 
gespecialiseerde diensten en niet de instroming 
van nieuwen altijd via de geuniformeerde 
dienst te laten plaatsvinden. Een tweede 
methode om veel aan ervaring te winnen en om 
onzekerheid kwijt te raken is een agogische. 
Groepen politiemensen leren onder (exteme) 
begeleiding praten over hun werkervaring, 
wisselen de fouten en de goede ervaringen die 
ze hebben uit en leren zo van elkaars ervaring. 
Dit is een goede methode om het leerverrnogen 
van een groep politiemensen sterk op te voeren 
en experimenteerlust aan te walckeren. Gezien 
de aard van de politiecultuur (niet praten over 
je fouten en niet over je emoties) is een goede 
externe begeleiding vereist. Het is goed om in 
dit verband te wijzen op de functie van het 
beoordelingssysteem. Dit systeem bemoeilijkt 
het experimenteren met gedrag en het open 

40 	bespreken van fouten. Ook !can bier gewezen 
worden op de grote aantallen gezonde 
gepensioneerde politiemensen en de 
daar liggende ervaring. Mogelijk is er een 
setting te vinden waarin deze ouderen hun 
ervaring willen delen met jongeren en de jon- 
geren bereid zijn daarnaar te luisteren. 

ad. c. het aanleren van extra sociale vaardig-
heden 
Een derde invalshoek is hier de sociale vaar-
digheidstraining. Er zijn trainingen ontwilckeld 
die de sociale vaardigheden van de leerling 
verhogen. Voor de jonge politieman zijn met 
name die trainingen van belang die betrekking 
hebben op het hanteren van verschillende 
typen conflictsituaties waarbij hij betrolcken 
is in zijn eigen werk en die hem via video-feed-
back zijn optreden laten zien alsmede de effec-
ten van veranderingen van gedrag. 

Dit voor wat betreft de `ontgroening'. Een 
tweede serie activiteiten kan worden ont-
plooid in het gevaarbewustzijn van politiemen-
sen. De belangrijkste suggestie is bier een 
negatieve: afzien van de exploitatie van angst. 
Dat is het minste dat men kan vragen. Dit 
betekent niet dat men gevaar moet negeren, 
integendeel, in gevaarssituaties moet men 



politiemensen goede voorlichting en goede 
bescherming bieden; dat reduceert in dat geval 
angst en onzekerheid. Een verlaging van angst-
gevoelens kan bijvoorbeeld liggen in voorlich-
ting over de relatieve veiligheid en onveiligheid 
van het politieberoep, in het tegengaan van 
gerUchtenvorming met betrelcking - tot gevaar-
lijke personen of situaties. 
Een tweede opmerking heeft betrekking op de 

• inzet van politiemensen. Binding van politie-
mensen aan buurten voor langere tijd heeft 
een groeiende kennis aan personen en situaties 
tot gevolg, een gegeven dat angstreducerend 
kan werken. Buurtgebonden politiezorg, niet 
gemotoriseerde surveillance en niet te snelle 
roulatie van personeel kunnen dit bewerkstel-
ligen (Rapport Politie in verandering 1977). 

. Identificatie van politiemensen met een hoog 
incidenten-niveau is de volgende methode om 
tot beheersing van geweld te kunnen komen. 
Daarbij gaat het meer om individuele gewelds- 

41 uitschieters die via analyse van dagrapporten 
samen kunnen worden geidentificeerd. Deze 
methode is niet bruikbaar bij geringe aantallen 
incidenten. Voor een verdere behandeling van 
deze methode wordt verwezen naar een van 
de artikelen verderop in dit nummer (Renner 
en Gierach, 1975). 
Normering van politiegeweld is de laatste mo-
gelijkheid van beheersing die wij hier aandra-
gen. In ons land is vuurwapengebruik enigs-
zins duidelijk genormeerd, ander wapengebruik 
veel minder. Exactere normering van wapenge-
bruik kan tot beperking van geweld leiden. 
Experimenten in New York met nauwkeuriger 
vuurwapenvoorschriften bleken tot een aan-
zienlijke reductie van vuurwapengebruik te 
leiden (Fyfe, 1979). 

De politie-externe geweldsbeheersing 
Aan de politie is jets te doen. Het zal niet 
altijd gemakkelijk zijn maar het is mogelijk om 
via een aantal gerichte maatregelen invloed uit 
te oefenen op het individuele geweld. Aan de 
samenleving is veel minder te doen, er is geen 
aanwijsbare organisatie met leiders, structuren, 
communicatiepatronen en wat dies meer zijn. 

Gevaar, statusbedreiging en de afbraak van een 
aantal informele controlemechanismen hebben 



wij als belangrijke externe bijdragen tot indivi-
dueel politiegeweld genoemd. 

De samenleving wordt nog zo slecht begrepen 
dat een goede analyse van de oorzaken van 
aflopende gezagsaanvaarding en toenemend 
protest en verzet tegen de overheid gekoppeld 
aan een veranderingsbeleid nog niet voorhan-
den is. Dat betekent dat de factor gevaar en 
statusbedreiging als aanleiding tot politiegeweld 
in dit kader slechts tot enkele marginale op-
merlcingen kan aanleiding geven. Voor de afne-
mende informele controle in de samenleving, 
een tweede factor waarop wij wezen, is wel een 
belangrijke en beilivloedbare oorzaak aan te 
geven. De afbraak van de informele sociale 
controle-mechanismen die wij hiervoor opsom-
den heeft vooral economische oorzaken. Ver-
vanging van (dure) arbeid door machines, con-
centratie van bedrijven en winkels in afzonder-
lijke buurten en rationalisatieprocessen in de 
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	bouw zijn alle economische en in principe 
befrivloedbare factoren. 
Wanneer wij kort stilstaan bij gevaar en status-
bedreiging, hoe slecht begrepen ook in hun 
oorzaken, dan dient zich een belangrijke mo-
gelijkheid ter verbetering aan: het overheids-
bestuur. Handhaving of liever nog verbetering 
van de kwaliteit van dat bestuur voor die groe-
pen die de minste reden hebben om dit be-
stuur en de politiele representanten ervan 
positief te bejegenen of zelfs maar te gedogen. 
Dit betekent een verdere concentratie op pro-
bleemgroepen. Het betekent ook een uitdaging. 
voor bestuur en sociale wetenschappen met 
betrekldng tot het fomnderen van doelstellin-
gen en het vinden van effectieve middelen van 
beleid. 

De tweede ontWilckeling — afbraak van sociale 
controlemechanismen — is bij te stellen en 
wordt ook hier en daar al bijgesteld. Deze cor-
rectie i het duidelijkst zichtbaar in de huizen-
bouw. Op verschillende manieren wordt daar 
geprobeerd de binding van huizen met een be-
paald territoir tot stand te brengen en ook 
worden ricer en meer in de bouwwijze sociaal 
contact-bevorderende elementen gebracht. Het 
terugbrengen van de buurtwinkel en van kleine 
bedrifies in wijken is een volgende stap, een 



stap die zonder al te veel kosten mogelijk meet 
zijn. Het is goed om in dit verband ook nog 
even te wijzen op de gevolgen van afbraak er. 
ook van sanering van oude buurten. Tenzij 
zorgvuldig uitgevoerd leiden deze activiteiten 
tot afbraak van in lange jaren opgebouwde 
informele structuren. 

Het arbeidsintensiever maken van dienstver-
lenende bedrijven zoals bijvoorbeeld vervoers-
bedrijven en warenhuizen kost wel veel geld. 
Flier ligt echter een uitstekende mogelijkheid 
om nieuwe arbeidsplaatsen te creeren. Behalve 
dat men een niet-gespecialiseerde controle rea-
liseert wordt ook een bijdrage geleverd aan het 
werkloosheidsvraagstuk. En vanuit dat ge-
zichtspunt zijn ook de totale maatschappelijke 
kosten niet te hoog: het verschil tussen de 
werldoosheidsuitkering en het uit te betalen 
loon. 
Wij willen het politie-externe gedeelte hierbij 

43 	laten voor wat het is, in de overtuiging dat er 
veel meer niet is gezegd dan wel. 

Tot besluit 
In dit artikel is de aandacht geconcentreerd 
geweest op het geweld van de politie. We heb-
ben de ontwikkelingen van het georganiseerde 
overheidsgeweld gedurende de laatste decennia 
beschreven en ons verdiept in de problemen die 
een verdergaande beheersing van dat geweld 
geeft. Ten aanzien van het individuele geweld 
hebben we ons vooral gericht op de beheer-
singsmogelijkheden van dat geweld. 

Het is goed er aan het eind van deze beschou-
wing op te wijzen dat we het hebben gehad 
over een zeer ldein onderdeel van het overheids-
handelen, een onderdeel dat wat ons betreft 
ook relatief onbelangrijk is. Want waar het op 
aan komt is, dat de overheid de vrijwillige 
medewerking van de bevolking behoudt. Op 
basis van deze vrijwilligheid functioneert onze 
politieke ordening meer dan op basis van geweld. 
.Dwang hoort slechts een incident te zijn. Ge-
weld — de harde kern van macht — kan inciden-
teel vertrouwensterugval aanvullen. Vervanging 
op wat grotere schaal is niet mogelijk. Dit 
betekent dat het aankomt op de kwaliteit van 
het geweldloze bestuur. 



Geweld is daarbij een riskant machtsmiddel. 
Geweld lost geen problemen op, het breekt 
eerder vertrouwen in de overheid af dan dat 
het dat opbouwt, het vervreemdt individuen 
en groepen van de overheid. 
Geweld blijft het machtsmiddel van de onmacht. 
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De bevoegdheid om geweld uit 
te oefenen als kern van de 
politierol* 

door E. Bittner 

Net streven naar vrede door middel van vreed-
zame middelen is een van de culturele kenmer-
ken van de moderne beschaving. Ms onder-
steuning van deze bewering kan gewezen worden 
op de ontwikkeling van een uitgebreid stelsel 
van internationale diplomatieke betrekkingen 
waarvan de voomaamste doelstelling is het ver-
mijden van oorlog. Ook kan gewezen worden 
op die veranderingen in het binnenlands bestuur 
die geresulteerd hebben in de feitelijke uitban-
ning van iedere vorm van geweld, met name 
op het terrein van het strafrecht. De algemene 

46 	tendens bestaat uit het onthouden van legitimi- 
teit aan iedere vorm van provocerend geweld, 
man ook aan de uitoefening van geweld dat 
uitgelokt wordt door onwettige acties. Van- 
zelfsprekend zal dit niet in voile omvang 
verdedigd kunnen worden. Althans, tot op 
heden is het niet mogelijk geweest. 

De rechtvaardiging van responsief geweld 
Omdat het niet mogelijk is het responsieve 
geweld elke vonn van legitimiteit te ontzeggen, 
behoeven de uitzonderingen een bijzondere 
rechtvaardiging. Door onze samenleving worden 
drie totaal verschillende vormen van respon-
sief geweld als legitiem erkend. 
In de eerste plaats is het geoorloofd om geweld 
te gebruiken uit een oogpunt van zelfverdedi-
ging. Alhoewel de wetgeving omtrent noodweer 
erg onduidelijk is, lijkt het erop dat een aan-
gevallen persoon slechts mag tegenaanvallen 
wanneer er voor hem geen andere methode 
om schade te ontlopen overblijft, zoals terug-
trekking. Verder mag het tegengeweld niet 
datgene overschrijden wat noodzakelijk is 

* Dit is eon verkorte weergave van hoofdstuk VI: 
'The capacity to use force as the core of the police 
role'. Uit: E. Bittner: 'The functions of the police 
in modern society'. Rockville Maryland, 1973. 
blz. 36-47. 



om de aanvaller te verhinderen zijn voornemen 
uit te voeren. Deze beperkingen zijn wel — 
degelijk hanteerbaar omdat uit zelfverdediging 
toegebracht letsel grond kan opleveren voor 
strafrechtelijke of civiele acties. 
Het is noodzakelijk om deze beperkingen na te 
leven teneinde beschuldigingen van excessief 
en ongerechtvaardigd geweld bij zelfverdedi-
ging te kunnen afweren. 
De tweede rechtvaardiging geeft aan speciaal 
daarvoor aangestelde personen de bevoegd-
heid om dwingend op te treden tegen met 
name genoemde anderen. Als voorbeelden 
kunnen worden genoemd het personeel van 
psychiatrische inrichtingen en de gevangenis-
bewaarders. Kenmerkend voor deze personen 
is dat zij geweld uitoefenen op grond van 
rechterlijke uitspraken. Zij mogen echter 
alleen geweld gebruiken tegen die bepaalde 
personen die aan hun bewaking zijn toever-
trouwd en alleen in die mate die vereist is om 

47 	een rechterlijk bevel tot detentie te kunnen 
uitvoeren. Vanzelfsprekend mogen zij, net als 
ieder ander, ook handelen binnen de bepalingen 
die noodweer beheersen. Het valt echter niet 
te ontkennen dat de beperkte bevoegdheden 
van de bewakers vaak straffeloos geschonden 
worden. De waarschijnlijkheid van dergelijke 
schendingen wordt vergroot door het gesloten 
karakter van gevangenissen en psychiatrische 
inrichtingen, doch dit tast de geldigheid van 
onze constatering niet aan. 
De derde manier om het gebruik van responsief 
geweld te rechtvaardigen bestaat uit het 
instellen van een politiemacht. In tegenstelling 
tot de gevallen van zelfverdediging en de 
beperkte bevoegdheden van bewalcers, zijn de 
bevoegdheden van de politie in hoofdzaalc 
onbeperkt. Omdat de uitdrukking 'in hoofd-
zaak' vaak gebruikt wordt om zich in te dekken, 
zullen we expliciet maken wat we bedoelen. 

• Formeel kan de vrijheid van de politieman 
om geweld te gebruiken op drie manieren 
beperkt worden, alhoewel dit in werkelijkheid 
geen praktische consequenties heeft. In de 
eerste plaats wordt het gebruik van dodelijk 
geweld door de politie in de meeste landen 
beperkt. Hoewel zij op dit gebied meer 
bevoegdheden heeft dan de gewone burgers, 
zijn deze niettemin beperkt. In de tweede 



plaats mag een politieman slechts geweld
hanteren in de uitoefening van zijn functie
en niet om zijn eigen belangen of de persoon
lijke belangen van anderen te behartigen. Hoe
wel dit evident is, noemen wij het voor de
volledigheid. In de derde plaats, en ook dit
punt wordt genoemd om kritiek te voorkomen,
mag door de politie geen kwaadwillig of licht
vaardig gebruik van geweld worden gemaakt.
Afgezien van deze restricties bestaan er geen
richtlijnen, geen reeks van gespecificeerde
doelstellingen, geen beperkingen van wat voor
soort dan ook, die de politieman voorschrijven
wat hij mag of moet doen. Ook bestaan er
geen criteria die uitsluitsel kunnen geven of
een bepaalde gewelddadige interventie nood
zakelijk, wenselijk of geschikt was. En
tenslotte is het uitermate zeldzaam dat politie-
acties waarbij geweld gebruikt is, werkelijk
achteraf door iemand bekeken en beoordeeld
worden.

48 Samenvattend kunnen we stellen dat het legale
gebruik van geweld door de politie, waarover
vaak gesproken wordt, praktisch geen beteke
nis heeft en hetzelfde geldt, omdat niemand
weet wat eronder verstaan moet worden, voor
het zogenaamde gebruik van minimaal geweld.
Waarmee de betekenis van het begrip ‘legaal
geweld’ beperkt wordt tot de evidente en
overbodige regel dat politie-ambtenaren geen
geweldsdelicten mogen plegen. Anderzijds
wordt de verwachting dat zij weleens geweld
mogen en zullen hanteren echter geheel onge
regeld gelaten. De enige instructies die een
politieman op dit gebied in feite ontvangt
zijn preken dat hij menselijk en behoedzaam
moet zijn, en dat hij niet voor zijn taak mag
terugdeinzen omdat de vervulling ervan om
gewelddadig ingrijpen vraagt. We mogen hier
aan toevoegen dat de gehele discussie omtrent
het lastige probleem van de onmenselijkheid
van de politie niet uit de huidige impasse zal
geraken. De wens deze te elimineren zal een
illusie blijven totdat dit punt volledig begrepen
en ondubbelzinnig erkend wordt. Onze ver
wachting dat politiemensen geweld zullen
gebruiken, gekoppeld aan onze weigering om
duidelijk te omschrijven wat we daaronder
verstaan (afgezien van schijnheiige preken),
geeft aan hoe möeijk deze zaak ligt.



Een nieuwe omschrijving van de politierol
Vanzelfsprekend tast noch de politie noch het
publiek geheel in het duister waar het gaat om
het gerechtvaardigde gebruik van geweld door
politie-ambtenaren. We hebben al gezinspeeld
op de veronderstelling dat zij geweld hanteren
bij arrestaties. Wanneer de bevoegdheid van
de politie om geweld te gebruiken in niet
onbelangrijke mate verband houdt met haar
plicht om criminelen te arresteren, dan zou
dat redelijke grond opleveren voor de gedachte
dat haar bevoegdheid meer een bijzondere
vorm is van dezelfde bevoegdheid die aan
bewakingspersoneel wordt toevertrouwd.
Wellicht ligt het allemaal wat gecompliceerder,
maar in hoofdzaak lijken zij van dezelfde aard.
De rechtvaardiging van het gebruik van geweld
is voor de politieman echter totaal verschillend
van de rechtvaardiging voor een gevangenis-
bewaarder. Terwijl de bevoegdheid van de
laatste een onderdeel vormt van zijn verplich

49 ting om een rechterlijk bevel uit te voeren,
kan de rol van de politieman beter begrepen
worden door te stellen dat zijn bevoegdheid
om wetsovertreders te arresteren het gevolg
is van zijn algemene bevoegdheid om geweld
te gebruiken.
Veel raadselachtige aspecten van het politiewerk
zullen worden opgelost wanneer men niet meer
als het wezen van dat werk beschouwt de hand
having van de wet en het opsporen van strafbare
feiten en de slechts incidentele en vaak inconse
quente aandacht voor een oneindig aantal
andere zaken.
Het is veel zinvoller om te stellen dat de
politie niets anders is dan een mechanisme,
gericht op toebrenging in bepaalde situaties
van gerechtvaardigd geweld in de samenleving.
Deze laatste opvatting valt om drie redenen
te prefereren boven de eerste. In de eerste
plaats stemt het beter overeen met de feitelijke
verwachtingen en eisen die aan de politie
gesteld worden (alhoewel het wellicht strijdig
lijkt met hetgeen de meeste mensen zouden
zeggen, of zouden verwachten te horen, als
antwoord op de vraag naar de meeste geëigende
politiefunctie); in de tweede plaats geeft het
een betere verantwoording van de werkelijke
aanwending van (politie) mankracht en andere
bronnen; en, in de derde plaats, brengt het de



diverse politie-activiteiten onder den gemeen-
schappelijke noemer. 

De verwachtingen en eisen die aan de politie 
gesteld word en 
Ben van de methoden die een inwoner van een 
Amerikaanse stad kan hanteren om een probleem 
op te lossen is de methode die bekend staat 
als het `erbij halen van de politic'. Hoewel 
deze methode in bepaalde sectoren van de 
maatschappij vaker wordt gehanteerd dan in 
andere, zullen er weinig mensen zijn die onder 
bepaalde omstandigheden niet hun toevlucht 
tot de politic zullen nemen. 
Wat ook het probleem is waar politie-mensen 
mee te maken lcrijgen wanneer zij er door het 
publiek bijgehaald worden, of het nu gaat 
om bescherming tegen fraude, het omzien 
naar personen die niet voor zichzelf kunnen 
zorgen, het ophelderen van een misdaad, het 
redden van een leven, een eind maken aan 

50 	burengerucht of het sussen van een explosieve 
ruzie, tussenkomst van de politic betekent aller-
eerst dat zij gebruik maakt van haar vermogen 
en bevoegdheid om weerstanden tegen een 
bepaalde oplossing onmiddellijk te overwinnen. 
Het lijdt geen twijfel dat dit kenmerk van het 
politiewerk centraal staat in de gedachten van 
personen die om politiehulp vragen of die 
de aandacht van de politic vestigen op bepaal- 
de problemen. De mensen tegen wie de 
politic optreedt hebben dit punt in gedachten 
en gedragen zich dienovereenkomstig. Voor 
hen brengt tussenkomst van de politic de 
boodschap tot uitdrukking dat geweld gebruikt 
mag worden en zal nmeten worden gebruikt 
om een wenselijke oplossing te bereiken. Het 
doet niet terzake of de personen die de hulp 
van de politic inroepen individuele burgers of . 
overheidsinstellingen zijn. Evenmin is het 
van belang of het probleem betrelcicing heeft 
op een bepaald aspect van de wetshandhaving, 
of dat het daar vreemd aan is. 
Het moet echter worden benadrukt dat de 
opvatting dat de bevoegdheid om geweld te 
gebruiken de kern van de politietaak vormt, niet 
de conclusie met zich meebrengt dat de dage- 
lijkse routinehandelingen een werkelijke 
uitoefening van deze bevoegdheid vormen. 
Het is zeer waarschijnlijk, alhoewel de informa- 



tie ons op dit punt ontbreekt, dat het daad-
werkelijk gebruik van lichamelijke dwang een 
zeldzaam verschijnsel voor iedere politieman 
is en dat velen van hen feitelijk nooit naar 
die bevoegdheid hoeven te grijpen. Waar 
het op aankomt is dat de werkwijze van de 
politie gekenmerkt wordt door het feit dat 
zij niet tegengewerkt mag worden, en dat 
geweld gehanteerd kan worden wanneer dat 
wel het geval is. Hierdoor wordt het bestaan 
van de politie tegenover de samenleving 
gerechtvaardigd. Daarom is de vraag `wat wor-
den politie-ambtenaren verondersteld te doen?' 
vrijwel geheel identiek met de vraag 'welk 
soort situaties vragen om een oplossing die niet 
door overleg afdwingbaar is?'. 

De feitehjke aanwending van politie-mankracht 
Het tweede argument op grond waarvan we 
onze definitie van de politierol prefereren 
boven de traditionele gerichtheid op de wets- 

51 	handhaving, maakt het voor ons noodzakelijk 
om de huidige politiepraktijk in ogenschouw 
te nemen, opdat we kunnen beoordelen in 
hoeverre deze in onze opvatting opgenomen 
kunnen worden. Op voorhand kunnen we 
constateren dat men klaarblijkelijk vindt dat 
het handhaven van de wet en de misdaad- 
bestrijding om oplossingen vragen die Met door 
overleg afdwingbaar zijn. Volgens bruikbare 
schattingen is ongeveer eenderde van de 
beschikbare mankracht van de politie 'constant 
bezig met strafbare feiten en delinquenten. Hoe-
wel dit misschien slechts een relatief klein 
onderdeel lijkt te vormen van de totale capaci-
teit van een instelling die schijnbaar gedoemd 
is tot misdaadbestrijding, is het uitermate 
onwaarschijnlijk dat andere routinematige 
politie-activiteiten een even groot gedeelte 
van de overblijvende tweederde opeisen. 
Bedoeld worden: de verkeersregeling, de 
surveillance, het toezicht op houders van 
vergunningen, het bemiddelen bij ruzies, het 
verlenen van eerste hulp bij ongelukken, cere-
moniele functies etc: Dit is echter precies 
wat men op basis van onze defmitie zou 
verwachten. Wanneer men aanneemt dat het 
waarschijnlijk is dat overtreders zich tegen 
arrestatie zullen verzetten en straf willen 
vermijden, dan ligt het voor de hand dat de 



eerste contacten met hen worden opgedragen 
aan een instantie die deze hindernissen kan 
overwinnen. Ons voorstel om de rol van de 
politie te omschrijven als een mechanisme, 
gericht op oplossingen die niet door overleg 
afdwingbaar zijn, brengt als directe gevolg-
trekking de prioriteit van de misdaadbestrijding 
met zich mee. Daarnaast omvat de definitie 
echter ook andere soorten activiteiten, ofschoon 
op een lager prioriteitsniveau. 

Omdat in het verleden de gedachte dat de 
politic eigenlijk een misdaadbestrijdende instel-
ling is, nooit is bestreden, heeft niemand ooit 
de moeite genomen de overige prioriteiten 
te ordenen. De politie is daarentegen altijd 
gedwongen geweest om activiteiten die niet 
rechtstreeks met wetshandhaving te maken 
hadden te rechtvaardigen, hetzij door ze op 
een ingenieuze wijze met wetshandhaving te 
verbinden, hetzij door ze te kwalificeren als 
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	lastige verzoeken om hulp. Het overheersende 
karakter van deze visie heeft, vooral in de 
gedachten van politie-ambtenaren, twee 
gevaarlijke consequenties. In de eerste plaats 
leidt het tot een neiging can allerlei problemen 
te beschouwen als strafbare feiten en tot een 
buitengewoon vertrouwen op quasi-wettelijke 
Methoden om die problemen af te handelen. 

• Het veelvuldig arresteren van personen zonder 
dat er een intentie tot vervolging bestaat, 
illustreert deze gang van zaken. In dergelijke 
gevallen is er geen sprake van een beoordelings-
fout omtrent de toepasselijkheid van een straf-
rechtelijke norm; men neemt opzettelijk zijn 
toevlucht tot een voorwendsel omdat meer 
gedigende methoden om problemen op te 
lossen nog niet ontwikkeld zijn. In de tweede 
plaatwheeft de gedachte dat misdaadbestrijding 
het enige serieuze, belangrijke en noodzakelijke 
onderdeel van het politiewerk vormt, een scha-
delijke invloed op het moreel van die gefinifor-
meerde politie-ambtenaren die het grootste 
gedeelte van hun tijd met andere zaken bezig 
zijn. 
Niemand, behalve degene die een positieve 
belangstelling in zijn werk heeft, vindt het leuk 
om dag-in dag-uit dingen te doen waar zijn 
collega's op afgeven. De geringe waardering 
van deze plichten leidt tot een verwaarlozing 



van het ontwikkelen van de kundigheid en • 
kennis die noodzakelijk zijn om ze goed en 
efficient te volbrengen. 

Eenheid in de diverse politie-activiteiten 
Rest ons om aan te tonen .dat de bevoegdheid 
om dwatig uit te oefenen een bepaalde eenheid 
schept in de diverse politieactiviteiten. Over-
eenkomstig laten we zeggen,het vermogen om 
zieken te genezen hetgeen eenheid brengt 
in alles wat gewoonlijk gedaan wordt op het 
gebied van de medische praktijk. Hoewel 
iedereen het erover eens is dat de politie feite-
lijk met een heel scala aan activiteiten te 
maken heeft, waarvan slechts een gedeelte 
betrekking heeft op wetshandhaving, beweren 
velen dat deze gang van zaken geen verklaring 
maar verandering behoeft. Smith stelt bijvoor-
beeld dat de oplegging van plichten en eisen 
die niets met misdaadbestrijding te maken 
hebben, een bedreiging vormt voor de effec- 

53 	tiviteit van de politic, en dat de toenemende 
tendens in deze richting ingeperkt moet 
worden. Op het eerste gezicht lijkt dit argu-
ment niet onverdienstelijk, vooral wanneer 
men bedenkt dat erg veel van die activiteiten 
die niets met wetshandhaving te maken hebben, 
op het terrein liggen van de psychiatrie, het 
maatschappelijk werk, de menselijke relaties, 
het onderwijs enz. Elk van deze terreinen kent 
zijn eigen getrainde specialisten die ieder op 
hun beurt competenter zijn dan de politie-
ambtenaren. Het zou daarom wenselijk zijn 
om al deze zaken die eigenlijk bij andere 
specialisten thuishoren, uit handen van de 
politie te nemen en over te dragen aan degenen 
bij wie ze werkelijk thuishoren. 
Dit zou niet alleen leiden tot een verlichting van 
de spanningen die tegenwoordig op de politie 
drukken, maar ook tot een betere dienstverle-
ning. 
Helaas wordt door deze visie een zeer belang-
rijke factor over het hoofd gezien. Hoewel 
het waar is dat mensen die ziek zijn of in 
moeilijklieden verkeren, vaak door de politie 
worden geholpen omdat artsen en maatschap-
pelijk werkers niet in staat of onwelwillend 
zijn om hun diensten te verlenen wanneer dat 
nodig is, is dit niet de enige reden waarom de 

• 	politie . erbij betrokken is. De artsen en 



maatschappelijk werkers roepen in werkelijk-
heid zelf vaak de politic erbij. Net  zoals dat 
het geval is bij het justitieel beleid, bevinden 
zich in de randgebieden van de medische en 
sociale praktijk bepaalde noodtoestanden die 
om de uitoefening van dwang vragen. Omdat 
noch de arts noch de maatschappelijk werker 
gemachtigd of toegerust zijn om geweld te 
gebruiken om daarmee wenselijke doelstel-
lingen te bereiken, zou een totale terugtreding 
door de politic kunnen betekenen dat 
problemen kunnen uitgroeien tot rampen. 
De activiteiten van de politic die niets met 
wetshandhaving te maken hebben, zijn 
echter absoluut niet beperkt tot gevallen 
die geheel of grotendeels, deel uitmaken van 
het terrein van een andere geinstitutionaliseerde 
groep hulpverleners. Vele, misschien wel alle, 
richten zich op situaties waarin mensen een-
voudigweg niet meer in staat lijken te zijn om 
hun eigen leven adequaat in te richten. Ook 

54 	kan niet zonder meer worden aangenomen 
dat deze situaties altijd vragen om het gebruik, 
of de dreiging met het gebruik, van geweld. 
Het is voldoende als er behoefte bestaat aan 
een onmiddellijke en onbetwiste tussenkomst 
die niet gehinderd mag worden door eventuele 
weerstand. Wanneer er een kans bestaat op 
grote schade, dan lijkt de interventie gerecht-
vaardigd te worden ook al is die mogelijIcheid, 
statistisch gezien, erg gering. Neem bijvoor-
beeld de aanwezigheid van geestelijk 
gestoorden in de samenleving. Hoewel het 
algemeen bekend is dat de meesten van hen 
een rustig en onopvallend leven leiden, denkt 
men dat zij bij gelegenheid een ernstige bedrei-
ging voor zichzelf en anderen kunnen vormen. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
politic er altijd op voorbereid is om al bij de 
Ideinste indicatie van een mogelijke ramp in 
te grijpen. Hetzelfde geldt voor familietwisten. 
Hoewel slechts enkele van die twisten ernstige 
consequenties hebben, brengt het felt dat de 
meeste doodslagen zich voordoen tussen 
ruziende familieleden met zich mee dat de 
politic bereid is om al in een vroeg stadium 
tussenbeide te komen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de politie-
rol bestaat uit het aanpakken van allerlei 
soorten menselijke problemen wanneer en 



voorzover hun oplossingen het gebruik van 
geweld noodzakelijk maken of kunnen maken. 
Dit brengt een zekere homogeniteit in zulke 
verschillende taken als het oppakken van een 
delinquent, de burgemeester naar het vliegveld 
rijden, het verwijderen van een dronken man 
uit een bar, het regelen van het verkeer, het 
surveilleren, het zorgdragen voor weggelopen 
kinderen, het verlenen van e.h.b.o. en het 
scheiden van vechtende familieleden. 
Het is niet overdreven om te beweren dat er 
per onderwerp eenheid is in deze beslist niet 
uitputtende opsomming van de diverse 
pofitiewerkzaamheden. Misschien is het waar 
dat de praktijk — dat pofitie-ambtenaren 
worden aangewezen om als chauffeur van de 
burgemeester op te treden — gebaseerd 
is op de wens om de gemeentelijke schatkist 
te sparen. Misschien is het eveneens niet te 
ver gezocht om te bewererr dat agenten op 
het politiebureau ijsjes geven aan weggelopen 

55 	kinderen omdat zij van kinderen houden. Maar 
wanneer zij met deze behandeling niet hun doel 
zouden bereiken, namelijk dat het kind op 
het bureau blijft totdat zijn ouders hem 
komen halen, dan zouden zij hun toevlucht 
moeten nemen tot andere middelen om hem 
daar te houden. 

De politic en de moderne samenleving 
We zullen nu proberen om de verschillende 
elementen van het voorafgaande met elkaar 
in verband te brengen om te laten zien 
hoe zij de voornaamste problemen kunnen 
oplossen betreffende de aanpassing van de 
politiefunctie aan de moderne samenleving. 
Ook zullen de consequenties worden nagegaan 
van de eerder voorgestelde roldefinities. 
Het lijkt erop dat de politic door een smaad 
belast wordt die niet evenredig afneemt met de 
verbeteringen in de praktijk. Als verldaring 
van dit verbijsterende feit willen we wijzen 
op drie kenmerken die men aan de politic 
toedicht, die over het algemeen onafhankelijk 
lijken van bepaalde werkmethoden. In de 
eerste plaats rust er een stigma op het politic-
werk vanwege haar betrekkingen met kwaad, 
misdaad, perversiteit en onrust. Hoewel 
het niet redelijk is, is het een normale 
gang van zaken dat degenen die worstelen met 



het kwaad, zelf geducht worden. In de 
tweede plaats, omdat de politic snel en vaak 
meer op intuitie moet reageren, ontbreekt 
het haar aan een morele verfijning, welke 
slechts mogelijk is bij een meet uitgebreide 
en gewetensvollere aandacht. Vandaar dat 
haar methoden relatief grof zijn. In de derde 
plaats is discriminatie eigen aan de politie-
surveillance omdat doorgaans verondersteld 

• wordt dat de risico's van de soorten problemen 
die om politiehulp vragen, veel groter zijn in 
lagere klassen dan in andere groepen van de 
samenleving. Wanneer alle andere omstandighe-
den gelijk zijn, betekent dit dat bepaalde 
personen de stekeligheid van politie-navorsingen 
kunnen voelen, voornamelijk als gevolg van 
hun positie op de maatschappelijke ladder. Als 
dit inderdaad zo gevoeld wordt, heeft het 
politiewerk een verdeling zaaiende invloed op 
de samenleving. 
Men kan niet begrijpen hoe de politie in deze 

56 	weinig benijdenswaardige positie `zichzelf 
gevonden heeff, zonder in ogenschouw te 

• nemen dat een van de culturele kenmerken van 
de afgelopen honderdvijftig jaar bestond nit 
het aanhoudend streven naar vrede als een 
stabiele voorwaarde van het dagelijks leven. 
Hoewel het bereiken van dit ideaal op talrijke 
manieren gefrustreerd werd, is het toch 
mogelijk om enig bewijsmateriaal te vinden 
voor gedeeltelijk geslaagde inspanningen. Op 
veel manieren is het leven in onze steden veel 
vreedzamer geworden in vergelijking met 
vroegere tijden. Van meer belang voor ons doel, 
is dat op het terrein van de centrale overheid 
de afstand tussen degenen die besturen en zij 
die bestuurd worden, groter geworden is en 
dat deze Hoof gedicht is met een bureaucratisch 
gesymboliseerde communicatie. Waar vroeger 
meegaandheid werd verzekerd door aanwezig-
heid en gewapende macht, is het nu voor het 
grootste gedeelte gebaseerd op vredige over-
tuiging en rationele inschikkelijkheid. De 
tendens tot pacificatie bij het bestuur vinden 
we het best gedemonstreerd bij het strafrech-
felijk beleid. De uitbanning van iedere vorm 
van geweld in het strafproces heeft geleid tot 
legalisatie van de justitiele procesvoering. Dit 
laatste vormt een afspiegeling van de verschui-
ving van een inquisitoire en orakelachtige rechts- 



pleging naar een werkwijze waarbij alle 
beslissingen gebaseerd zijn op volledig rationele 
gronden, waaronder de hantering van expliciete 
wettelijke normen. Het belangrijkste zijn die 
normen die de invloed van het gezag inperken 
en die de rechten van de verdachte specificeren. 
Omdat in de fase van het opsporingsonderzoek, 
waar verdenkingen ontstaan en arrestaties 
worden verricht, geweld en intuitie niet voile- 
dig uitgeschakeld kunnen worden, kan de 
zuiverheid alleen gewaarborgd worden door hier-
van geen notitie te nemen. Deze situatie is 
echter paradoxaal als we de gedachte serieus 
nemen dat de politie een wetshandhav6nde 
instelling in strikt juridische zin is. Het Supreme 
Court van de Verenigde Staten min iii het 
verleden (zo'n 60 jaar geleden) een aantal 
beslissingen met betrekking tot de werkwijze 
van de politie die de indruk wekten dat de 
rechterlijke macht controle uitoefent over de 
politie. Deze indruk is echter misleidend omdat 

57 	de beslissingen geen bindende normen geven 
voor het politiewerk, zij bewerkstelligen slechts 
dat als de politie besluit een strafproces op gang 
te brengen, dat zij dan te werk moet gaan 
volgens bepaalde, wettelijke begrensde metho den. 
Deze begrenzingen zijn dan ook voorwaardelijk. 
Ze specificeren als het ware de voorwaarden 
voor levering en aanvaarding van een dienst en 
niets meer. Behalve deze regeling hebben de 
rechters geen directe bemoeienis met het 
politiewerk; zij zullen van haar onwettigheid 
slechts kennisnemen, als daar al sprake van 
is, wanneer beledigde burgers een civiele actie 
instellen. 

Slot 
Omdat slechts een klein gedeelte van de 
politie-activiteit gericht is op wetshandhaving 
en omdat zij de meerderheid van hun proble-
men athandelen zonder de hulp van de wet in 
te roepen, hebben wij een ruirnere defmitie 
van de politierol voorgesteld. Nadat we in het 
kort hebben bekeken wat het publiek lijkt 
te verwachten van de politie, met welke ver-
schillende activiteiten de politie feitelijk te 
maken krijgt, en het thema dat al deze 
activiteiten gemeen hebben, werd door ons 
het volgende gesuggereerd: De rol van de 
politie kan het beste begrepen worden als een 



mechanisme gericht op het toebrengen van 
geweld waarover geen overleg mogelijk is. 
Het wordt gehanteerd in overeenstemming met 
een door de intuitie ingegeven eisen- of 
behoeftenpatroon. 
Het is natuurlijk niet verrassend dat een samen-
leving die zich toelegt op het handhaven van de 
vrede door vreedzame middelen en op de 
afschaffmg van iedere vorm van geweld, op zijn 
minst vanuit een oogpunt van ethiek en 
beleid, een korps opricht van speciaal daarvoor 
aangewezen ambtenaren. Deze beschikken over 
een exclusief monopolie ten aanzien van het 
eventueel gebruik van geweld in geval grenzen 
aan het overleg het gebruik van alternatieve 
middelen onmogelijk maken. Gegeven het 
droeve besef dat de totale afschaffing van het 
geweld onmogelijk is, bestaat de sterkste bena-
dering van het ideaal namelijk uit haar begren-
zing tot een speciaal en exclusief ambt van 
vertrouwen. Wanneer het echter zo is, dat de 

58 	opdracht van de politie bestaat uit haar vermo- 
gen en bevoegdheid om geweld te gebruiken, 
bijvoorbeeld omdat dit het bestaan van de 
politie voor de sarnenleving aanvaardbaar 
maakt, dan zal ook de evaluatie van deze 
instelling zich daar op moeten richten. Hoewel 
het zeker waar is dat politiemensen ook op 
andere bekwaamheden beoordeeld moeten 
worden, evenals de uitoefening van geweld 
tegenover verdachten van een strafbaar feit 
ook enige kennis van de misdaad en het straf-
recht vereist zal bij de beoordeling het dwang- 
matige karakter van h un taak in de samenleving 
centraal moeten staan. 
De voorgestelde definitie van de politierol 
snijdt een moeilijk ethisch probleem aan. Hoe 
kunnen we tot een gunstig of zelfs maar 
acceptabel oordeel komen over een activiteit 
die in wezen tegengesteld is aan het ethos van 
het staatsbestel dat haar goedkeurt? Is het 
niet welhaast onvermijdelijk dat dit mandaat 
door een omhaal van woorden wordt bedekt? 
Omdat het oplossen van ethische vraagstulcken 
buiten het bereik van dit artikel valt, zullen 
we deze vraag benaderen vanuit een meer 
`aardse' formulering: op welke voorwaarden 
kan een samenleving die zich toelegt op het 
handhaven van de vrede, de uitoefening 
van geweld tot een officieel instituut maken? 



Het lijkt erop dat in onze maatschappij twee 
antwoorden op deze vraag aanvaardbaar zijn. 
Het eerste definieert de doeleinden van het 
gerechtvaardigd geweld als vijanden en de 
tegen hen gerichte acties als oorlogsvoering. 
Zij die deze oorlog voeren worden geacht be-
heerst te worden door militaire deugden als 
moed, gehoorzaamheid en 'esprit de corps'. 
Het ingrijpen in zijn geheel wordt gerecht-
vaardigd als een roemrijke en opofferende mis-
sie waarbij het de plicht van de krijgsman 
is om niet over het waarom na te denken. Het 
tweede antwoord brengt een alleszins andere 
beeldspraak met zich mee. De mikpunten 
van het geweld worden beschouwd als prakti-
sche doelen en het bereiken daarvan als prak-
tisch eigenbelang. De werkwijze leidt tot 
behoedzaamheid, efficientie en van geval tot 
geval tot een beschouwend oordeel. De onder-
neming in zijn geheel wordt beschouwd als 
een publieke vertrouwenszaak waarvan de 

59 	uitoefening berust bij individuele uitvoerders 
die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun 
beslissingen en handelingen. 
Enig nadenken brengt aan het licht dat de twee 
modellen onverenigbaar zijn. Het is echter 
opmerkelijk dat onze politiekorpsen zich 
niet hebben laten weerhouden van een pogen 
om het onverzoenbare te verzoenen. Onze 
politiemensen worden dus blootgesteld aan 
conflicterende eisen doordat in hun acties 
een tentoonspreiding van militaire moed en 
professionele scherpzinnigheid wordt ver- 
wacht. De door ons voorgestelde omschrijving 
van de politierol kan alleen in die zin ver-
nieuwend werken doordat zij de al bestaande 
kracht wil benadrukken en hinderlijke ballast 
daarnaast overboord wil zetten. 



Het bewaken van de staat 
Het antwoord van de politie op de crisispolitiek 
in Europa* 

door T. Bowden 

In de meeste ontwikkelde landen is de politie 
een alomtegenwoordig verschlinsel geworden. 
De meeste samenlevingeftzlin onder politic-
toezicht gesteld en vele bezitten een van over-
heidswege aangestelde politic. De landen die 
geen nationale politie of helemaal geen politie-
apparaat kennen, votmen nu een overblijfsel 
van een eerder stadium in de staatsontwikkeling 
toen de sociale controle nog tot de verantwoor-
delijkheid behoorde van individuele burgers 
die orn beurten belast werden met de impopu-
laire en geBoleerde openbare functies van een 
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	groeiend overheidsapparaat. Er zijn ook syste- 
men geweest, en zij bestaan ook nu nog, die 
in enigszins ongunstige zin gekenschetst worden 
als politiestaten waar de staatspolitie optreedt. 
Toch had het begrip Tolizeistaar, zoals dat 
voor Europa voor het eerst in de achttiende 
eeuw in Pruisen ontwikkeld werd, een veel 
positievere betekenis, met als streven de bevol-
king te beschermen, het bevorderen van het 
welzijn van de staat en haar burgers en het 
verbeteren van de samenleving in het algemeen. 
De moderne politiestaat werd in de eerste 
plaats geacht afdwingende en regelende 
functies te hebben, hetgeen in de dertiger jaren 
in Italie en Duitsland leidde tot de ontwikke- 
ling van de totalitaire politiestaat. Het is 
misschien vanwege de excessen waartoe deze 
laatste geleid heeft dat er verrassend weinig 
objectieve wetenschappelijke studies zijn 
verricht naar de politie en haar relatie tot zowel 
de ontwiklceling van de overheid als de 
werking van het politieke proces. Dit ondanks 
het felt dat de politic sinds haar geboorte, 
zeker in Europa, een integrerend onderdeel 

* Dit is een verkorte weergave van: 'Guarding the state: 
the police response to crisis politics in Europe'. In: 
'British Journal of Law and Society', Se jrg., nr. 1, 
zomer 1978, blz. 69-88. 



van de overheid heeft gevormd dat actief 
betrokken was bij het begrenzen en verdedigen 
van de staat. 

De politie, crisis en het historisch perspectief 
De omschrijving van de staat en haar verdedigen-
de taak geeft aan dat het vestigen van nationale 
politiesystemen niet eenvoudigweg het resul-
taat is van belangrijke veranderingen op het 
gebied van de machtsverdeling in de Europese 
staten, maar veeleer het resultaat van een 
acute crisis in de politieke systemen. Alszodanig 
geeft de wijze waarop het politieapparaat tot 
stand gekomen is en zich ontwikkeld heeft, 
inzicht in een bepaalde reactie van de staat 
op de sterke druk die op haar is uitgeoefend, 
zowel vroeger als nu. 

Het is belangrijk om te benadruklcen dat het 
moderne overheidsbeleid, en de reacties van 
de politie op crises, niet begrepen kunnen wor- 

61 	den zonder een bepaald historisch perspectief 
te hanteren. Daar is een aantal redenen voor. 
In de eerste plaats kan men daarmee goed 
aantonen dat de politie een integraal onder-
deel van de sociale en politieke ontwikkeling is 
geweest. In de tweede plaats geeft het de 
continuiteit in de relatie tussen de politie en 
de staat aan, en daarnaast laat het zien dat het 
handhaven van de openbare orde een duurzame 
taak van de politie is die niet slechts het gevolg 
is van de politieke spanningen van deze eeuw. 
In de derde plaats maakt een historische 
benadering duidelijk dat geen enkele staat 
gevrijwaard is van onwettige politieactiviteiten. 
In de vierde plaats — en dat geldt voor Europa — 
kan het van waarde zijn bij het identificeren van 
een van de kritieke determinanten van de politie-
structuur en de reacties van de politie op crises, 
namelijk in de vorm van de invloed van het 
Romeinse Recht. Deze traditie heeft de politie 
onder direct staatsgezag gesteld omdat zij, als 
een uitvloeisel van de soevereiniteit, een 
vitale structurele basis vormde voor het prak-
tisch gezag van de staat. In Europa was de 
politie, behalve in Groot-Brittannie met haar 
'Common Law'-traditie, vanaf het begin de 
sterke arm van de staat die verantwoording 
schuldig was aan het staatshoofd en gemach-
tigd was om, indien nodig, volledig gebruik 



te maken van de afdwingende macht van de staat 
door middel van para-militaire eenheden. Er 
kon op het continent niet aan getwijfeld 
worden dat de politieman een duidelijk 
politieambt beldeedde en niet eenvoudigweg 
een toepasser van de wet was. Ms zodanig 
zat hij gevangen in de problemen en het lot 
van de heersende regimes. 
Tenslotte helpt een historische benadering 
ontdekken dat zelfs de meest positieve politie- 
tradities in crisistijd kunnen veranderen. 
Ontwikkelingen bij de overheid, tussen de 
politie en de overheid en tussen de samenleving 
en de politie kunnen de verhouding tussen de 
politie en het publiek beinvloeden. Politieke 
excessen zijn in de kiem bij alle politieappara-
ten aanwezig vanwege het spanningsveld tussen 
handhaving van de openbare orde en de gelden- 
de rechtsregels vanwege de discretionaire 
bevoegdheden van de politie, vanwege het feit 
dat de politie de handhaving van de openbare 

62 	orde als haar hoofdtaak beschouwt. Verder 
omdat de politie, als werkelijke en symbolische 
vertegenwoordigers van de macht en het gezag 
van de staat, de middelen zijn verschaft om 
geweld uit te oefenen in het `gerecht in eerste 
aanleg': de straat. Het is op deze manier dat 
de politie en de overheid nauw met elkaar 
verbonden worden. 

De politie en de overheid 

1 De aard van de politic 
Mhoewel we de politieke geaardheid van ieder 
politieapparaat onderkennen, welke het gevolg 
is van zijn functie om de staat te beschennen 
en de status quo te handhaven, is het noodza- 
kelijk om de burgerlijke politie te onderscheiden 
van de politie die zich duidelijk met het 
politieke bestel identificeert. Hoewel iedere 
samenleving een politieapparaat kent, bestaan 
er maatschappijen waarbij de politie niet 
partijdig is bij het handhaven van het publieke 
recht en de openbare orde, en bij het benadruk- 
ken van de gerechtigdheid. In dergelijke 
maatschappijen waar de politie-activiteiten meer 
van defensieve dan van offensieve aard zijn, zoals 
bijvoorbeeld in Groot-Brittannie, is de mate 
van betrokkenheid van de politie bij de 
politiek minimaal en wordt zij door allerlei 



middelen stevig binnen de grenzen van de wet 
gehouden. 
Afhankelijk van omstandigheden als de aard 
van het politieke leiderschap en de opvattingen 
van het politie-apparaat, kan de stip van de 
politie een — soms dramatische —yerschuiving 
ondergaan. In een 'ideale samenleving' zal de 
burgerlijke politie zich met alle takken van het 
strafrecht bezighouden, waarbij zij echter 
binnen het kader van de wettelijke regels en 
de conventionele regels van het politieke spel 
zal blijven. De staatspolitie of het politie-appa-
raat in een politiestaat zullen echter buiten-
wettelijke methoden toepassen om vermoede 
misdrijven op te sporen of te verzinnen. In de 
samenleving die gekenmerkt wordt door 
een gematigde politiemacht, en die niet 
gestoord wordt door interne crises, ligt de 
nadruk van de politie op haar rol als hand-
haafster van geordend publiek gedrag en de 
openbare veiligheid. De staatspolitie is niet 

63 	zozeer een instrument om de samenleving te 
beschermen, maar meer een vorm van politieke 
activiteit. Een crisis kan echter verandering 
brengen in de reactie van de politie. Op lange 
termijn is geen enkel politie-apparaat in staat 
de informele en normatieve controle te vervan-
gen die de kern van de macht van ieder regime 
vormt. Op korte termijn, wanneer de priori-
teit van de overheid bestaat uit handhaving 
van het systeem in een acute crisissituatie, 
heeft de politie laten zien dat ze op effec-
tieve wijze kan controleren. 

2 De functie van de politie. 
De verschillende politietypen kunnen het 
best yergelijkenderwijs benaderd worden in 
die zin dat we zoeken naar een gemeenschap- 
pelijke functie die dan afgezet kan worden tegen 
een oneindig aantal verschillende politieproble-
men, -reacties en -structuren. De gemeenschap-
pelijke doelstelling vindt zijn oorsprong in het 
wezen van de overheid. Dat is haar bevoegdheid 
om beperkingen op te leggen aan publieke en 
particuliere gedragingen. Vanaf het begin hebben 
de verschillende politie-apparaten een gemeen-
schappelijk belang bij het binnenlands bestuur, 
welzijn en bescherming van de burgers van 
hun staat. De voornaamste politiefunctie 
bestond echter uit het handhaven van de open- 



bare orde. AIle andere taken zoals het bescher-
men van eigendom, de misdaadpreventie en 
publieke dienstverlening werden daaraan 
ondergeschikt gemaakt, zodat de politic te 
maken kreeg met een heel scala aan activitei-
ten die nauw verwant waren met het hand-
haven van de openbare orde. 
We zullen nu gaan onderzoeken hoe de moderne 
staat zich heeft ontplooit en hoe zij recentelijk 
haar politie heeft georganiseerd als antwoord 
op crises die het regime zelf bedreigen. 

3 De politic en de groei van de overheid — de 
ontwikkeling van nationale politiesystemen 
Het beschikbare bewijsmateriaal geeft steun 
aan de bewering dat de politic zich overal 
ontwikkeld heeft als een reactie op interne cri-
ses, zeker wanneer deze betrekking hadden op 
de openbare orde in de Europese hoofdsteden. 
Met name de Terlichte Despoten' zagen 
erg snel het politieke nut in van een nationaal 

64 	professioneel politie-apparaat. Primair werd 
de politie ingesteld met het doel om af te 
rekenen met de `gevaarlijke ldassen' waardoor 
de veiligheid van de staat gewaarborgd kon 
worden en de greep van de overheid krachtiger 
werd. Sinds het begin van de zeventiende 
eeuw bestond er in Europa dus een symbio-
tische relatie tussen de politie eh de staat. De 
politieman werd voor de meeste burgers niet 
alleen de symbolische maar ook de werkelijke 
vertegenwoordiger van de staat. 
Het is natuurlijk niet mogelijk om exact het 
ontstaan van de politie aan te geven omdat de 
politiestructuren sneller evolueerden dan dat 
zij ingesteld werden door een daad van wet-
geving. We moeten daarom volstaan met het 
noemen van ontstaansperioden, bijvoorbeeld 
voor Groot-Brittannid de jaren 1829-1880, 
voor Frankrijk het laatste deel van de 
zeventiende eeuw, voor de Duitse politic 
(Pruisische politic) het midden van de acht-
tiende eeuw en voor Italid de periode van de 
constitutionele monarchie: 1848-1859. In 
alle gevallen wijst het materiaal er duidelijk 
op dat de ontwikkeling van de politic begrensd 
werd door de vestiging van de nationale staat 
en de daarmee samenhangende bureaucratische 
groei, evenals interne crises. De ontwikkeling 
van de politic en de politieke ontwiklceling in 



Europa lijken aan elkaar te grenzen, alhoewel 
een hele reeks van andere factoren een aanzien-
lijke invloed op het ontstaan van de politie 
had, zoals onder andere de bevolkingsgroei, de 
urbanisatie en de misdaadcijfers. Geen van 
deze factoren kan echter verantwoordelijk 
gesteld worden voor de vestiging van nationale 
politiesystemen. Het materiaal toont aan dat de 
politie zich ontwikkeld heeft als onderdeel 
van de algemene vergroting van de overheids-
capaciteiten, en dat zij zelf een fundamentele 
voorwaarde daartoe vormt omdat zij behulp-
zaam kan zijn bij het tot stand brengen van 
een geordende omgeving, die noodzakelijk is 
voor bestuurlijke vernieuwingen en een conti-
nue politieke ontwikkeling. Er is dus geen 
duidelijk patroon van variabelen die exact de 
opkomst van politie-apparaten kan verklaren. 
Veel nauwkeuriger kunnen we echter zijn met 
betrekking tot de maatregelen die in de 
tegenwoordige tijd door de polite getroffen 

65 	zijn om de integriteit van de staat te bescher- 
men. 

Het bewaken van de staat: de hedendaagse 
reacties van de politie op crises 
De politiek is er in crisistijd vaak op uit om een 
effectief maar ook evenwichtig antwoord te 
geven op binnenlandse onlusten die een bedrei-
ging vormen voor het voortbestaan van de staat, 
Dit geldt in het bijzonder wanneer het voor de 
overheid erg moeilijk lijkt om zich te handha-
ven bij een krachtig verweer door middel van 
harde maar tijdelijke anti-terreurmaatregelen. 
De terrorist is zich welbewust van zijn vermo-
gen om een draconische reactie van de overheid 
uit te lokken die het heersende regime in discre-
diet kan brengen. Het is dan ook een uitgespro-
ken doel van terreurorganisaties om interne 
crises te laten escaleren om daarmee een 
militaire interventie uit te lokken die op haar 
beurt de legitimiteit en populariteit van de 
overheid zal schaden. Het is belangrijk, wanneer 
men deze redenering accepteert, dat de macht 
van de politie overheersend zal moeten worden 
en dat de interne politiek-militaire acties van 
het leger zullen moeten worden ingeperkt, al 
is het alleen maar vanwege het trauma dat 
het gevolg is van militair ingrijpen binnen de 
grenzen van de liberale staat. Met dit in gedach- 



ten hebben de Europese staten, ieder op hun 
eigen manier, geprobeerd om door de politic 
geleide verdedigingsmiddelen te construeren 
die tevens enkele van de logistieke voordelen 
van het leger bevatten. Alle hier bestudeerde 
landen kennen een of meer van de volgende 
middelen: (a) militaire politie-apparaten die 
zoals de Franse 'Gendarmerie Nationale' 
eventueel ook als een burgerlijke politic 
kunnen optreden; (b) burgerpolitie die 
nauwe banden met het leger onderhoudt; en 
(c) speciaal bewapende politie-eenheden voor 
noodsituaties. Deze politiemachten vortnen 
ieder een onderdeel van de reacties van de 
staten op interne crises, die verder omvatten: 
spectate wettelijke maatregelen, propaganda-
activiteiten, politieke reacties, mobilisatie van 
het publiek, activiteiten van inlichtingendien-
sten en internationale samenwerking door 
middel van bijvoorbeeld Interpol. We kunnen 
nu overgaan tot een bespreking van de 
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Italie en Groot-Brittannie hebben getroffen 
om een door de politic geleide beveiliging 
van hun staat te bereiken. 

I. Wettelae maatregelen 
In een crisistijd ten gevolge van terroristische 
activiteiten bestaat er voor de overheid een 
sterke neiging om buiten de bepalingen van 
de wet om op te treden, omdat men gelooft 
dat een eerlijke procesvorming verspilling van 
tijd betekent en een te omslachtige manier is 
om bedreigingen van de veiligheid van de 
staat te kunnen aanpakken. Omdat deze neiging 
de legitimiteit van de overheid kan aantasten 
neemt men vaak zijn toevlucht tot wettelijke 
maatregelen voor `noodsituaties', welke speciale 
en vaak zeer ingrijpende bevoegdheden aan de 
politiemachten geven. De overheid laat hier- 
mee dan zien dat ze actief bezig is met het 
beveiligen van de bevollcing en de staat, waar-
door zij haar prestige en het publieke vertrou-
wen in haar capaciteiten kan vergroten zonder 
haar constitutioneel gezag tot schande te ma-
ken. 

In Europa hebben, vooral sinds 1968, een heel 
scala aan wettelijke vernieuwirtgen de bevoegd-
heden van de politic uitgebreid, nieuwe delic- 



ten tot stand gebracht en tot veranderingen 
in het strafproces geleid. Groot-Brittannie 
heeft bijvoorbeeld onder de 'Prevention of 
Terrorism Act' van 1974 de politie van ruime-
re bevoegdheden voorzien met het oog op het 
terrorisme van de I.R.A. Insgelijks heeft de 
Westduitse overheid het strafproces in 1976 
aangepast aan de activiteiten van de Baader-
Meinhof groep. Ook Italie heeft in 1975 haar 
uit 1965 stammende anti-Maffia wet veranderd 
om de politie meer greep te geven op demon-
straties. 

2. De reacties van de politic op crises 

a. Groot-Brittannie 
Van oudsher wordt de grootste bedreiging van 
de openbare orde in Groot-Brittannie gevormd 
door tijdelijke rellen en niet, zoals in andere 
Europese landen, door populaire massabewe-
gingen. Evengoed als kleine rellen met betrek- 

67 	king tot voedsel, religie, verkiezingen, opslui- 
tingen en het recruteren van manschappen 
voor het leger, zijn er ook grote politieke on-
lusten geweest. Het beveiligingsprobleem, dat 
door deze onlusten en later ook door de cam-
pagnes van de I.R.A. ontstond, lag hierin dat 
de reacties van de overheid net zo gevarieerd 
en onsamenhangend waren als de wettelijke 
regels op grond waarvan de politie tegen derge-
lijke onlusten kon optreden. Het is pas sedert 
de inwerkingtreding van de 'Prevention of 
Terrorism Act' dat de politie kan opereren 
op grond van een redelijk nauwkeurig opgezette 
samenzweringswet. 
De ongeordende Britse wetgeving inzake open-
bare orde kent nu op een terrein dat zeer ge-
voelig ligt, een ruime discretionaire bevoegd-
heid aan de politie toe. Daarmee vertrouwt zij 
belangrijke beleidsbeslissingen toe aan lokale 
politieambtenaren die waarschijnlijk te nauw 
met de problemen verbonden zijn. Sinds 
1968 is de politic er echter geleidelijk toe 
overgegaan om een dergelijke reactie te ver-
mijden, alhoewel dat ten koste gaat van een 
grotere centrale controle over de politie en een 
aanzienlijke herziening van het zogenaamde 
Britse `politie-pluspunt' met zich meebrengt. 
Dit bestaat uit de unieke elkaar ondersteunen-
de relatie tussen de politie en de bevolking die 



bepaald wordt door de welwillende en onge- 
wapende reacties van de Britse politie. 
Pas in het voorjaar van 1972 begonnen de 
Britse politic, de overheid en het leger op een 
serieuze manier te overwegen wat zij konden 
doen tegen de diverse bedreigingen van de 
staat. Speciale nadruk werd gelegd op de 
noodzaak om de samenwerlcing tussen het 
militaire en het politie-apparaat te vergroten. 
De aanpak van de politic bestond, behalve 
deze gezamenlijke operatics met het leger, uit 
het ontwikkelen van gespecialiseerde anti-
terreurgroepen nit de eigen gelederen. Afge-
zien werd echter van een 'clerde macht' of een 
afzonderlijke para-militaire politie ten einde 
de goede relaties van de politie met het publiek 
te laten voortbestaan, omdat men dew ver-
standhouding van vitaal belang achtte voor de 
handhaving van de openbare orde. Men rede-
neerde dat iedere aanval op de staat allereerst 
deze relatie zou moeten breken om een einde 

68 	te kunnen maken aan de bestuurbaarheid van 
het land. De overheid en de politie zouden 
daarom iedere inspanning moeten getroosten 
om een verstoring van die relatie te voor-
komen. 

b. Fran krijk 
Niet alleen de Franse maar ook de Duitse en 
Italiaanse antwoorden van de politic op crisis-
situaties verschillen aanzienlijk van de aanpak 
van de Britse overheid. De politiemacht op het 
continent is volledig gecentraliseerd, alhoewel 
het in crisistijd mogelijk is, althans in Frank-
rijk, dat de verantwoordelijkheid voor de poll-
tie overgedragen wordt aan een van de acht 
regionale groepen die onder leiding staan van 
een Inspecteur generaux de l'administration 
en mission extraordinaire'. Deze traditie heeft 
vandaag de dag geresulteerd in het ontstaan 
van para-militaire politiemachten. Frankrijk 
kent de tompagnies Republicaines de 
Securite' (C.R.S.), Italie de 'Guardia di 
Pubblicca Sicurezza' en West-Duitsland de 
`Bereitschaftspoliza. 
Talrijke argumenten kunnen ten gunste van 
een 'clerde macht' aangevoerd worden. Derge-
lijke eenheden zijn bijvoorbeeld speciaal ge-
traind in het bestrijden van rellen, zij kunnen 
als `shocktroops dienen; zij kunnen diep in 



crisisgebieden doordringen en zij vormen 
werkelijk een geoefende en geharde, licht 
bewapende infanterie met een niveau van mili-
taire bedrevenheid dat veel hoger ligt dan bij 
de politie. Een erg belangrijk argument is 
voorts dat zij de burgerlijke politie bevrijden 
van haar meest gevoelige en gespannen taalc, 
terwijl zij voorts de noodzaak voor het burger-
lijk gezag om de hulp van het leger in te roepen 
kleiner maken. Zij kunnen echter ook, zoals 
o.m. de geschiedenis van de Franse C.R.S. 
aantoont, in plaats van binnenlandse conflic-
ten te beheersen deze op een ernstige manier 
doen ontvlammen. 
Hoewel zij sterk gecentraliseerd is, is de struc-
tuur van de Franse politie uitermate ingewik-
keld. De duurzame passie voor bestuurlijke 
uniformiteit heeft met zich mee gebracht dat 
er weinig of geen autonomie bestaat voor de 
lokale en de gespecialiseerde politie-eenheden. 

69 	c. West-Duitsland 
Met de ineenstorting in 1945 van de totalitaire 
politiestaat van het Derde Rijk werd het 
Duitse politie-apparaat gereorganiseerd. De 
tien 'Lander' kregen ieder een eigen politie-
macht met een zekere mate van autonomiteit 
Sinds een grondwetswijziging van 1972 kan de 
`Bundesgrenzschutz' ingezet worden bij acute 
interne conflicten. Opnieuw bleek vernieuwing 
flier het gevolg te zijn van binnenlandse crises, 
in dit geval de omvangrijke demonstraties na 
het beschieten van Rudi Dutschke in 1968 en, 
enige jaren later, de activiteiten van de Baader-
Meinhof groep. Beide incidenten toonden aan 
dat de politie er niet in slaagde het probleem 
van de openbare orde adequaat te beheersen, 
niet zozeer omdat zij onvoldoende geweld kon 
uitoefenen maar vanwege de timing en aard 
van haar reacties. 

d. Italië 
De Italiaanse politie is naar Frans model 
georganiseerd, zodat ook zij gekenmerkt 
wordt door een hoge mate van centralisatie en 
tegelijkertijd meerdere politiemachten, waar-
van er drie een nationaal karakter hebben: 
1. de `Carabinieri'; 2. de `Guardi di Pubblicca 
Sicurezza' (G.P.S.); en 3. de `Guardi di 
Finanza'. De stijl van het Italiaanse politie- 



optreden is erg militaristisch omdat alle drie 
• de politiemachten gewapend zijn en een mili-
taire opleiding achter de rug hebben. Oak de 
verantwoordelijkheden van de politiemachten 
overlappen elkaar nogal eens, zodat zij elkaar 
vaak meer als rivalen dan als collega's beschou-
wen. De instelling in 1967 van `Criminalpol', 
een coordinerende instelling, heeft niet,tot 
noemenswaardige verbeteringen geleid. 

Condusies 
Er kan weinig twijfel over bestaan dat de taak 
van de politie in crisissituaties een erg moeilijke 
is die vraagt om een zuiver oordeel, lichamelijk 
uithoudingsvermogen en moed bij straatge-
vechten, het kunnen verdragen van scheld-
woorden en, wanneer zij succes willen hebben 
bij het oplossen van binnenlandse crises, de 
ontwikkeling van een afgewogen reactie. flit 
laatste is echter bijzonder moeilijk omdat bij 
interne crises, zoals de ervaring leert, de kans 

70 	op een overreactie van de politie die het pu- 
bliek vertrouwen vernietigt, toeneemt. Geen 
enkel politiek systeem is immuun voor dit 
dilemma. Insgelijks is de rol van de politie bij 
het handhaven van de openbare orde in heel 
Europa toegenomen toen de overheden er 
door schade en schande achterkwamen dat het 
inzetten van politie-mensen zowel financieel 
als politiek minder kostbaar was dan het inzet-
ten van militaire eenheden als ondersteuning 
van het burgerlijk gezag. 
Niettemin is de kans op politieke excessen bij 
de politic toegenomen als gevolg van de nood-
zakelijk discretionaire aard van vele wetten die 
betrekking hebben op de openbare orde en 
de nationale veiligheid. Alle politie-activiteiten 
brengen selectiviteit bij het handhaven, of ge-
deeltelijk handhaven, van de wet met zich mee. 
De kans op misbruik van discretionaire be-
voegdheden neemt echter toe bij een crisis, 
wanneer de gevestigde politieke en sociaal-
economische elites voor hun voortbestaan 
vechten. De wijze van reageren op binnenlandse 
crises is dus een erg actueel probleem voor de 
hedendaagse overheid. Zowel een contra-ter-
roristische aanpak van de overheid gepaard 
gaande met repressie en onderwerping, als een 
besluiteloos, tussen dwang en verzoening aar-
zelend antwoord, kan een aanzet geven tot de 
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ineenstorting van de staat. Het probleem be-
staat uit het vinden van een weloverwogen 
reactie alsmede uit het vinden van een ant-
woord op de vraag: 'qui custodiet ipsos 
custodes?' (Wie bewaakt de bewakers?) 



Het regelen van de
werkzaamheden van de
politie-inlichtingendienst door
de politie zelf*

Het belang van de werkzaamheden van de
inlichtingendienst van de politie bij het voor
komen van en het reageren op incidenten van
excessief geweld is duidelijk. Bij georganiseer
de campagnes van ongeregeldheden en terroris
me kan het zelfs beschouwd worden als de
spil waar alles om draait bij het maken van een
effectief programma van wetshandhaving.
Even duidelijk is echter het bestaan van
wijdverbreide publieke weerstand tegen iedere
activiteit van de politie die riekt naar binnen-

72 landse spionage. Ook bestaat een algemene
bezorgdheid dat het misbruiken van de moge
lijkheden van de inlichtingendienst van de
politie om het hoofd t&bieden aan excessief
geweld ertoe kan leiden dat de aandacht meer
op impopulaire dan op gevaarlijke personen
en groepen wordt gericht. Toenemende over
gevoeligheid voor het behoud van individuele
privacy als doelstelling in de relaties tussen
staat en burger is een andere duidelijke bar
rière voor het uitvoeren van de werkzaam
heden van de inlichtingendienst van de politie
zoals de wet die nu toestaat.
Duidelijke constitutionele grenzen aan de
werkzaamheden van de inlichtingendienst van
de politie zijn betrekkelijk gering. Hoewel
het gebruik van sommige technieken van het
verzamelen van inlichtingen duidelijk bij wet
omschreven is, zijn overige wettelijke beper
kingen van de inlichtingdienst heden ten dage
over het algemeen minimaal. Maar in de pro
gramma’s van het Congress en van wetgevende

* Dit is een verkorte weergave van: Self-regulation
of police intelligence operations.
Uit: Report of the task force of disorders and
terrorism. Door: National advisory committee on

criminal justice standards and goals, Washington

1976, blz. 144—148.



instanties op nationaal en lokaal niveau heeft
het regelen van de werkzaamheden van de in
lichtingendienst van de politie een hoge priori
teit. Veel opvattingen over de wettelijke rege
lingen die nu in discussie zijn, zouden de mo
gelijkheid van de politie om criminele ongere
geldheden en terroristische activiteiten het
hoofd te bieden, ernstig in gevaar brengen.
De spanning tussen de behoeften aan wets
handhaving en de publieke bezorgdheid is
vooral groot op het gebied van het verzamelen
van preventieve inlichtingen. Omdat deze geen
verband houdt met bepaalde handelingen of
criminele aanklachten en omdat het verzame
len van dergelijke inlichtingen te maken heeft
met onderzoek naar zowel wettige als onwet
tige activiteiten van individuen en groepen,
zijn de gronden voor verhoogde publieke be
zorgdheid voor de hand liggend. Maar tege
lijkertijd menen de meeste ervaren functiona
rissen die zich met wetshandhaving bezighou

73 den dat excessief geweld in het algemeen en
terroristisch geweld in het bijzonder alleen
effectief kan worden bestreden als de politie
kan ingrijpen véérdat het feitelijke incident
zich voordoet.
Vrijwillige regeling van de werkzaamheden van
de inlichtingendienst door de politie zelf kan
ertoe bijdragen dat het vertrouwen van het
publiek in het vermogen van de politie om de
orde te handhaven wordt hersteld, terwijl
tegelijkertijd de waarden van vrije menings
uiting en persoonlijke vrijheid in acht worden
genomen. Een dergelijke regeling zou bereikt
moeten worden door middel van het centrali
seren per bureau van het toezicht op die
werkzaamheden van de inlichtingendienst die
te maken hebben met ongeregeldheden en
terrorisme. Dit zou kunnen gebeuren door het
vaststellen van duidelijke regels voor de
bureaus over hoe dergelijke inlichtingen wel
en niet kunnen worden verzameld, bewaard
en gebruikt en door de korpschef aansprakelijk
te stellen voor het beleid en de praktijk van
de inlichtingendienst in zijn of haar bureau.
Ongetwijfeld zal een dergelijke regeling lastig
blijken voor de bureaus die ermee te maken
krijgen. Het formaliseren van het vermogen en
de verantwoordelijkheden van de inlichtingen
dienst kan betekenen dat meer manschappen



en hogere uitgaven nodig zijn. Bovendien kan 
blijken dat een dergelijk door de politic zelf 
geregeld systeem niet altijd even nuttig voor 
de politic zal zijn als een optimaal bemand en 
georganiseerd systeem zonder beperkende 
interne of exteme regelingen wat betreft het 
verzamelen en gebruiken van gegevens. 
Ms de belangen van effectieve wetshandhaving 
en individuele vrijheid in een werkelijke en 
duidelijke balans moeten worden gebracht, 
zullen de lasten die door een dergelijke regeling 
worden veroorzaalct moeten worden gedragen 
door het politiepersoneel en meet algemeen 
door de maatschappij die hen steunt. 

Een benadering van een zelfontworpen rege-
ling (1): het belang van de verantwoordelijke 
man 
De uiteindelijke doelstelling van de bureau-
cratische organisatie van de inlichtingendienst 
van de politie is de volgende: het duidelijk 

74 	belasten van de korpschef met de werkzaam- 
heden van de inlichtingendienst die te maken 
hebben met excessief geweld. Dit wordt om 
twee redenen essentieel geacht. In de eerste 
plaats kan of mag alleen de korpschef de 
moeilijke keuzen maken die de werkzaamheden 
van de inlichtingendienst en die van de preven-
tieve inlichtingendienst in het bijzonder nu 
eenmaal vereisen. Binnen zijn bureau is alleen 
hij in de positie om adviezen aan te nemen van 
de al of niet gekozen vertegenwoordigers van 
de gemeenschap over het vaststellen van het 
beleid van de inlichtingendienst. En omdat de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor impo-
pulair of verkeerd gebruik van de mogelijkhe-
den van de inlichtingendienst terecht bij hem 
ligt, is het juist dat hij of zij de verantwoor-
delijIcheid heeft voor het maken en controle-
ren van het beleid dat crop gericht is om exces-

- sen te voorkomen. 
In de tweede plaats eist het publiek of zou het 
publiek moeten eisen dat er binnen de bureaus 
een duidelijke figuur bestaat die verantwoorde-
lijk is voor de werlczaamheden van de inlich- 
tingendienst van de politie. De huidige kritiek 
op de inlichtingendienst van de overheid heeft 
te maken met een algemene indruk van desor-
ganisatie en gebrek aan coordinatie over de 
gehele linie. Hoewel een inlichtingensysteem 



dat nauwkeurig wordt gecontroleerd door een 
herkenbare bewindsman ook kan worden mis-
bruikt, kan het niet serieus in opspraak ge-
bracht worden zonder dat die bewindsman er 
jets van weet. Zijn bureau is de logische en 
geeigende plaats voor het indienen van klachten 
en vragen door de burgers en hun vertegen-
woordigers. Het aanbieden van een dergelijke 
verantwoordelijkheid is een noodzakelijke 
eerste stap in de richting van het herstellen 
van het vertrouwen van het publiek. 
Deze bewindsman is er vooral voor het bepa-
len van het beleid, terwijl het toezicht op de 
praktijk in handen ligt van een daartoe door 
hem speciaal aangestelde functionaris. Deze 
verschaft hem voldoende gegevens over de 
werkzaamheden om te kunnen beoordelen of 
het beleid in acht genomen wordt of om in 
staat te zijn meer details te vragen en te krijgen 
wanneer er twijfel bestaat. 

75 	Een benadering van een zelfontworpen rege- 
ling (2): maatstaven van toepasselijkheid en 
van rechtvaardiging 
Essentieel bij een dergelijke regeling is dat de 
dagelijkse supervisor van de werkzaamheden 
van de inlichtingendienst met betrelcking tot 
excessief geweld een zinvolle controle uit- 
oefent op het verzamelen en opbergen van 
informatie. Waar het openlijk beschikbare in-
formatie en gegevens van strategische of tac-
tische aard betreft, zal deze controle in de 
eerste plaats worden uitgeoefend door het 
toepassen van maatstaven van toepasselijIcheid. 
En deze maatstaven zouden ook moeten bepa-
len welke gegevens, die in de loop van een ge-
rechtvaardigd onderzoek verzameld zijn, in de 
dossiers van de inlichtingendienst moeten wor-
den bewaard. Gegevens die of niet in verband 
staan met misdrijven van excessief geweld Of 
met de tactische planning van de politie, zou-
den in het algemeen niet moeten worden opge-
nomen. Zuiver persoonlijke gegevens over 
individuen zouden alleen moeten worden op-
genomen als zij in verband kunnen worden 
gebracht met een redelijk voorzienbare nood-
zaak van tactische planning. Informatie van 
dubieuze betrouwbaarheid zou, als ze al opge-
nomen wordt, heel duidelijk als zodanig in 
de dossiers moeten worden aangemerkt. 



Het verzamelen van preventieve inlichtingen 
is een ander probleem. Hierbij moeten zo 
mogelijk nog strengere maatstaven van toepas-
selijkheid worden aangelegd. Bovendien moot 
er daarbij aan de minimum-maatstaven van 
rechtvaardiging worden voldaan. Per definitie 
heeft het inwinnen van preventieve inlichtingen 
te maken met het onderzoek naar personen 
en groepen die niet verdacht worden van cri-
minaliteit. De maatstaf van rechtvaardiging 
die gebruikt wordt als een test voor de toelaat-
baarheid van een actie van de preventieve 
inlichtingendienst, moet twee kenmerken ver-
tonen. Ten eerste moet hij stringent genoeg 
zijn om niet ter zake doende onderzoeken er-
uit te halen. In de tweede plaats moet hij 
duidelijk en simpel genoeg gesteld zijn zodat 
hij betrekkelijk gemaklcelijk en consequent 
kan worden aangewend en zijn gebruik vlug 
kan worden gecontroleerd en getaxeerd. Uri 
benadering bij de vaststelling van een dergelijke 

76 maatstaf is om de aandacht te concentreren op 
het fundamentele belang voor de politie. Zo 
zou bijvoorbeeld een kortgeleden voorgestelde 
federale wet met betrekking tot gegevens ten 
behoeve van het verzamelen van preventieve 
inlichtingen het inwinnen ervan when beper- -  
ken tot 'officiele doelstellingen van wetshand-
having'. Verder zou zij de gevallen waarin de 
gegevens door het ene bureau van wetshand-
having beschikbaar zouden worden gesteld aan 
het andere, willen beperken. En wel tot die 
gevallen waarbij een verzoek gebaseerd is op 
`specifieke en duidelijke feiten die de conclusie 
rechtvaardigen dat het individu een criminele 
handeling heeft gepleegd of op het punt staat 
te plegen'. 
Een bezwaar van dit voorstel is dat er onmoge-
lijk te voldoen is aan die maatstaf in bepaalde 
gevallen van mogelijk extreem gevaar. Bijvoor-
beeld wanneer een ongevraagde, niet nader te 
verifieren tip van een tipgever waarschuwt 
voor een grote terroristische aanval door een 
hechte politieke organisatie die de politie 
eerder geen `specifieke en duidelijke' aanlei-
ding heeft gegeven om een onderzoek in te 
stellen. Dergelijke problemen zullen zich altijd 
voordoen, wanneer er gebruik gemaakt wordt 
van een maatstaf die zich uitsluitend richt op 
het fundamentele belang voor de politie. 



Een andere benadering is het aanleggen van een 
maatstaf van rechtvaardiging die de nadruk legt 
op de aard en omvang van de schade die men 
verwacht van het te onderzoeken subject. Een 
dergelijke maatstaf zou bijvoorbeeld kunnen 
eisen dat ieder onderzoek gegrond moet zijn 
op de overtuiging dat het subject binnen een 
bepaalde tijdsperiode waarschijnlijk zal deel-
nemen aan een daad van terrorisme of een 
misdadige massa-onlust zal aanstoken of orga-
niseren. Deze maatstaf zou kunnen eisen dat 
iedereen die een onderzoek voorstelt zo speci-
fiek mogelijk is in zijn bewering dat zijn op-
vatting gerechtvaardigd is. Het regelmatig :op-
nieuw bekijken en zuiveren van de dossiers van 
de preventieve inlichtingendienst van de poli-
tie, verschaft een gedeeltelijke waarborg achter-
af voor de (onvermijdelijke) subjectiviteit van 
een dergelijke maatstaf van `aard en omvang van 
schade'. Er kan tenslotte een rechtvaardigings-
maatstaf worden bedacht die voldoende strin- 

77 	gent en duidelijk is door van elk van de boven- 
staande benaderingen jets over te nemen. Dan 
kan de maatstaf er bijvoorbeeld in voorzien 
dat er niet begonnen kan worden met het ver-
zamelen van preventieve inlichtingen tenzij er 
a) `specifieke en duidelijk te onderscheiden' 
feiten bestaan die erop wijzen dat de onder-
zoekspersoon vermoedelijk zal gaan deelnemen 
aan de een of andere vorm van extreem ge-
weld of b) een sterke overtuiging bestaat dat 
de onderzoekspersoon vermoedelijk betrokken 
zal zijn bij een bepaalde verwachte gebeurtenis 
van zeer gevaarlijke aard.,Bovendien dat er een 
aanvaardbare verklaring voor is waarom er 
niet meer exacte rechtvaardigende feiten be-
schikbaar zijn. In ieder geval zal de dagelijkse 
supervisor, en door middel van hem de korps-
chef, tot taak hebben erop toe te zien dat de 
maatstaf duidelijk begrepen en in het algemeen 
in acht genomen wordt in verband met alle 
werkzaamheden van de preventieve inlichtin-
gendienst., 

Een benadering van een zelfontworpen regeling 
(3): speciale rechtvaardiOng van het verzame-
len van indringende preventieve inlichtingen 
Het meest controversiele aspect van de inlich-
tingendienst op het gebied van het verzamelen 
van preventieve informatie die te maken heeft 



met excessief geweld, is waarschijnlijk: het 
gebruik van bepaalde technieken zoals foto-
grafisch en elektronisch toezicht, betaalde tip-
gevers en geheime 	 bij het ver- 
zamelen van gegevens ovir legale activiteiten 
van de onderzoekspersonen. Voor het toe-
passen van dergelijke technieken zijn speciale 
rechtvaardigingsnormen nodig. Door die leden 
van de inlichtingendienst die van zo'n indrin-
gende techniek gebruik willen maken, zou het 
volgende moeten kunnen worden aangetoond: 
a) men heeft al eerder gewerkt met interviews, 
het verzamelen van openlijk beschikbaar mate-
riaal en het houden van zichtbaar toezicht. Een 
en ander met als resultaat dat de oorspronke-
lijke rechtvaardiging voor het aanvangen met 
het verzamelen van preventieve inlichtingen 
over het subject bevestigd wordt en dat de 
noodzaak voor verdere informatie vastgesteld 
wordt. b) de minder indringende technieken 
hebben geen nuttige infommtie opgeleverd of 

78 	zullen dit hoogstwaarschijnlijk ook niet doen 
in de tijd die men meent beschikbaar te hebb en 
voor het onderzoek. Ook hier zal de effectivi-
tett van een dergelijke formule voor het beper-
ken van indringende onderzoekstechnieken 
afhangen van de overtuigingskracht waannee 
het wordt aangekondigd. Ook is bepalend de 
consequentheid waarmee het wordt toegepast 
door de korpschef en door de functionaris 
die belast is met het verzamelen van inlichtin-
gen die te maken hebben met excessief geweld. 



Het prototype van een 
politierel: een escalatiemodel* 

door R. Stark 

Politierellen ontstaan niet zomaar uit het niets. 
Zij ontwikkelen zich uit een betrekkelijk 
algemene serie omstandigheden en escaleren 
door middel van een typische reeks verschil-
lende fases. De volgende uiteenzetting van die 
fases geeft een beter begrip van wat een 
politie-oproer is en hoe en waarom het voor-
komt. 

Fase 1: convergentie 
Een politierel kan alleen voorkomen wanneer 
er een relatief groot aantal burgers en politie-
mensen tegelijkertijd aanwezig is in een 
tamelijk begrensd gebied. Er moet iemand 

79 	zijn waartegen de politie in opstand kan 
komen en er moeten voldoende politiemensen 
aanwezig zijn om aan de rel mee te doen. 

. Het is moeilijk om met enige precisie te zeggen 
hoeveel burgers en hoeveel politiemensen er 
nodig zijn om een politierel teweeg te 
brengen. Er zijn incidenten bekend met 
veertig of vijftig burgers en tien politiemensen, 
maar gewoonlijk gaat het bij politierellen om 
meer dan honderd politiemensen en tenminste 
vierhonderd burgers. Het samenkomen van 
grote aantallen burgers en politiemensen op 
een plaats is nauwelijks ongewoon en heeft 
slechts zelden een politierel (of wat voor rel 
dan ook) tot gevolg. Meestal gaat het om 
manoeuvres die ten doel hebben om een 
menigte onder controle te houden en het 
verkeer te regelen ten gevolge van gebeurte-
nissen als parades en sportbijeenkomsten. 
Dergelijke samenkomsten blijven bijna altijd 
routine. 

* Dit is een verkorte weergave van: The prototype 
police riot: an escalation model. 
Uit: Police riots, collective violence and law enforce-
ment. Wordsworth publishing company inc. Belmont 
California, 1972. Blz. 18-22. 



Page 2: confrontatie 
De mogelijkheid van escalatie in geweld neemt 
echter enorm toe wanneer de samenkomst 
gepaard gaat met een belangenconflict, weder- . 
zijdse vijandigheid of uiteenlopende opvattin-
gen over het juiste gedrag tussen politie en 
burgers onderling. 
Drie typische bronnen van confrontatie zijn: 
1. hen incident waarbij een of meer burgers 
en enkele politiemensen betrokken zijn, trekt 
een menigte aan die de burgers gunstig 
gezind is. Deze trekt op haar beurt een groot 
aantal politiemensen naar de plaats ter 
ondersteuning van hun collega's. Dit is typisch 
voor het ontstaan van ghetto-confrontaties en 
komt ook tamelijk veel voor op universiteits-
terreinen. 
2. Een menigte heeft zich verzameld voor een 
demonstratie of een protestmars die krenkend 
is voor de idealen van de politic of die door de 
politic als onwettig of mogelijk ontwrichtend 
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waarop dergelijke gebeurtenissen door de 
politie worden geihterpreteerd als het gaat om 
het scheppen van een confrontatie, wordt aange-
toond door de verschillen die ontstaan, wanneer 
gelijksoortige gebeurtenissen (of dezelfde 
gebeurtenis) in het ene geval als een verkeers-
probleem worden behandeld en in het andere 
geval als een onwettige bijeenkomst. Bij 
verschillende gelegenheden werden vredes-
marsen zonder vergunning in Berkeley als 
gewone verkeersproblemen behandeld maar 
eenmaal over de grens van Oakland, als 
illegale bijeenkomsten. Aileen in Oakland kwam 
het tot moeilijkheden. 
3. De politic wordt ingezet bij openbare recrea-
tieve bijeenkomsten, zoals love-ins, straat-
dansen, popfestivals en dergelijke, die de 
politie als onwettig, immoreel of lastig 
beschouwt. 
De meeste confrontaties escaleren niet verder. 
Om wel te escaleren moet een van beide zijden 
tot actie overgaan. 

Page 3: verspreiding 
Het potentiele conflict dat inherent is aan 
confrontaties wordt geactiveerd als de politie 
het incident tracht te beeindigen door de 
burgers te verspreiden. Dit kan de politie 



worden opgedrongen door vijandige of 
gevaarlijke handelingen van de menigte. Deze 
kan bijvoorbeeld de politie in gevaar brengen 
door flessen en stenen te gooien of door te 
trachten door de politiecordons heen te 
breken. Of de menigte kan goederen in gevaar 
brengen door bijvoorbeeld ruiten in te gooien. 
Maar dikwijls wordt de beslissing om de 
menigte te verspreiden de politie niet opge-
drongen door actie van de burgers. Dit is het 
geval wanneer een samenkomst, ook al is 
deze onwettig of weerzinwekkend, geen 
onmiddellijke dreig,ing vormt voor de open-
bare veiligheid of voor goederen. In dergelijke 
situaties besluit de politie soms toch om de 
menigte te verspreiden. 

Fase 4: het gebruik van geweld 
Soms verspreidt een menigte zich op bevel of 
als reactie op bedreiging met arrestatie of gas. 
Soms gebeurt dit niet. Vaak genoeg kan dat 
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gebeurt en als verspreiding het tactische doel 
blijft, wordt door de politie geweld gebruikt. 
Politiecordons kunnen optrekken zwaaiend met 
stokken. Zij kunnen van die stolcken gebruik 
maken maar ook van traangas of vuurwapens. 
De politieleiding heeft de neiging het gebruik 
van geweld eerder te vermeerderen dan te 
verminderen, wanneer het erom gaat de veilig-
heid van de manschappen te verzekeren en de 
verspreiding te bewerkstelligen. Dit geldt ook 
voor individuele agenten. Bovendien blijken 
de controle op het bevel en de tactische 
integriteit in te storten in contact met grote 
menigten en naarmate meer geweld wordt 
gebruikt. Op deze manier heeft het gebruik 
van geweld door de politie de neiging snel te 
escaleren tot onmatig gebruik. Dit is vooral 
waarschijnlijk als de menigte enige adequate 
weerstand biedt (werkelijk of symbolisch) 
en/of als de menigte bestaat uit personen die 
bij de politie vijandigheid oproepen (negers, 
radicalen, studenten en dergelijke). 

Fase 5: de beperkte rel 
Wanneer onmatig gebruik door de politie 
tij dens een verspreidingsactie relatief wij dyer-
spreid wordt, dan is er sprake van een politie-
rel. Het wordt getypeerd door het uiteenvallen 



van politieformaties in autonome groepen die 
vluchtende burgers nazitten en losstomien 
op de menigte waarbij zij op personen inslaan. 
Soms komt er ook het ongecontroleerd gebruik 
van traangas bij, vooral om te straffen (bijvoor-
beeld het gooien van traangasbommen in 
huizen en winkels) en zo nu en dan kan het 
escaleren in vvilde schietpartijen. Hoe hoog het 
niveau van geweld ook wordt, wanneer de 
politie haar aanvallen stopt als de menigth 
volledig verspreid is of zeer kort daarna, dan 
is er sprake van een beperkte politierel. Beperkt 
tot die ene plaats en dat ene incident. 

Ease 6: De uitgebreide politierel 
In de nasleep van het verspreiden van de menig-
te houdt een politierel soms niet op. Die kan 
enkele dagen doorgaan. Als de aanvankelijke 
rel en de verspreiding plaatsvindt op het 
`eigen terrein' van de menigte — als een 
confrontatie zich ontwikkelt tot een politierel 
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samenkomen (bijvoorbeeld een ghetto of een 
campus) — dan gaan de politieaanvallen vaak 
door ook als de verspreiding compleet is. Dit 
komt gedeeltelijk omdat de verspreiding in 
zekere zin nooit compleet is. Het doelwit 
waarop de woede van de politie zich richt 
blijft dichtbij in de huizen en winkels. Boven-
dien is het ook alleen onder dergelijke omstan-
digheden mogelijk voor de politie om haar 
actie voort te zetten nadat de verspreiding 
volbracht is. Ms een politierel plaatsvindt op 
neutraal gebied, bijvoorbeeld in de binnenstad, 
verspreiden de burgers zich naar ver uit elkaar 
liggende plaatsen. De politie kan nergens 
heen om de strijd voort te zetten. Maar als de 
vijandigheid van de politie zich op een bepaalde 
buurt kan richten, blijft de mogelijkheid om 
aan te vallen aanwezig. Zo duurden de politie-
aanvallen op personen en goederen in Newark 
in de buurt waar de ongeregeldheden hadden 
plaatsgevonden enige dagen voort nadat de 
negerbevolking met de rellen was gestopt. In 
Berkeley begon de confrontatie en de versprei-
ding op vrijdagavond, maar de zware politie-
actie tegen de studentengemeenschap ging tot 
maandag door. Het komt soms ook voor dat 
de uitgebreide politierel tegen een dergelijke 
omgeving tot gevolg heeft dat nieuwe menigten 



zich gaan verzamelen en er nieuwe confrontaties 
komen, waardoor de cyclus zich herhaalt. Dit 
gebeurt dikwijls op de campus van universiteiten. 

Uit het bovenstaande prototype blijkt dat een 
politierel ontstaat uit de interactie tussen de 
politie en een groep burgers. Het is duidelijk 
dat een politierel vermoedelijk nooit plaats 
zou vinden, wanneer de burgers nooit in 
confrontatie met de politie zouden komen 
of altijd gemakkelijk zonder geweld te 
verspreiden zouden zijn. Dit is een onredelijke 
verwachting. Het gedrag van de burgers kan 
uiteindelijk geen verklaring geven voor of een 
rechtvaardiging zijn van een politierel, ook al 
kan het in hoge mate bijdragen aan de waarschijn-
lijkheid ervan. Het blote feit alleen van 
geweld tussen burgers en politie veroorzaakt 
nog geen politie'rel. De politie moet gebruik 
maken van onnodig, onwettig en opzettelijk 
geweld als we een gebeurtenis een politierel 

83 	willen noemen. Dat kan nooit aan de slacht- 
offers worden verweten, alleen aan de politie. 
Dit prototype is in de eerste plaats bedoeld om 
enig inzicht te krijgen voor de beantwoording 
van kritische vragen als waarom een politierel 
voorkomt en wat het verschijnsel van een 
politierel precies is. 



Geweldgebruik door 
individuele politieambtenaren* 

door R. L. Bos 

Resultaten 
Het onderzoek waarover deze scriptie handelt, 
startte medio augustus 1979. De korpsen van 
gemeentepolitie Arnhem, Leiden en Delft 
vormden het onderzoekterrein. Tot medio 
november 1979 kwam mij ter kennis dat in die 
korpsen zich vier gevallen van geweld hadden 
voorgedaan die relevant waren voor mijn onder-
zoek. Van deze vier gevallen werkte Oen ver-
dachte filet mee, een verdachte beheerste de 
Nederlandse taal niet, Oen verdachte was in 
eerste instantie niet te achterhalen en Oen ver-
dachte bleek geestelijk niet in staat te zijn mee 
te werken aan dit onderzoek. Om toch zoveel 

84 mogelijk te voldoen aan de vooraf gestelde 
voorwaarden om ongeveer tien gevallen van 
geweld in het onderzoek te verwerken, werden 
aan de drie hierboven genoemde korpsen de 
korpsen van de gemeentepolitie 's-Gravenhage 
en Ede toegevoegd. Dank zij de bereidwillig-
held van die korpschefs kon ik medio novem-
ber ook de geweldgevallen uit die korpsen ver-
werken. 
Op 15 januari 1980 sloot Lk het onderzoek af. 
Vanaf medio november 1979 tot 15 januari 
1980 ,hadden zich in die vijf korpsen vijf geval-
len van geweld voorgedaan (die mij ter kennis 
zijn gekomen) en die relevant waren voor mijn 
onderzoek. Van de vijf gevallen vielen er twee 
af, doordat e'en verdachte de Nederlandse taal 
niet machtig was en een andere verdachte ten 
tijde van het voorval dronken was geweest. 
Tevens gelukte het mij de verdachte te vinden 
die in eerste instantie niet meer te achterhalen 
was. 

*Dit artikel is een gedeelte van een scriptie geschreven • 
in het kader van de opleiding aan de Nederlandse 
Politic Academic te Apeldoorn. Overgenomen zijn 
van hoofdstuk 8 uit deze scriptie: biz. 34 t/m 
blz. 39 en blz. 49 t/m biz. 57. 
Van de vier in dit hoofdstuk behandelde casussen zijn 
er twee in dit artikel opgenomen. 



Het res,ultaat van die vijf maanden bestond 
uit vier gevallen van geweldaanwending door 
politieambtenaren die relevant waren voor mijn 
onderzoek en zes gevallen waarbij het niet 
mogelijk c.q. verantwoord was de verdachte te 
interviewen. (Van deze vier gevallen zullen er 
twee gevallen hier besproken worden — red.). 
Deze gevallen zullen in zijn geheel worden 
weergegeven waarbij de bevindingen van zowel 
de politieman als de verdachte zijn verwerkt. 
De casussen zijn zoveel mogelijk vrij van 
interpretatie mijnerzijds. Wel moest ik het ge-
sprek af en toe bijsturen om tot de werkelijke 
toedracht te komen. Ik heb echter getracht de 
geihterviewden zo min mogelijk woorden in de 
mond te leggen. Er is getracht de bevindingen 
van beide partijen zo letterlijk mogelijk weer 
te geven. 
Aan het slot worden de resultaten van de twee 
casussen verwerkt en worden deze geihterpre-
teerd op grond van de voorafgegane literatuur- 
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	studie. Tevens zal er getracht worden deze 
resultaten onder een gelijke noemer te brengen. 

Casus I 
Op een woensdag in december 1979 te om-
streeks 14.55 uur ziet de bemanndng van een 
surveillance-auto (bestaande uit twee agenten) 
een personenauto staan op een weg waar een 
stopverbod geldt. Het betrof hier een winkel-
straat in het centrum. De bestuurder van de per-
sonenauto, die we verder V. noemen, had de 
auto aan de rechterzijde van die weg neerge- 
zet om te zien of zijn vrouw in de onmiddel-
lijke nabijheid in een hakkenbar was. V. ver-
keerde in de veronderstelling dat op de plaats 
waar zijn auto stond een parkeerverbod gold. 
Direct nadat V. was uitgestapt, hoorde hij een 
claxon van een auto. Hij keek in de richting 
waar het geluid vandaan kwam en zag een 
surveillance-auto met twee agenten. Een van de 
agenten, verder aangeduid als agent 2, riep 
tegen V. vanuit de surveillance-auto: `Meneer, 
zet even uw auto weg'. V. die ongeveer 15 m. 
van de surveillance-auto verwijderd was, wees 
op zijn polshorloge en stak daarbij een vinger 
in de hoogte, daarbij aangevend dat hij maar 
een minuut weg zou blijven. V. draaide weer 
om en liep in de richting van de hakkenbar. 
Ag. 1. die deze handeling van V. opvatte als 



maling te hebben aan het gezegde van ag. 2, 
stapte onrniddellijk uit en liep hard in de rich-
ting van V. Voor de halcIcenbar haalde ag. I. V. 
in. 
Ag. 1.: `Meneer, u staat niet op een parkeerver-
bod maar op een stopverbod. U moet de auto 
ogenblilckelijk wegzetten'. 
V.: 'Het duurt maar een minuutje. Ik kijk alleen 
maar even of mijn vrouw in de hakkenbar is. Ik 
ben zo terug en zet dan de auto weg'. 
Ag. 1.: `Je zet nu de auto weg'. 
Agent 1 pakte V. bij zijn schouder, daar V. van 
plan was verder te lopen. V. rukte zich los en 
wilde de halckenbar ingaan. Agent 1. die bang 
was dat V. die bar binnen zou gaan, greep hem 
stevig bij zijn linkerbovenarm vast. 
Ag. 1.: 	je zet nu je auto weg en verder 
geen problemen, begrepen?'. 
V. probeerde zich los te rukken, hetgeen niet 
lukte. Op dat moment komt agent 2. zijn col-
lega te hulp. 
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begon V de agent op een vreselijke wijze uit 
te schelden. 
V.: `Blijf met je poten van me af . 
Beide agenten sleurden V. naar de surveillance-
auto, waarbij V. zich hevig verzette. Bij het in 
de auto plaatsen van V. hield deze zich met 
beide handen vast aan het dak van de auto en 
zette hij zich met een been af tegen de deur-
post van de surveillance-auto. 1-let gelukte de 
agenten niet de zich verzettende V. in de auto 
te krijgen. Hierop trapte agent I. ongeveer 
zevenmaal opzettelijk en hard tegen de onder-
kant van V. zijn rug. Toen gelukte het om V. 
in de auto te krijgen. V. bleef opstandig en 
schold agent 1. regelmatig voor homofiel uit. 

Bij het bureau van politie werd V. in een 
`dronkemans-cer ingesloten, gezien zijn opge-
wondenheid. Dit gebeurde in opdracht van de 
wachtcommandant, die zich kwaad had ge-
maakt over het optreden van V. V. werd door 
de twee agenten op hardhandige wijze in de 
cel geduwd, waarbij V. zich bezeerde aan zijn 
rug. Na ongeveer twee en een half uur in die 
cel te hebben vertoefd, werd V. vrijgelaten en 
werd hem gezegd dat er geen proces-verbaal 
van hetgeen was voorgevallen werd opgemaakt. 
De reden hiervan is V. niet bekend. V. die aan- 



vankelijk een ldacht wilde indienen zag hier 
later van af. 

Uit dit interview bleek dat agent 1. meerdere 
malen het idee had dat V. lak aan hem had. 
Agent 1. zegt dan ook 'Ik had het idee dat die 
vent schijt aan mij had'. In eerste instantie luis-
terde V. niet naar hetgeen agent 2. tegen hem 
zei, waarop agent 1. zich hierover opwond, uit 
de auto stapte en hardlopende V. achterop 
ging. Agent 1. verklaarde dit gedrag als een 
reactie op het niet voldoen aan hetgeen agent 2. 
aan V. had bevolen. Agent 1.: 'Die vent deed 
niet wat ik hem op een nette manier vroeg. Hij 
behoort hieraan wel te voldoen'. 
Tevens vond agent 1. dat hij, gezien het flinke 
aantal toeschouwers, verplicht was nu ook 
daadwerkelijk op te gaan treden. Agent 1. zegt 
dan ook: 'Me A zegt moet ook B zeggen'. Hier 
begint de situatie gedeeltelijk te escaleren. Door 
de houding van V. voelt agent 1. zich wat ver- 
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	nederd en voor de ogen van de toeschouwers 
voor aap gezet. 
Agent 1.: 'Ik had het gevoel dat hij schijt aan 
mij had. Ik vond dat ik t.o.v. het publiek hier-
op moest reageren'. 
Dit was de eerste keer dat agent 1. voelde dat 
V. `schije aan hem had. Toen agent 1. V. voor 
de tweede maal aansprak en tegen hem zei dat 
hij zijn auto moest verplaatsen, wilde V. weer 
doorlopen. Opnieuw voelde agent 1. dat hij 
weer niet serieus werd genomen en pakte V. bij 
diens schouder. 
Hier escaleert het proces in zijn geheel. V. wenst 
niet dat hij beetgepakt wordt voor zo'n luttel 
feit, terwijl agent 1. wil voorkomen dat V. 
doorloopt. Agent 1. verklaarde deze handeling 
dan ook als zijnde een uiting van het begin van 
agressie tegen V. 
V. rukte zich los en probeerde de halckenbar 
binnen te gaan. Opnieuw kwam het agent 1. 
voor alsof V. `schijf aan hem had. Hij pakte 
V. clan ook hard bij een van zijn bovenarmen 
vast en zei dat hij aangehouden was. Agent 1. 
ziet dit als laatste redmiddel om niet zijn ge-
zicht te verliezen. Agent 1.: `Nou was de maat 
vol. Die vent deed niet wat ik zei. Ik voelde 
dat ik nu ook daadwerkelijk op moest treden. 
Het publiek verwacht dit ook van mij'. V. ver-
zet zich hevig tegen deze aanhouding, daar hij 



niet begrijpt waarover deze agenten zich zo 
druk maken om hem onder meer hard vast te 
pakken. V. verkeerde nog steeds in de veron-
derstelling dat zijn auto op een parkeerverbod 
stond. Bij het in de auto duwen van V. bleef 
deze zich hevig verzetten. Agent 1. die 'A' had 
gezegd vond dat hij 'B' moest zeggen en trapte 
V. ongeveer zevenmaal tegen de onderkant van 
zijn rug. Dit om het verzet te breken. Agent 1. 
verldaarde: 'Ms ik iemand aangehouden heb 
dan gaat hij ook mee, koste wat het kost. Als 
hij niet wil dan help ik hem daarbij. 1k was op 
dat moment goed kwaad op die vent'. 
Ook op het bureau was de kwaadheid van 
agent 1. nog niet verdwenen. Een en ander 
blijkt uit de manier waarop V. een `dronke-
mans-eel' werd ingeduwd. V. verklaarde later 
dat vooral het beetpakken van hem door agent 
1. hem zeer boos maakte. Hij kon hiervoor 
geen enlcele reden verzinnen. Het gedrag van V. 
was oorzaak dat agent 1. zich aangetast voelde 
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gevoel voor eigenwaarde was op dat moment 
goed aangetast'. V. bleek op zijn linkerboven-
arm een forse bloeduitstorting te hebben, ver-
oorzankt door het vastpakken van agent I. 
De toeschouwers hebben zich aan het optre-
den van de agenten in hoge mate geergerd. Het 
had weinig gescheeld of ze waren in opstand 
gekomen tegen dit optreden. 

Casus II 
In een nacht van de maand december 1979, 
te omstreeks 00.30 uur, liep een echtpaar van 
ongeveer 45 jaar oud op het trottoir van een 
brede straat, waarvan de rijbanen gescheiden 
zijn door een zogenaamde verkeersgeleider. Dit 
echtpaar wilde deze straat oversteken. Als zij 
een rijbaan zijn overgestoken en op de ver-
keersgeleider stonden, zagen zij dat er een 
surveillance-auto naderde. De vrouw liep als-
nog de tweede rijbaan over, terwijlhaar man 
bleef staan om de surveillance-auto onbelem-
merde doorgang te verlenen. De plaats waar 

• de man stond, was gedeeltelijk verlaagd en 
diende voor een doorsteek naar de ingang van 
het politiebureau. Dit laatste had die man 
echter niet in de gaten. Hij zag dat de surveil-
lance-auto de verkeersgeleider wilde oversteken 



en wel op de plaats waar hij stond. De surveil-
lance-auto, die bestuurd werd door een briga-
dier stopte gedeeltelijk bijgedraaid voor die 
man. Deze dacht dat de surveillance-auto over 
de verkeersgeleider de ingang van het bureau 
wilde inrijden en bleef staan omdat hij in de 
overtuiging verkeerde dat hetgeen de poli- 
tie wilde doen, niet toegestaan was. De briga-
dier sprak die man vanuit een geopend raampje 
van de auto als volgt aan: 
Brig.: `Meneer, gaat u eens even twee meter 
opzij'. 
De man, verder met V. aan te duiden, zei 
hierop: Tau is toch een weg, dus blijf daar 
dan op rijden'. 
Brig.: Stapte uit en zei vanuit het geopende 
portier: `Ik sommeer u twee meter opzij te 
gaan, anders zal ik je helpen'. 
V. die hoogst verontwaardigd was door hetgeen 
de brigadier van hem verlangde, weigerde opzij 
te gaan. Hij leefde nog steeds in de veronder- 

89 stelling dat wat de politie wilde niet mocht 
en dat de politie hem een voet dwars wilde 
zetten, het zogenaamde `Burgertje pesten'. 
V.: 'We zitten hier niet in Rusland, dat moet 
oom agent toch ook weten'. 
Brig.: `Ik ben voor jou geen oom agent'. 
Hierop stapte de brigadier weer in de auto. 
V.: `Ja stap maar vlug in, maar als ik eens zo'n 
lcunstje flik en jij durft daar dan wat van te 
zeggen, dan krijg je wel een paar stompen voor 
je harsens'. 
Brigadier stapte opnieuw uit en zei: Tat moet 
je dan maar gelijk doen'. De brigadier liep 
hierna naar V., waarop V. hem de woorden 
toevoegde: 'Trek je pakje dan even uit'. De 
brigadier ging tegen hem aan staan en drukte 
V. tegen de motorkap van de surveillance-
auto. Tijdens het druldcen van de brigadier 
sloeg V. in het gezicht van de brigadier, daarbij 
zeggende: 'Hier, ik heb de hele week al last van 
jullie'. Direct daarop wordt V. door een agent 
die met de brigadier de bemanning van de 
surveillance-auto uitmaakte, van achteren bij 
zijn armen vastgepakt. De brigadier greep V. 
om zijn nek en legde een wurggreep aan met 
een arm, terwijl hij met de andere arm V. een 
ldap in zijn gezicht gaf. 	• 
V.: `Kunnen julie wel met zijn tweeen?' 
Brig.: Ilelemaal niet met zijn tweeen'. Hij 



had namelijk niet gezien dat V. was beetge-
palct door de agent. 
Daarna ontstond nog een kleine worsteling die 
beeindigd werd door de tussenkomst van de 
agent. Beide partijen vervolgden hierop hun 
weg. V. heeft zich onder behandeling moeten 
stellen van een arts, daar hij een snee in zijn 
wenkbrauw had opgelopen, die met hecht-
pleisters verbonden werd. In het ziekenhuis 
werden remtgen-foto's genomen en moest V. 
zich onder behandeling stellen van een oog-
arts. V. heeft een week niet kunnen werken en 
trok van de Ziektewet. 
V. die van zijn beroep chauffeur is, leefde in de 
veronderstelling dat beide politiemannen hem 
wilden treiteren door daar te gaan rijden waar 
hij stond. V.: 'Ik was ervan overtuigd, dat ze 
een rotte klus achter zich hadden gehad en nu 
hun agressie op mij wilden afreageren'. 
Dit accepteerde V. Met vooral als de politic 
daarvoor naar zijn mening nog een overtreding 
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dan lcrijgt hij daarop aanmerkingen van de 
politic. V. leefde in de veronderstelling dat hij 
op een voetpad stond, waar geen auto's moch-
ten komen. Hij zegt dan ook: 'Ik voelde dat zij 
mij moesten hebben om hun agressie op mij af 
te reageren, maar ik laat mij niet dwingen waar-
toe ik niet verplicht ben, dan hebben ze aan 
mij een verkeerde'. 
De beide politiemannen denken dat V. bezig 
is met het 'agentje-pesten'. Dit wordt door de 
brigadier niet gepikt die dan ook deze zaak 
zeer persoonlijk gaat opvatten. Brigadier: 'Ik 
had het vermoeden dat die vent mij wilde trei-
teren'. 
Brigadier: 'Ms ik zeg dat die vent opzij gaat 
dan moet hij ook opzij gaan'. Het is duidelijk 
dat de brigadier niet wil wijken voor de stand-
vastigheid van V. Als V. dan ook zegt dat als 
hij eens iets verkeerds doet en daarop kritiek 
van die brigadier zou krijgen dat hij dan die 
brigadier een paar stompen voor zijn harsens 
zou geven, is dit voor de brigadier een uitda-
ging en hij zet zijn bril af en stapt uit de auto. 
Op dat moment weet de brigadier dat als hij 
uitstapt er moeilijkheden zullen komen, maar 
hij vindt dat hij Diet voor zo'n vent behoort te 
wijken. Brigadier: 'Ik wist dat het op moeilijk-
heden uit zou lopen. lk vind het echter on- 



acceptabel dat de politie toe moet geven aan 
dergelijk gedrag. Daar schaad je het image 
van de politie mee'. 

Hier begint de zaak te escaleren. De onvrede 
van V. over het handelen van de politieman en 
de onvrede van de brigadier over de standvas-
tigheid van V. leidt tot een zeer agressieve ver-
houding. Geen van de partijen wenst voor de 
ander te wijken. Zij voelen zich aangetast in 
hun eigenwaarde en willen niet voor elkaar 
onder doen. Beiden verklaarden dat zij Met 
voor elkaar onder wilden doen. Ze wilden niet 
de mindere zijn. Zij voelen zich wederzijds 
bedreigd. Ms de brigadier dan ook tegen V. 
gaat druklcen, is de maat voor V. helemaal vol. 
V.: `Als hij dan zo graag wil knokken, dan 
moet dat maar' en hierop slaat V. in het ge-
zicht van de brigadier. Het komt in de gedach-
te van V. niet op om de mindere te zijn. Als de 
brigadier een klap in zijn gezicht krijgt, is de 

91 maat voor hem ook helemaal vol. `Deze slag 
moet gewroken worden', was de resPonsie van 
de brigadier. Als hij niet zou slaan dan zou hij 
naar zijn mening zijn gezicht verliezen. Als de 
brigadier 'A' heeft gezegd dan moet hij ook 
`13' zeggen. Opmerkelijk is dat beide partijen 
later verklaarden koppig en eigenwijs te zijn 
en niet over zich te willen laten lopen. V. werd 
niet aangehouden, doordat de brigadier vond 
dat V. zijn portie al had gehad. Ook werd er 
geen proces-verbaal opgemaakt. 

Interpretatie van de resultaten. 
In deze twee gevallen van geweldaanwending 
bestaat een grote mate van overeenkomst. Het 
betreft in deze gevallen situaties waarin bij het 
eerste contact misverstanden en onduidelijk-
heden in meer of mindere mate aanwezig zijn. 
Dit zien we voornamelijk bij de twee verdach-
ten, n.l. casus 1: verdachte leefde in de veron-
derstelling dat hij zijn auto op een parkeerver-
bod had neergezet; casus 2: verdachte leefde 
in de veronderstelling dat hij zich op een 
trottoir beyond. 
Ms er van politiezijde gereageerd wordt op de 
handeling van de verdachte, reageert deze op 
een wat agressieve wijze. De verdachte meent 
in zijn recht te staan en wil dit tegen de politie 



uitspelen. De verdachte stoort zich aan de 
kritiek van de politieman en irriteert zich 
daaraan, daar hij meent dat deze kritiek niet 
juist en onrechtvaardig is en maakt dit met 
enig misbaar kenbaar aan de politieman. De 
politieman voelt het een en ander niet aan en 
is de mening toegedaan dat de verdachte 
`dwars wil liggen' en zonder reden niet mee 
wil werken aan hetgeen hij aan hem vraagt of 
beveelt. De politieman gaat in plaats van een 
toelichting te geven op zijn kritiek, reageren 
met contra-agressie. De politieman wil conse-
quent blijven en vraagt of beveelt de verdachte 
opnieuw, echter nu op een wat Icrachtiger wij-
ze. De verdachte die er nog steeds van over-
tuigd is dat hij in zijn recht staat, ziet het ge-
drag van de politieman als iets onrechtvaardigs 
en voelt zich daarom ook beledigd en aange-
tast in zijn gevoel voor eigenwaarde wat hij uit 
door middel van verbaal agressief gedrag. Door 
dit verbaal agressief gedrag van de verdachte 

92 voelt nu ook de politieman zich aangetast in 
zijn gevoel voor eigenwaarde. Ook de politie-
man gnat agressiever reageren hetgeen zich uit 
door het beetpaldcen van de verdachte. Als 
verklaring voor dit beetpalcken zeiden de vier 
politiemannen dat als zij hadden gezegd, zij 
ook 	moesten zeggen. Op het beetpaldcen 
van de verdachte, reageert deze met fysiek 
agressief gedrag. De verdachte is op dat mo-
ment vol van agressie en wil in ieder geval niet 
beetgepakt worden door een politieman. Hij 
is diep beledigd en aangetast in zijn gevoel voor 
eigenwaarde. Ook de aanwezigheid van om- 
standers speelt hierbij een rol. Door het 
slaan van de verdachte wordt ook de politie-
man zeer agressief, ook hij voelt zich nu diep 
aangetast in zijn gevoel voor eigenwaarde. 
Bovendien is zijn prestige openlijk in het ge- 
ding. FIB wil niet het onderspit delven. 
In het kort is het verloop van deze twee 
gevallen onder te brengen in een diagram 
zoals dat op Hz. 92 staat afgebeeld. 

Zoals het diagram laat zien, worden de beide 
partijen, naarmate het interactieproces ver- 
loopt, steeds agressiever jegens elkaar. 
In fase 1 wordt de verdachte in lichte mate 
geirriteerd door de kritiek van de politieman 
die op dat moment echter goede bedoelingen 
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heeft en niet direct wil verbaliseren. De agres-
sie die de verdachte op dat moment bezit, is 

Politieman 

fase 1: 
vraagt of eist, beveelt of 
geeft een order aan ver- 
dachte 	 begrijpt dit niet en meent 

in zijn recht te staan en 
wil dat ook graag uit-
spelen 

fase 2: 
ziet de responsie van de 
verdachte als onwil om 
mee te werken. 
In plaats van toelichting 
te geven, geeft hij op-
nieuw een bevel, order, 
vraagt of eist opnieuw 
op een wat krachtige 
wijze. Hij reageert met 
contra-agressie 

fase 3: 
ziet het gedrag van de 
verdachte als een inbreuk 
op zijn gevoel voor eigen-
waarde. Hij moet nu ook 
'B' zeggen wat resulteert 
in het beetpakken van de 
verdachte. Opnieuw rea-
geert hij met contra-
agressie 

fase 4: 
opnieuw wordt zijn gevoel 
voor eigenwaarde aange-
tast. Prestige staat nu op 
het spel. Het gevolg is fy-
siek agressief gedrag 

Verdachte 

fysiek agressief 

is zeer verontwaardigd. 
TerwijI hij meent in zijn 
recht te staan, ziet hij het 
gedrag als onrechtvaardig 
(burgertje pesten). 
Hij is beledigd en zijn ge-
voel voor eigenwaarde is 
aangetast. Reageert dan 
ook met verbale agressie 

voelt zich opnieuw bele-
digd en aangetast in zijn. 
gevoel van eigenwaarde. 
Reageert met fysiek agres-
sief gedrag 



te verklaren met de fnistratie-agressie-theorie* 
daar de verdachte meent zonder reden te wor-
den lastig gevallen door de politieman. Hij 
ziet dit als onterecht daar hij meent in zijn 
recht te staan. Dit verschijnsel is mogelijk ook 
te verklaren met de theorie8n van Buss en 
Fris die de statusverschillen tussen beide par-
tijen als een oorzaak van agressie zien. In de hui-
dige samenleving heeft de politieman, in de 
ogen van de doorsnee burger, een niet zo'n 
hoge status meer zoals hij deze vroeger heeft 
genoten. Volgens de theorieen van Buss en 
Fris wekt dit kleine statusverschil sneller 
agressie op. De verdachte is dus emotioneel 
klaar om agressief gedrag te vertonen: In fase 
2 reageert de politieman niet met een toelich- 
ting op zijn kritiek maar door het herhalen van 
zijn eerder gegeven bevel, order of eis. Dit 
doet hij op een meer krachtige wijze dan de 
eerste keer. Hij reageert met contra-agressie. 
Zijn prestige is in het geding en hij voelt zich 

94 	dan ook enigszins aangetast in zijn gevoel voor 
eigenwaarde (status-threat hypothese). De bur-
ger bemerkt dat zijn responsie niet serieus 
wordt genomen waarop zijn irritatie toeneemt 
(frustratie-agressie-theorie). De verdachte voelt 
zich nu tevens beledigd door de handelwijze 
van de politieman en reageert met verbaal 
agressief gedrag (White en Lippith, Van Dijk 
en Buss). 
In Fase 3 wordt het verbale agressieve gedrag 
van de verdachte door de politieman gezien 
als een grove aantasting van zijn prestige en 
zijn gevoel voor eigenwaarde. Zijn status komt 
in het geding (status-threathypothese). Tevens 
bemerkt de politieman dat hij op deze wijze 
zijn doel niet bereikt (frustratie-agressie-
theorie). In zijn verdere gedrag gaat nu ook 
meespelen de in de politiekring geldende ge-
dragsnonn 	'A' zegt moet ook 'B' zeggen'. 
Deze aangeleerde norm versterkt de aanwezige 
impuls de aanslag op zijn prestige niet onge-
wroken te laten. Van het `inbinden' in een 
openlijke conflictsituatie wordt in politielcrin-
gen verondersteld datdaaruit een gezagsonder- 

* Daze en de andere hierna te behandelen theo-
rieen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en 5 van de 
scriptie waaraan dit artikel is ontleend. 



mijnende werking kan gaan. Hiermee hangt ook 
samen de gedragsregel de verdachte mee te ne-
men naar het bureau om daar de zaak verder af 
te doen. De invloeden van deze gedragsregel 
kunnen verklaard worden met de leertheorie 
c.q. de theorie van subculturen. 
Ms de politieman de verdachte beetpakt, voelt 
deze zich nu echter helemaal beledigd (status-
threat hypothese) en reageert met fysiek 
agressief gedrag. 

In fase 4 is het prestige van de politieman 
rechtstreeks in het geding. De politieman voelt 
zich in zijn status en zijn gevoel voor eigen-
waarde aangetast (status-threat hypothese) en 
voelt zich fysiek bedreigd (frustratie-agressie 
themie) wat resulteert in fysiek agressief gedrag. 
Het ligt niet in mijn bedoeling door middel 
van deze twee casussen de eerder behandelde 
agressietheorieen te bewijzen maar te kijken 
waar het in deze interactieprocessen escaleert. 

95 	Voor de escalatie zien we dat er reeds in een 
vroeg stadium agressie ontstaat die in de loop 
van dit proces steeds groter wordt. Een ver-
Idaring hiervoor heb ik trachten aan te geven 
door achter elke fase een theorie te vermelden 
die mijns inziens deze agressie kan verklaren. 
Waar het interactieproces escaleert, komt duide-
lijk in elke casus naar voren, namelijk bij het 
beetpakken yan de verdachte. Hier wordt de 
verbale agressie fysieke agressie. Ook voor 
deze fysieke agressie is er reeds sprake van 
escalatie..Deze escalatie verloopt echter niet zo 
abrupt als die bij het vastpakken van de ver-
dachte door de politieman. Deze escalatie is 
daarom ook moeilijker aan te geven. 
Wat opvalt in deze casussen is dat frustratie, 
bedreiging van het prestige en het gevoel voor 
eigenwaarde, agressief gedrag als gevolg hebben, 
waarmee ik niet wil pretenderen dat de status-
threat hypothese, de frustratie-agressie theorie 
en de leertheorie hiermee bewezen zijn. Wel • 
vormt het een aanwijzing dat het zowel zou 
kunnen zijn om in een toekomstig onderzoek 
aansluiting te zoeken bij de status-threat hy-
pothese als bij de fnistratie-agressie theorieen. 
Tevens is opmerkelijk het gezegde 	'A' 
zegt moet ook 'B' zeggen'. Een norm die in 
deze casussen naar voren kwam en die wijst op 
een onderdeel van de politiecultuur. Deze cul- 



tuur hecht grote waarde aan het prestige dat
men ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van de buitenwereld heeft. Een en ander wordt
bewezen door het mannelijk optreden. Een
gegeven dat zeer goed past in de leertheorie.
Conciuderende, lijken de twee casussen erop
te wijzen dat een verklaring voor het verschijn
sel geweld door individuele politieambtenaren
zowel gezocht moet worden bij de meer op de
persoon toegewezen status-threat hypothese,
waarbij dan ook de individuele verschillen
kunnen optreden, als bij de theorie over de
subculturen.

Beleidsrelevantie
Het is de vraag of we uit dit beperkte onder
zoek en zijn nog meer beperkte resultaten,
enige beleidsrelevantie mogen trekken. Om
toch niet in zijn geheel aan dit doel voorbij te
gaan, zal ik trachten mijn ideeën, wat betreft
dit onderwerp, weer te geven.

96 Mijns inziens leent de methode van onderzoek
zich uitermate goed voor het zoeken en ver
klaren van gewelddadig gedrag. Door beide
partijen te interviewen, verkrjgt de onderzoe
ker een duidelijk beeld van hetgeen zich afge
speeld heeft. Om echter een theorie te bewijzen
of te staven, zal de onderzoeker zich niet
moeten beperken tot deze enkele gevallen van
geweidsaanwending. Dit brengt met zich mee
dat de onderzoeker zijn onderzoekterrein moet
vergroten en/of zijn onderzoek over een langere
tijd moet uitstrjken. Hierbij moet hij er reke
ning mee houden dat dit onderzoek vijf maan
den duurde, wat resulteerde in vier gevallen van
geweld die verwerkt konden worden in dit
onderzoek (waarvan hier twee werden bespro
ken — red.). Wat betreft de resultaten zie ik
enkele overeenkomsten met de gevallen die
weergegeven zijn in het boek: ‘Eén Jaar Am
sterdamse Doofpot’.* 1-lierbij denk ik in het
bijzonder aan de casus die zich afspeelt in het
Vondelpark te Amsterdam, waarbij een dokter
een agent erop wees dat hij met een te grote
snelheid door het park reed. Ook in deze casus
zien we dat het hieropvolgende gesprek op
dezelfde wijze escaleert als die in deze scriptie.

* Amsterdam, Stichting Klachten- en Adviesbureau
Politieoptreden, 1978.



In al die gevallen wordt, net als in de gevallen
in mijn onderzoek, de responsie van de ver
dachte snel door de politieman naast zich
neergelegd. Deze argumenten spreken de poli
tieman niet aan. Een motivering c.q. een ver
klaring voor de kritiek op de verdachte had het
een en ander kunnen voorkomen. De burger
heeft het recht om op zijn rechten te staan, ook
al is de situatie voor de politieman niet meteen
duidelijk. De praktijk wijst uit dat de tegen
woordige burger in dergelijke gevallen een toe
lichting van de politieman eist. Het geven van
een geduldige toelichting in een vroeg stadium
is daarom belangrijk, want wanneer eenmaal
agressie is geuit, wordt het voor de politieman
steeds moeilijker zich terug te trekken. In ter
men van het diagram lijkt het mij het beste
wanneer de politieman een toelichting geeft
in fase 2. Hoe verder in het diagram des te
bezwaarlijker het wordt voor de politieman
zich terug te trekken. De filosofie ‘Wie ‘A’

97 zegt, moet ook ‘B’ zeggen’, is zeer gevaarlijk.
Het lijkt mij leerzaam dat tijdens de opleiding
van politieambtenaren men extra aandacht
hieraan besteedt.
Daarnaast ben ik het met Toch eens dat er bij
de selectie van politieambtenaren terdege reke
ning moet worden gehouden met de persoon
lijkheid van de sollicitant. Hoe hoger zijn
psychische incasseringsvermogen hoe beter het
is. De politieman moet niet opvliegend en
agressief van aard zijn. Een en ander zou der
gelijke voorvallen, die het image van het
politie-apparaat schaden, kunnen verminderen.
Voor hen die met regelmaat in dergelijke
situaties verkeren, zou het misschien noodza
kelijk zijn dat zij hierin begeleid worden. Zo
lang dergelijke situaties zich regelmatig voor
blijven doen, kan mijns inziens de verhouding
publiek-politie niet veel verbeteren wat regel
recht indruist tegen de huidige tendens om
deze verhouding wel te verbeteren.



Een benadering van het - 
probleern van excessief 
geweldgebruik door de politie* 

door K. E. Renner en D. A. Gierach 

Het is buitengewoon moeilijk om objectief 
vast te stellen in hoeverre sommige politie-
agenten excessief geweld gebruiken; ten dele 
omdat de interactie tussen politie en burgers 
een proces is waarin het moeilijk is, aan een 
van beide partijen de verantwoordelijkheid toe 
te schrijven, en ten dele omdat de, politieman 
een aanhouding te rechtvaardigen heeft en de 
burger een aanhouding waartegen hij zich kan 
verzetten, waardoor het moeilijk wordt om on-
partijdig te kunnen vaststellen wat er precies 
gebeurt. De details van elk afzonderlijk inci- 

98 	dent zijn grotendeels Set te achterhalen, maar 
de frequentie van zulke incidenten en hoe ze 
verdeeld zijn over een politiekorps, kunnen 
ons wel een aanzienlijke hoeveelheid informa-
tie verschaffen. In dit artikel wordt een kwan-
titatieve maatschaf gegeven voor het evalueren 
van het mogelijke excessieve gebruik van fysiek 
geweld door sommige politie-agenten. 

De basis-aannames 
De aanldacht tegen een burger die zich Met 
wil laten aanhouden of die een politieman aam.  
valt, is per definitie een objectieve maat voor 
het zich voordoen van fysiek geweld in een 
ontmoeting tussen politie en burger. Idealiter 
zou, als geweldsgebruik zich voordoet, dit een 
reactie op het gedrag van de burger moeten 
zijn, en Met op dat van de politieman. Statis-
tisch is het mogelijk om vast te stellen of het 
redelijk is om aan te nemen dat er van deze 
ideale situatie inderdaad sprake is. Ms die 
aanname redelijk is, heeft elke agent evenveel 
kans om elke wiLlekeurige burger tegen te 
komen. Daarom zou de werkellike frequentie- 

* Dit is een verkorte weergave van: An approach to 
the problem of excessive force by police. 
In: Journal of police science and administration, 3e 
jrg., nr. 4, 1975, blz. 377-383 (USA). 



verdeling van het ontmoeten van personen 
die problemen opleveren, nauw moeten over- 
stemmen met de verdeling volgens kansbereke-
ning. 
Als een korps vijftig politiemannen telt 
en er doet zich een bepaald incident voor, is 
de kans natuurlijk een op vijftig dat dit een 
van de agenten overkomt. De kans dat het 
weer diezelfde agent is, die op het volgende 
incident stuit, is volgens de binominaalverde-
ling .04 procent. Deze theoretische frequen-
tieverdeling is net als iedere andere statistische 
benadering, slechts valide voor zover aan de 

nnames waarop zij gebaseerd is, is voldaan. 
Zo niet, dan moeten de getallen voor iedere 
vertekening worden gecorrigeerd. 
In ons model is de basis-aanname waaraan 
moet worden voldaan, dat elke agent een gelijke 
kans heeft om op een incident te stuiten. Even-
tueel noodzakelijke correcties zullen later wor-
den besproken. Eerst worden nu de methode 

99 	en de resultaten gepresenteerd. 

De empirische studie 

Met hode 
Het aantal aanldachten (tegen burgers die zich 
tegen aanhouding verzetten of die een aanval 
pleegden) opgemaakt door iedere agent uit het 
politiekorps van een stad met ongeveer 60.000 
inwoners werd opgetekend aan de hand van de 
openbare registers. Het betrof de jaren 1970, 
1971, 1972 en 1973. De te gebruiken gegevens 
werden beperkt tot agenten die full-time aan 
de surveillancediensten deelnamen gedurende 
het hele jaar en die een gelijke hoeveelheid 
tijd aan elk deel van de stad waren toegewezen. 
Drie frequentieverdelingen werden gemaakt. 
De eerste betrof de 32 agenten die alien vier 
jaren deel van het korps uitmaakten, de tweede 
de 44 man die er de laatste drie jaar werkten, 
en de derde betrof de 49 die er de laatste twee 
jaar werIcten. Een periode van vier jaar gaf de 
meest zuivere schattingen per officier, maar 
had als nadeel dat de steekproefgrootte zeer 
Uein was. De kortere tijdsperiodes erbij maak-
ten de steekproef groter, maar deden de be-
trouwbaarheid van de schatting per agent 
weer afnemen. Omdat deze twee factoren el-
kaar dus tegenwerkten, analyseerden we elk 
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van de drie verdelingen en stelden daarbij vast 
of hetzelfde beeld zou ontstaan wanneer ofwel 
de steekproefgrootte ofwel de stabiliteit van de 
schatting maximal was. 
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Resultaten 
De werkelijke verdelingen en de theoretische 
verdelingen zijn af te lezen uit tabel 1. 

In alle drie de gevallen werden beide verdelin-
gen statistisch vergeleken, om te bepalen of 
zich significante verschillen voordeden. 
In elk van de gevallen kwam de afwijking voort 
uit de aanwezigheid in de werkelijke verdeling 
van enkele agenten die een groter aantal aan-
ldachten van incidenten hadden opgemaakt 
dan men volgens de kansberekening kon 
verwachten, en uit de aanwezigheid van een 
paar andere agenten die in strijd met de ver-
wachting helemaal geen incidenten hadden 
meegemaakt. 
Gegeven het feit dat de werkelijke verdelingen 
afweken van de verwachting, voerden we verde-
re analyses uit om de aard van die afwijlcingen 
te begrijpen. Een belangrijke vraag was of het 
steeds dezelfde personen waren die van jaar tot 

101 	jaar de extra incidenten meemaakten. De gemid- 
delde correlatie-coefficient (rho) die we bere-
kenden was .36, wat wil zeggen dat dit inder-
daad dikwijls zo was. Een andere manier om de 
informatie te evalueren was, per agent de waar-
schijnlijkheden te onderzoeken. In de gegevens 
over de vier jaar is de theoretische kans dat een 
agent 15 van de 70 incidenten zou meemaken, 
3 op een miljoen. Voor de agent met het op een 
na hoogste aantal incidenten is die kans 3 op 
10.000 en voor degene met het op twee na hoog- 
ste aantal incidenten slechts 7 op 1000. 
De tijdvakken van drie en twee jaar leverden 
beide een agent op die een theoretische kans op 
een incident van minder dan een op de miljoen 
had, en twee met een kans van twee op de 1000. 
Of nu steekproefgrootte ofwel stabiliteit van 
de schatting zo groot mogelijk werd gehouden, 
in beide gevallen bleken het steeds dezelfde 
drie personen te zijn die aanmerkelijk meer 
geweld gebruikten dan men in redelijkheid had 
kunnen verwachten, d.w.z. als het probleem-
gedrag eerder een kenmerk van de burger dan 
van de politieman was. 
Om de validiteit van de analyse te checken 
vroegen we een sociaal raadsman en een maat-
schappelijk werker uit de stad, de drie politie-
agenten te noemen over wie ze de meeste 
klachten van burgers kregen. Beiden noemden 



ze de drie agenten die ook uit onze analyse 
naar voren kwamen. 

Discussie 
De data ondersteunen niet de hypothese dat 
het aanvallen of het zich verzetten tegen een 
aanhouding een kenmerk van de burger is. Be 
statistische vergelilicing van werkelijke en 
theoretische verdelingen stelt ons in staat tot 
een objectieve evaluatie van de mogelilicheid 
dat slechts een paar agenten het hele politie-
korps een slechte reputatie bezorgden. We heb-
ben inderdaad gevonden dat incidenten zich 
concentreerden bij enkele politiemannen; de 
meest redelijke verklaring daarvoor is, dat 
deze mannen zelf bijdroegen aan het gebruik 
van geweld. 
Belangrijker is het echter dat een waarschijn-
lijkheidsanalyse een relatieve taxatie mogelijk 
maakt van elke agent afzonderlijk. 
Hierbij kunnen twee uitersten worden onder- 
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verschillende redenen. Aan het ene uiterste 
bevinden zich de personen die veel meer 
incidenten meemaakten dan kon worden ver-
wacht. Via onze techniek kunnen we per 
agent een nauwkeurige schatting maken van de 
mate waarin hij afwijkt van de verwachting. Als 
deze procedure met regelmatige tussenpozen 
in een politiekorps gevolgd wordt, kunnen 
mogelijke problemen tijdig aan het licht ko-
men. Aan het andere uiterste bevinden zich de 
agenten die veel minder incidenten meemaak-
ten dan kon worden verwacht. Deze mensen 
zullen of uitzonderlijk bedreven zijn in de 
omgang met burgers of tnisschien vermijden ze 
conflictsituaties en hebben ze iiberhaupt wei-
nig contact met burgers. Het is van belang om 
te weten wie de eerstgenoemden zijn, opdat 
ervoor gezorgd kan worden dat hun techniek 
van conflictoplossing door de anderen wordt 
overgenomen. 
De hier genoemde verfijningen in de interpre-
tatie vereisen evenwel extra gegevens waarover 
thans geen beschildcing is. 
Er zouden bijv. binnen het korps speciale 
registraties moeten worden bijgehouden om de 
relatie weer te geven tussen het aantal geweld-
dadige incidenten en de aantallen contacten 
met burgers in het algemeen. Ook zouden de 



onderzoekers de agenten persoonlijk moeten 
kennen, zou hun gedrag geobserveerd moeten 
worden en zouden er vraaggesprelcken met hen 
moeten plaatsvinden. 
De lezer zal zich herinneren dat in het onder-
havige onderzoek alle personen moesten wor-
den uitgesloten die niet gedurende een heel 
jaar full-time in dienst waren. Hierdoor werd 
de steekproef kleiner en werd een aantal inci-
denten niet meegeteld; dit verkleinde de poten-
tiele gevoeligheid van onze analyse. Daar zou 
echter het volgende aan gedaan kunnen worden: 
door ook voor iedere andere persoon in het 
korps de scores te wegen (d.w.z. te corrigeren 
voor de — geringere — hoeveelheid tijd dat 
men in de surveillancedienst zat) zou ook voor 
elk van hen een schatting van geweldsgebruik 
gemaakt kunnen worden. Daarmee zouden de 
power en de generaliseerbaarheid van de tech-
niek nog zijn toegenomen. 
In onze analyse waren twee belangrijke moge-
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Ten eerste was het bij ons onderzoek gelukkig 
zo, dat de agenten een zelfde hoeveelheid tijd 
gedurende alle seizoenen van het jaar in elk 
van de vijf stadsdelen dienst deden. Als er niet 
zo'n roulatiesysteem was geweest en als er in 
bepaalde wijken veel meer incidenten bleken 
voor te komen dan in andere, dan zou er 1) een 
aparte analyse gemaakt moeten worden per 
stadswijk, of 2) zouden de ruwe scores gestan-
daardiseerd moeten worden of 3) zou de helft 
van de agenten moeten gaan rouleren en de 
andere helft voor een vaste periode in een 
stadswijk moeten blijven, teneinde zo te kun-
nen vaststellen of bepaalde uitkomsten aan de 
man of aan de wijk moeten worden toegeschre-
ven. 
De andere bron van onzuiverheid schuilt in het 
mogelijke effect van een indeling in ploegen, 
waar wij in ons onderzoek, wegens het ont- 

• breken van gegevens, geen rekening mee hebben 
kunnen houden. 
Verfijningen van het theoretische model zijn 
niet moeilijk, maar momenteel zouden we er 
niet veel aan hebben om te trachten vooruit te 
lopen op elke mogelijke variatie per plaats en 
voor elk daarvan een speciale correctie-formule 
voor te schrijven. We hebben meer aan enkele 
toepassingen van de algemene methode. Publi- 
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Icatie van deze specifieke toepassingen en de 
unieke onderlinge variaties zullen dan de infor-
matie opleveren die vereist is om via ervaring 
algemene regels op te stellen die gevolgd moe-
ten worden voor het aanpakken van verschillen-
de soorten problemen. 
Dit artikel kan het best worden beschouwd als 
een eerste illustratie van een mogelijke nieuwe 
benadering, die alleen gerealiseerd kan worden 
wanneer de door ons ontwikkelde methode 
intern in een politiekorps kan worden toege-
past. 

De procedure die we beschreven hoeft niet uit-
sluitend betrekking te hebben op excessief ge-
weldsgebruik. Ook aantal aanhoudingen, aan-
tal bekeuringen, klachten of complimenten 
over politie-optreden etc., zouden op soortge-
lijke wijze kunnen worden onderzocht. 
Aldus opgedane informatie kan belangrijke ge-
volgen hebben voor supervisie, voor selectie en 
opleiding, en voor de beroepspraktijk van de 
politie. 
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Algemeen 

1 
Aghina, M. J. Inzagerecht anders bezien: Geen 
bevoogding van de mondige patient/client. 
Medisch Contact, 35e jrg., nr. 7, 15 februari 1980, 
blz. 213-215 (N). 

Het afgelopen jaar werden m.b.t. het inzagerecht een 
aantal rechterlijke uitspraken gedaan. Deze uitspraken 
zijn de directe aanleiding geweest tot het verlaten van 
de aanvankelijk gekozen koers binnen de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst van langzaam wennen aan het idee'. 
Tegen het aanvankelijk voornemen in bracht het 
hoofdbestuur zijn standpunt alvast naar buiten, waar-
mee de discussie in de openbaarheid is gekomen. Bin-
nenkort zullen de leden van de KNMG zich uit moeten 
spreken of zij zich scharen achter het standpunt van 
het hoofdbestuur t.a.v. het inzagerecht dat de patient 
al dan niet is gegund in zijn (eigen) medische gegevens. 
In het artikel gaat de auteur hier wat dieper op in en 
probeert zij deze kwestie ook te bezien vanuit de 
gezichtshoek van de mondige patient/consument. Na 
weergave van het standpunt van de Vereniging voor 



Gezondheidsrecht staat de auteur uitgebreid sill bij 
het standpunt van de KNMG. De auteur komt tot de 
conclusie dat het hoofdbestuur van de KNMG, naast 
terechte overwegingen, eon aantal oneigenlijke argu-
menten die de patient als voor zichzelf verantwoorde-
lijk en mondig individu ontkcnnen, hanteert. Vervol-
gens stelt de auteur dat de KNMG de begrippen 
'privacy' en `informatie vermengt on daardoor in eon 
voor de handliggende valkuil is gestapt. De behou-
dende strekking van het hoofdbestuur van de KNMG 
inzake de gehele kwestie lijkt vooralsnog echter 
de ontwikkeling naar wederzijds vertrouwen tussen 
client on hulpverlener niet bepaald to stimuleren. 

2 
Cabe, A. Tien jaar dispuut over rechtshulp, 
1968-1978 (11). 
Advocatenblad, 60e jrg., nr. 4,22 februari 1980, 
blz. 74-78 (N). 

In dit laatste artikel van eon sorb e van twee over de 
ontwikkeling in de rechtshulp in de periode 
1968-1978, komen de Bureaus voor Rechtshulp en 
de advocatencollectieven ter sprake. De huidige struc- 

106 	tuur van de Bureaus voor Rechtshulp is, aldus de 
auteur, in democratisch opzicht onbevredigend, zo 
niet bedenkelijk. Bij de advocatencollectieven wordt 
de indruk gewekt dat de politieke bedoelingen van de 
rechtshelper belangrijker worden geacht dan het 
belang van de rechtzoekende. De rechtshulpdiscussie 
wordt door de schrijver geprojecteerd tegen eon drie-
tal decors: de polarisatie, de strijd voor een open of 
eon gesloten maatschappijbeeld on het verschijnsel dat 
zich heden ten dage eon nieuwe elite aandient. Ten-
slotte wordt een aantal vragen gesteld. 
Met literatuuropgave. 

3 
Doom, J. A. A. van Overvraging van beleid. 
Beleid on maatschappij, 7e jrg., nr. 2, februari 1980, 
blz. 39-49 (N). 

De auteur constateert con groeiende bestuurlijke on-
macht. In dit artikel richt hij zich op de externe fac-
toren die van invloed zijn op de overbelasting van 
beleid ('overvraging'). Eon drietal transformatiepro-
cessen die voor onze moderne samenleving kenmer-
kend zijn, worden besproken: maatschappelijke acti-
vering in samenhang met vergaande sociale differentia-
tie, relatief autonome technisering on het verlies aan 
culturele consensus. Vervolgens komen vier soorten 
van reacties van beleidszijde aan de orde: afzien van of 
afwentelen van beleid, opportunisme, bureaucratise-
ring on politisering. In de toekomst zal men, bij stij-
gende beleidsbelasting, moeten volstaan met verster-
king van doze remedies; de bronnen zelf afstoppen lijkt 
vooralsnog onbegonnen work, thins de schrijver. De 
remedies hebben echter alle hun specifieke kosten. 



Men mag slechts hopen dat onze democratie in staat 
zal zijn op flexibele wijze een mengeling van beleids-
vormen te ontwikkelen die de overbelasting binnen 
aanvaardbare proporties kan houden. 
Met literatuuropgave. 

4 
Fortuyn, P., en T. Jaspers. Kanttekeningen bij 'Naar 
een stakingswet?' van M. G. Rood. 
Recht en kritiek, nr. 3, 1979, blz. 297-329 (N). 

De systematiek van zijn studie zoveel mogelijk vol-
gend, trachten de auteurs in een zestal kanttekeningen 
de gedachtengang van Rood m.b.t. de regulering van 
stakingsconflicten bloot te leggen. Na de bespreking 
van de probleemstelling staan zij eerst stil bij de 
methode van onderzoek die door Rood gehanteerd is. 
Deze beperkt zich volgens de auteurs helaas tot een 
formeel-juridische benadering doordat de maatschap-
pelijke omgeving, die stakingsvraagstukken creeert en 
hun juridische vorm geeft, is weggelaten. De manier 
waarop Rood de materie heeft onderzocht wordt 
vervolgens geadstrueerd aan de hand van zijn onder-
zoekingen naar de doctrine, de wetsontwikkelingen 

107 	en de jurisprudentie. Kenmerkend voor Roods wijze 
van inventariseren is dat hij zijn rechtsgeleerde col-
lega's op een a-historische en a-maatschappelijke 
plaats zet. Verder wordt zijn historisch onderzoek 
door de auteurs willekeurig genoemd. Daarna komt 
het onderzoek aan de orde naar de vraag of er gron-
den bestaan voor regulering evenals de voorstellen 
die Rood daaromtrent aan de hand doet. De auteurs 
concluderen dat het wetenschappelijk onderzoek 
ernstige gebreken vertoont en ook dat de voorstellen, 
op hun eigen merites bekeken, de arbeidersbeweging 
geen nieuwe perspectieven bieden. 
Met literatuuropgave. 

5 
Franken, H. Mensbeeld, maatschappzjopvatting en 
rechterbeeld. 
Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, 
3e jrg., nr. 2, februari 1980, blz. 35-43 (N). 

Het feit dat de waarneming mede bepaald wordt 
door de waarnemer en de context waarvan deze 
deel uitmaakt, heeft volgens de auteur consequenties 
voor de discussie over vragen naar de betekenis van 
recht, rechtvaardigheid en taak en functie van de 
rechter. `De' waarheid kennen wij niet; wat recht 'is' 
weten wij niet. Na een bespreking van de begrippen 
`sociale orde' en `rechtsorde' geeft de auteur in grove 
lijnen twee opvattingen met betrekking tot de 
sociale orde - aan: het zogenaamde structureel-functio-
nalisme en de politieke actiebenadering. In de eerste 
theorie zal de rechter als een sociale ingenieur de 
status quo handhaven; in de tweede theorie dient het 
justitiele apparaat uitsluitend om het machtseven- 



wicht in de samenleving te veranderen. Vervolgens 
wordt eon derde theorie besproken — de sociale 

actiebenadering — waarin de reciter als taak heeft 
het bijsturen van de interactie van individuen. Ten-
slotte worden enkele illustraties van deze drie maat-
schappijmodellen en de verschillende betekenissen 
van het begrip `gezag' aangegeven. • 

6 
Goldmeier, J. Intervention in the continuum from 
divorce to family reconstitution. 
Social Casework, 61e jrg., nr. 1, 1980, blz. 39-47 
(USA). 

Uit de samenstelling van gezinnen die zich voor hulp 
wenden tot sociale instanties en psychiatrische kli-
nieken, blijkt dat de traditionele gezinssamenstelling 
een steeds mindere vanzelfsprekendheicl is. De schrij-
ver geeft enige theoretische achtergronden am gczin-
nen to begeleiden die te kampcn liebben met echt-
scheiding, alleenstaand ouderschap en een nieuwe 
huwelijksrelatie. De meeste nadruk komt to liggen op 
problem-solving en het hanteren van problemen in 
perioden van stress, die de gezinnen mouton door- 
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het aangaan van een nieuwe huwelijksrelatie. Op de 
verschillende gevoelens, zoals schuld, angst, eenzaam-
heid, die de cfienten moeten verwerken, zal door de 
hulpverleners steeds adcquaat moeten warden inge-
speeld en het is belangrijk de interventie in de ver-
schillende fasen good to timen, zoals aan de hand van 
enige cases wordt gefflustreerd. 
Met literatuuropgave. 

7 
Jansen, I. Adop tie van een kind door diens eigen 
ouder en stiefouder en andere wijzigingen in het 
adoptierecht. 
Ars Aequi, 29e jrg., nr. 2, februari 1980, blz. 97-104 
(N). 

De auteur bespreekt de wettelijke wijziging van enige 
bepalingen betreffende do adoptie in het Burgerlijk 
Wetboek en het Wetback van Burgerlijke Rechts-
vordering. Als eerste wijziging noemt hij de adoptie-
mogelijkheid door de eigen ouder en stiefouder van 
het kind. Hierbij komt het advies van de commissie 
Wiarda aan de orde en de door doze commissie voor-
gestelde 'tweede aanvaarding van het vaderschap'. 
Blijkens de Memorie van Toelichting heeft de Minis-
ter doze oplossing eater principieel afgewezen. De 
nieuwe vorm van adoptie betreft uitsluitend de wijzi-
ging van de reclitspositie van het kind zelf en een 
juridische bevestiging van de feitelijke ouder-kind 
Mane. Vervolgens bespreekt de auteur de voorwaar-
den en rech tsgevolgen van de nieuwe adoptie. Hij 
geeft aan dat het omgangsrecht van de andere ouder 
oak na de adoptie door eigen ouder en stiefouder 



1, 

109 

gehandhaafd blijft. Een andere wijziging in de rechts-
positie van het kind is het feit dat de rechter het 
kind moet horen als het twaalf jaar of ouder is. Van-
af het vijftiende jaar heeft het kind ook een veto-
recht. lngeval van een na tegenspraak herhaald ver-
zoek tot adoptie voor de voorwaarde van minder-
jarigheid van het kind is voortaan de dag van het 
eerste verzoek beslissend. Als laatste wijziging noemt 
de auteur het verplichte verhoor van bij voorkeur de 
grootouders van een hele of halve `wettige' wees. 

8 
Niemeyer, B. De invloed van afstand op het gebruik 
van kosteloze juridiese dienstverlening. 
Recht en kritiek, nr. 3, 1979, blz. 228-296 (N). 

In dit omvangrijke artikel wordt een beschrijving 
gegeven van een onderzoek van deels descriptieve 
deels exploratieve aard inzake de invloed van afstand 
(in geografische zin) tussen clienten en instanties op 
de kans op daadwerkelijk gebruik van kosteloze 
juridische dienstverlening. Gedurende de periode 
maart—november 1978 werden bij het Bureau voor 
Rechtshulp te Assen 1490 zg. clientkaarten bestu-
deerd en bij het Bureau voor Arbeidsrecht te Gronin-
gen 952 dossiers. De auteur geeft allereerst de 
theorie m.b.t. de invloed van afstand op het gebruik 
van diensten weer, op grond waarvan enige hypo-
theses ontwikkeld worden, waarna aandacht wordt 
geschonken aan de operationalisering daarvan. De 
geschiedenis en organisatie van beide bureaus (die 
beide zijn overgegaan op min of meer vergaande 
vormen van decentralisatie) wordt beschreven als-
mede de aard en omvang van de verrichte werkzaam-
heden op basis van enige literatuur en jaarverslagen 
en vervolgens op basis van gegevens uit het onder-
zoek. Na deze algemene beschrijving gaat de schrijver 
in op de invloed van de factor afstand globaal gezien, 
en ook op diverse andere variabelen die de globale 
invloed van afstand op gebruik verminderen of ver-
groten zoals o.a. de aard van de zaak, de kenmerken 
van clienten en de activiteiten van de bureaus. Hij 
concludeert dat de bereidheid van (potentiele) clien-
ten om een bepaalde afstand te overbruggen onder 
meer afliankelijk is van het belang van de zaak, de 
mate waarin alternatieve remedies openstaan en in 
hoeverre de rechtshulpverlenende instelling deel uit-
maakt van een groter organisatorisch geheel. 
Met literatuuropgave. 

9 
Prakken, T. Rechtshulp 1970-1980: politieke aktie 
of gat in de markt? 
Nederlands Juristenblad, 55e jrg., nr. 8, 22 februari 
1980, blz. 149-157 (N). 

In 1970 werd de leemte in de Nederlandse rechts-
hulp wereldkundig gemaakt.in  het Ars Aequinummer 



'Do balk, eon leemte in de rechtshulp?'. De auteur 
geeft eon kort overzicht van de Amerikaanse theorie-
vorming uit de jaren zestig, daar doze van veel invloed 
is geweest op de Nederlandse ontwikkeling. De eerste 
rechtswinkels werden opgericht vanuit de gedachte 
van de zgn. structurele rechtshulp. Do orde van Advo-
eaten reageerde op dit altos in de vorm van eon ander-
zoek, hetgeen resulteerde in de rapporten van de 
Commissie-Bookman. De Overheid word medefinan-
cierder van het onderzoek Schuyt, wiens vraagstelling 
beleidsgericht was. Dit resulteerde in het book 'De 
wog naar het recht' (1976). De auteur geeft eon korte 
beschouwing van dit book on geeft hierbij o.a, de 
kritiek van Griffiths weer. Voorts geeft zij aan dat 
van 1976-1980 sprake is geweest van eon opleving 
van de politieke rechtshulpstroming. Ook buiten 
Nederland kwam het behoefte-onderzoek aan zware 
lcritiek bloot to staan. Tot slot merkt de auteur op 
dat de rechtshulp gezien kan worden als een voor-
ziening in de verzorgingsstaat. Zij kan echtcr ook de 
functie vervullen van kritiek op de verzorgingsstaat. 
Met literatuuropgave. 

10 

110 	Schreurs, B. J. Karatekeningen bif een Januskop. De 
twee gezichten van de wetenschap. 
Intermediair, 16e jrg.,.nr. 11, 14 maart 1980, 
blz. 1 .5-23 (N). 

Het verschijnsel wetenschap heeft volgens de auteur 
eon lanuskop: dan weer komt zij ons voor als cen 
fascinerende ontdekkingstocht naar de raadsels van 
de werkelijkheid (waarbij zij gezien wordt als een 
verschijnsel dat intrinsiek verbonden is met onze 
vrijc, westerse on democratische samenleving), dan 
weer als een dreigende macht die ons door nucleaire 
'over-kill', milieubederf, sociale ontwrichting en uit-
putting van grondstoffen aan de rand van de zelfver-
nietiging brengt. De schrijver beschrijft beide `gezich-
ten' van de wetenschap waarbij hij o.a. aandacht 
besteedt aan systeemdwang on ontpolitisering, het 
pleidooi van Swann Harding voor een `wetenschappe-
lijke politiek', het onderscheid tussen techniek on 
praxis van Habermas on de fictie van het algemeen 
belang. Het artikel loopt tenslotte uit in eon pleidooi 
voor politisering van de wetenschappen, welke echter 
niet verward dient to worden met institutionele of 
politiek-ideologische censuur op de inhoud van weten-
schappelijke theorieen on onderzoeksprogramma's. 
Met literatuuropgave. 

11 
Stamper, A. Zeitgerichtes Sicherheitsdenken. 
Kriminalistik, 34e jrg., nr. 2, februari 1980, 
blz. 50-53 (BRD). 

Hoe moor het gevoel van veiligheid aan betekenis 
wint, des to sterker zullen planologische leemten op- 
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vallen. Degenen die belast zijn met de verantwoorde- 
lijkheid hiervoor zullen zich moeten inspannen het 
publiek te overtuigen van het belang van deze zaak, of 
het nu om veiligheid op gebied van binnenlandse poli- 
tiek, economie, defensie of misdaadpreventie gaat. 
De factoren veiligheidsbehoefte, veiligheidsgevoel en 
veligheidsbewustzijn zijn van grote betekenis om een 
goed veiligheidsbeleid te formuleren. Voorts zal de 
overheid dienen te beschikken over een instrumen-
tarium om dit beleid uit te voeren en om zich te 
kunnen blijven orienteren op eventuele nieuwe 
gevaren. 

12 
Terwee, S. J. S. Heeft A. D. de Groot gelijk? Alle. 
daags taalgebruik en begripsvorming in de psycholo-
gie. 
Intermediair, 16e jrg., nr. 11, 14 maart 1980, 
blz. 45, 47 en 61 (N). 

Dit artikel is een reactie op het afscheidscollege van 
A. D. de Groot. De auteur vecht in deze kritische 
beschouwing de begripsvorming van De Groot aan 
rond zijn conceptie van `aanleg', Intelligentie' en 
'begaafdheid'. De auteur vindt het intelligentie-begrip 
dat volgens De Groot noodzakelijk voortvloeit uit 
tests die gebruikt worden om intelligentie te meten, 
te beperkt. Hij is van mening dat IQ-tests te zeer afge-
stemd zijn op het soort intelligentie dat vereist is om 
scholen met succes te doorlopen, en benadrukt het 
belang van motivatie bij het opdoen van vaardigheden 
die nodig zijn voor het succesvol doorlopen van ver-
schillende schooltypes. Tot slot spreekt hij de hoop 
uit dat de bijdrage van De Groot zal leiden tot be- 
gripsverheldering en de theorievorming in de psycholo-
gie zal. stimuleren. 
Met literatuuropgave. 

13 
Voorontwerp van een wet op de rechtshulp. 
Advocatenblad, 60e jrg., nr. 5, maart 1980, 
blz. 92-108 (N). 

Het voorontwerp van de wet op de rechtshulp en een 
samenvatting van de Memorie van Toelichting is afge-
drukt in dit nummer van het advocatenblad. De 
Memorie van Toelichting geeft aan dat een centrale 
plaats toegekend wordt aan de arrondissementsgewijs 
gedeconcentreerde Bureaus voor rechtshulp. Vervol-
gens noemt het de hoofdtaken van zo'n bureau. De 
rechtshulp zal worden verleend door de bij het 
bureau ingeschreven rechtshulpverleners en de mede-
werkers van het bureau. De te verlenen rechtshulp zal 
worden onderverdeeld in directe rechtshulp en gefi-
nancierde rechtshulp. Een wettelijke basis dient te 
worden gegeven voor verlening van rechtshulp in 
strafzaken. Vervolgens wordt de werkingssfeer van de 
wet bepaald en worden de financiele aspecten onder 
de loupe genomen. Bovendien wordt aangegeven dat 



het voorontwerp de inrichting van ‘beroepsmogelijk
heid’ tegen de beslissingen van het bureau regelt en
dat de rechtshulpverleners zijn onderworpen aan
tuchtrechterlijke normen voor de behoorlijkheid van
hun beroepsuitoefening. Tot slot komt de instelling
van een College van Advies en Bijstand voor de rechts
hulp aan de orde. Dit college zal een enerzijds advise
rende en informerende taak tegenover de Minister
hebben en anderzijds een bijstandsverlenende taak
tegenover de Bureaus voor rechtshulp.

Strafrecht en strafrechtspleging

14
Duff, R. A. Intention, mens rea and the law commis
sion report.
The criminal lasv review. maart 1980, blz. 147—160
(GB).

Het verslag van de Britse wetgevende commissie,
over de ‘mental element in crime’ tracht de onzeker
heid weg te nemen over het mentale element’ in mis
drijven. Tevens tracht het de onduidelijkheid weg te

112 nemen over de betekenis van de termen die dat men
tale element specificeren. De commissie stelde hier
toe wettelijke definities van ‘oogmerk’, ‘kennis’, en
‘roekeloosheid’ op, waarmee ook toekomstige straf
wetten zullen moeten werken. Dit artikel Iseeft be
trekking op de definitie van ‘oogmerk’. De definitie
luidt: iemand heeft een bepaald gevolg van zijn
gedrag tot oogmerk, indien hij dat gevolg echt wenst.
of indien hij er zo goed als zeker van is dat zijn gedrag
tot het bedoelde gevolg zal leiden. De auteur behan
delt deze twee elementen uitgebreid en laat aan de
hand van enige voorbeelden zien wat dit in de prak
tijk betekent.
Met literatuuropgave.

15
Hauser, II. Der Jugendrichter: Idee und IVirklichkeit.
Monatschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 63e jrg., nr. 1, februari 1980, blz. 1—19
(BRD).

In dit artikel geeft de schrijver de belangrijkste resul
taten weer van zijn promotieonderzoek. In de perio
de van april 1975 tot februari 1976 heeft hij een
aantal interviews afgenomen bij jeugdrechters (33),
maatschappelijk werkers (46) en bij jeugdige delin
quenten (28), in de plaatsen Freiburg, Offenburg,
Rottweil en Konstanz. Het doel van dit onderzoek
was de rol en het gedrag van de jeugdrechters in
functie, zoals zij die zelf zagen, te vergelijken met
de meningen van de maatschappelijk werkers en de
jeugdige delinquenten. De bevindingen van dit onder
zoek worden gezien als een empirische bijdrage, die
tot een beter inzicht leidt in het feitelijk functioneren



van het jeugdrecht als middel van sociale controle.
Allereerst geeft de auteur het onderzoeksraam weer,
met daarbij aandacht voor de probleemstelling, hct
theoretisch kader, de concretisering van de onder
zoeksdoelen. D.m.v. een analytische aanpak is inzicht
verkregen in hoeverre gedachte en werkelijkheid bij
de jeugdrechters van elkaar afwijken en welke uit
werking dit gegeven heeft op de jeugdige delinquen
ten. De onderzoeksbevindingen tonen aan dat de
huidige praktijk van de jeugdrechtspraak niet over
eenstemt met de intenties ervan. Het waarom van
deze discrepantie en het ontstaan ervan wordt door
de auteur nader belicht.
Met literatuuropgave.

16
Het twaalfde internationale strafrechtcongres
Delikt en delinkwent, l0ejrg., nr. 2, februari 1980,
blz. 83—95 (N).
Van 16 tot 22 september 1979 werd te Hamburg
het twaalfde congres van de ‘Association Internatio
nale de Droit Pénal’ gehouden. In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van de beraadslagingen in de
vier secties waarin het congres zich had verdeeld. In

113 de eerste sectie (‘culpoze delicten’) traden een drie
tal punten op de voorgrond: de aard van het culpoze
delict in verband met zijn strafwaardigheid, maat
regelen ter voorkoming van liet plegen van culpoze
delicten en de wijze waarop daders van dergelijke
delicten het beste behandeld kunnen worden. In de
tweede sectie, die zich richtte op de rol van het
strafrecht bij de bescherming van liet milieu, kwamen
o.a. aan de orde: de plaats van het strafrecht temid
den van andere sanctiemogelijkheden, de strafrechte
lijke dogmatiek en het effect van strafrechtelijk op
treden. De derde sectie hield zich bezig met een tien
tal onderwerpen op het gebied van de bescherming
van de rechten van de mens in het strafproces: het
vermoeden van onschuld, equality of arms, snelle
berechtiog, het onrechtmatig verkregen bewijs,
zwijgrecht, recht op rechtsbijstand, arrestatie en
detentie, rechten en belangen van slachtoffers en
internationale bescherming. De vierde sectie bestu
deerde de immuniteit, exterritorialiteit en het asyl
recht. Tenslotte wordt gepleit voor een grotere Neder
landse deelname aan de voorbereidende werkzaam
heden van dergelijke congressen.

17
Jescheck, H. II. Die Krise der Kriminalpolitik.
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
29ejrg., nr. 4, 1979, blz. 1037—1064 (BRD).

Het verlaten van de resocialisatiegedachte, dat tot
een crisis in het strafrechtelijk beleid heeft geleid,
wordt door de auteur gefliustreerd aan de hand van
de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Zweden.
Vervolgens werpt hij een blik op enkele veranderingen
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in de voorwaarden die aan crimineel gedrag ten grond-
slag liggen, zoals wijzigingen in bepaalde fundamen-
tele waarden, de onrechtvaardige verdeling van goedc-
ren, de geringere stabiliteit en aantrekkingskracht 
van het gezin en de integratie van de tweede generatie 
gastarbeiders, alsmede de consequenties hiervan. De 
schrijver richt zich verder gelicel op het strafrechte-
lijk sanctiestelsel omdat dat her meest geeigend is 
om de genoemde crisis te kunnen oplossen. Diverse 
problemen m.b.t. de doodstraf, de levenslange, lange, 
middellange en korte vrijheidsstraf, de geldstraf en 
de alternatieve sancties komen aan de orde. De au-
teur concludeert on. dat afschrikking van de dader 
alleen bij zecr korte gevangenisstraffen zinvol lijkt en 
dat de mogelijkheden om de vrijheidsstraf door ande-
re sancties dan de geldstraf te vervangen, beperkt zijn. 
Men zal op dit gebied echter nog verder mocten expo-
rimenteren. 
Met literatuuropgave. 

• 18 
ICroes, R. Moord en de twaalf gezworenen; Kantteke-
ningen bij de doodstraf in Amerika. 
Intermediair, 16e jrg., nr. 9,29 februari 1980, 
blz. 15-19 (N). 

De gang van het recht heeft in Amerika soms een 
dodelijke afloop en dit gegeven blijft ook in Neder-
land niet onopgemerkt. Doordat men het hier i.h.a. 
moet stellen met een vrij sporadische berichtgeving, 
verkrijgt men in feite maar een fragmentarische af-
spiegeling van de discussie die men in Amerika nu al 
jaren voert over het al of niet opleggen en voltrekken 
van het doodvonnis. Voor een goed begin, van de 
Amerikaanse strafrechtspleging is een diepere be-
schouwing van de historische gegevens, welke een rol 
hebben gespeeld bij de ontstaangeschiedenis van de 
strafrechtspleging, noodzakelijk. De onbelemmerde 
uiting van volkswoede heeft zich door de eeuwen heen 
in Amerika in velerlei vorm voorgedaan. Ten dele 
werden die uitbarstingen door het bestaande rechts-
systeem getolereerd en zelfs aangemocdigd. Meer dan 
in Europa is de Amerikaanse burger beschikbaar voor 
de vervulling van een verscheidenheid van overheids-
taken. Hoe gedurfd die oplossingen ook zijn waarbij 
men a.h.w. de burger het recht in eigen handen 
geeft, men nadert wel dicht de grens waar hij het 
recht in eigen handen neemt: voorbij die grens heersen 
wetteloosheid en eigenrichting. Dit historische gege-
ven van onmiddellijke vergelding is van belang voor 
een goed inzicht in de Amerikaanse strafrechtspleging. 
In het artikel gaat de auteur in op de hierboven aange-
geven ontwikkangen en probeert op deze manier 
de huidige standpunten t.a.v. de doodstraf in Amerika 
te bezien. 
Met literatuuropgave. 



19 
Oscapella, E. A study of informers in England. 
The criminal law review, maart 1980, blz. 136-146 
(GB). 

In dit artikel wordt de rol van de tipgever in straf-
rechtelijke onderzoeken in Engeland nader bekeken. 
Er is weinig bekend over het aantal tipgevers dat voor 
de politic werkt. Een feit is dat zij onbekend wensen 
te blijven i.v.m. wraak van criminele collega's. De 
auteur gaat nader in op de problemen die zij voor 
het strafrechtsysteem vormen. Hij geeft aan dat de 
rechtbank vaak tracht een compromis te bereiken tus-
sen de belangen van de politie en de tipgever. Zij laat 
bijv. de inbreng van de tipgever onvermeld of zij laat 
de identiteit van de tipgever onbekend. Acute proble-
men treden echter op als de tipgever als uitlokker 
gaat optreden. De rechtbank waarschuwt hier scherp 
tegen. Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar de 
noodzaak van tipgevers, wil de auteur toch enige sug-
gesties geven. Zo vraagt hij zich af of ,bij het gebruik 
van tipgevers bij misdrijven zonder slachtoffers, het 
middel niet erger is dan de kwaal. Een oplettend 
burger kan volgens hem een deel van de taak van de 
tipgever overnemen. Als men toch met een tipgever 
in zee gaat, dan dient een oudere politiefunctionaris 

115 hier controle op uit te oefenen. De algemene richt-
lijnen van de Home Office vormen een goed uitgangs-
punt voor het in goede banen leiden van het gebrui-
ken van tipgevers. 
Met literatuuropgave. 

C riminologie 

20 
Amir, D., and M. Amir. Rape crisis centers: an arena 
for ideological conflicts. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 2, 
1979, blz. 247-257. 

De ontwikkeling van crisiscentra voor verkrachte 
vrouwen is een verschijnsel dat zich in de jaren zeven-
tig als een uitvloeisel van de feministische beweging 
heeft ontwikkeld. In Noord-Amerika en in Europa 
zijn er in die periode velen van start gegaan, vaak van-
uit een verschillende ideologie en vanuit verschillende 
praktische omstandigheden. Ondanks deze verschillen 
hebben de centra dezelfde doelstelling, nl. het geven 
van hulp aan slachtoffers van verkrachting, het streven 
naar verandering van de wetgeving betreffende dit 
delict en het streven naar verandering van de gang 
van zaken rond de maatschappelijke opvang en hulp-
verlening van en aan slachtoffers van verkrachting. In 
dit artikel worden de bevindingen weergegeven van 
een diepgaand onderzoek dat zich ten doel stelde 
meer inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van de 
crisiscentra voor aangerande vrouwen, zoals deze zich 
gedurende de laatste tien jaar hebben ontwikkeld. De 
au-teurs beschrijven en analyseren de belangrijkste 
ideologische richtingen van de crisiscentra en bezien 
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doze richtingen in het licht van de maatschappelijke 
en sociale achtergronden. Voorts proberen zij de gang 
van zaken to analyseren welke heeft geleid tot de ver-
schillende organisatorische kenmerken van de crisis-
contra. 

21 
Bickman, L., and H. Helwig. Bystander reporting of 
a crime. The impact of incentives. 
Criminology, 17e jig., nr. 3, november 1979, 
blz. 283-300 (USA). 

In cen veldexperiment werd de aangiftebercidheid 
van de toeschouwers van een criminele daad bestu-
deerd. Gekeken word naar twee primaire dimensies 
waar de meeste programma's die de aangiftebereid-
held will en vergroten, op gebaseerd zijn, nl. geldelijke 
beloning on anonimiteit. De omstandigheden van 
anonimiteit on beloning werden onopvallend gevarieerd 
tijdens eon interview met 120 klanten voordat zij eon 
supermarkt binnengingen. Goon van doze variabelen 
was van invloed op het melden van een gespeelde 
winkeldiefstal. De aangiftebereidheid v66r het inci-
dent block significant te correleren met bet feitelijke 
aangeven. De bevindingen tonen aan dat beloning on 
anonimiteit wel eons niet zo effectief zouden kunnen 
werken als campagnes die zijn opgezet om de burgers 
aan to moedigen om misdrijven aan to geven, ons 
wensen to doen geloven. Hoewel anonimiteit door de 
proefpersonen gunstiger beoordeeld word dan gelde-
lijke beloning deed geen van beide variabelen het aan-
giftegedrag tocnemen. De auteur tracht ook in het 
onderzoek na tc gaan of het sociale gedrag van aan-
gifte doen vergemakkelijkt wordt door een persoon-
lijke of eon onpersoonlijke benadering. Ifoudingen 
t.o.v. publiciteit (persoonlijk) en anonimiteit (onper-
soonlijk) geven steun aan het standpunt dat aangifte-
bereidheld door ontpersoonlijking vergemakkelijkt 
zoo kunnen worden. Er is veld- en laboratoriumonder-
zoek nodig om uit to maken welk proces dominant is 
bij het bevorderen van sociaal gedrag on onder welke 
voorwaarden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Cullen, F. T., K. M. Golden and J. B. Cullen. Sex 
and delinquency. 
Criminology, 17e jrg., nr. 3, november 1979, 
blz. 301-310 (USA). 

Kenmerken geassocieerd met het bezit van de man-
nelijke status of eigenschappen van 'mannelijkheid' 
zijn bevorderlijk voor het betrokken raken in crimi-
neel/delinquent gedrag. Hoewel men deze `manne-
lijkheidshypothese' overal tegenkomt, heeft ze 
weinig empirische steun gekregen. De onderzoeken 
waaruit steun voor doze hypothese blijkt, zijn bedor-
ven door wat men de ecologische drogreden noemt. 
In dit onderzoek wordt getracht de propositie van 



mannelijkheid te testen. Een steekproef van 182 
proefpersonen (99 mannen, 83 vrouwen) werd ge-
trokken uit studenten aan een universiteit in het 
midden-westen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 18,8 
jaar. D.m.v. een vragenlijst werden drie soorten gege-
yens verzameld. In de eerste plaats informatie over 
achtergrondvariabelen: geslacht, studiejaar, leeftijd, 
inkomen, opleiding van de vader, en grootte van de 
woonplaats. Ten tweede werd aan de proefpersonen 
gevraagd of zij een van de 19 genoemde delicten 
hadden gepleegd v6or hun 18e jaar. In de derde 
plaats, gegevens die vertellen in hoeverre de proef-
persoon zelf meent mannelijke gedragskenmerken 
te bezitten, zoals agressiviteit, onafhankelijkheid, 
objectiviteit, overheersend gedrag, competitiegeest 
en zelfvertrouwen. Over het algemeen ondersteunt. 
het onderzoek enigermate de juistheid van de 
hypothese. Onafhankelijk van het geslacht befnvloedt 
het hebben van mannelijke eigenschappen positief 
het begaan van verschillende typen van delinquent 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

23 
117 	DeFronzo, .1. Fear of crime and handgun ownership. 

Criminology, 17e jrg., nr. 3, november 1979, 
blz. 331-339 (USA). 

De omvang van het wapenbezit en de vrees het slacht-
offer te worden van een criminele daad, worden ge-
zien als sociale problemen binnen de Amerikaanse 
samenleving. In het onderzoek tracht de auteur de 
aard van het verband tussen vrees voor misdaad en 
het bezit van een handvuurwapen vast te stellen. De 
gegevens werden verkregen uit vier surveys ('73, '74, 
'76 en '77) van het National Opinion Research 
Center. Hierin werden 1818 mannen ondervraagd. De 
resultaten tonen aan dat het bezit van een handvuur-
wapen leidt tot minder angst voor misdaad, terwijl 
angst geen statistikh significant effect had op wapen-
bezit. Deze variabelen werden op hun beurt ban-
vloed door godsdienst, woongebied, inkomen, 
grootte van de woonplaats, politieke orientering en 
leeftijd. De bevindingen tonen niet aan dat de angst 
voor misdaad motiveert tot toenemend bezit van een 
handvuurwapen, maar bevestigen de mening dat het 
bezit van een handvuurwapen sommige mensen in 
het huidige Amerika een gevoel van persoonlijke 
veiligheid geeft. 

24 
Fattah, E. A. Some recent theoretical developments 
in victimology. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 2, 
1979, blz. 198-213. 

In dit artikel wordt de huidige status van de victimo-
logie geanalyseerd evenals enkele recente trends en 
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ontwikkelingen op het gebicd van de theoretische en 
toegepaste victimologie. De eerste onderzoeken naar 
slachtoffers waren etiologisch van aard. De huidige 
victimologie huldigt een meer positieve opvatting van 
de slachtoffers van delicten waarbij hulpverlening 
centraal staat. Binnen dit kader wordt door de au-
teur aandacht besteed aan bet aspect van de 'uitlok-
king' door slachtoffers en aan dc wederzijdse attitu-
des van slachtoffer en delinquent. Onder deze laatste 
noemer worden o.a. besproken het proces van morele 
gevoelsverdoving bij de delinquent, twee categorieen 
van slachtoffers die bijzonder kwestbaar zijn: bet 
schuldige slachtoffer en het cultureel gerechtvaardigde 
slachtoffer, de afstand tussen slachtoffer en dader en 
diverse syndromen die zich bij slachtoffers kunnen 
ontwikkelen. Tenslotte wordt ingegaan op de social° 
verantwoordelijkheid tegenover slachtoffers, de in-
vloed van slachtoffers op justitiele beslissingen en op 
het belang van preventietechniek en die zich op poten-
tiele slachtoffers richten. 
Met literatuuropgave. 	 •  

25 
Geerds, F. Entwicklung und Form en der Jugendkri-
minalitat. 
1Criminalistik, 34e jrg., nr. 2, februari 1980, 
biz. 74-79 (BRD). 

De schrijvcr vindt jeugdcriminaliteit een belangrijk 
onderwerp voor strafrechtsspecialisten en criminolo-
gen, omdat dit een aanzienlijk deel van de totale 
criminaliteit uitmaakt. Hij probeert aan de hand van 
jaarstatistieken (1895-1975) en leeftijdsstatistieken 
te bepalen in welke verliouding jeugdcriminaliteit 
tot de criminaliteit als geheel staat. Bij het bepalen 
om welke vormen van jeugdcriminaliteit het bier 
gaat komt hij tot de conclusie dat hier sprake is van 
zowel vermogensdelicten, als van persoonsdelicten 
en delicten tegen staat en gezag. 

26 
Geis, G., and R. Geis. Rape in Stockholm. Is 
permissiveness relevant? 
Crimonology, 17e jrg., nr. 3, november 1979, 
blz. 311-322 (USA). 

Zweden heeft de reputatie van seksuele vriTheid en 
gelijkwaardigheid van seks-rollen. Men zoo kunnen 
verwachten dat deze twee items correleren met een in 
geringe mate voorkomen van verkrachting. In feite 
is eater het aan de politic in Stockholm bekendc 
aantal verkrachtingsgevallen ongeveer gelijk aan dat 
voor A merikaanse ressorten van vergelijkbare grootte. 
In de V.S. wordt verkrachting gezien als een crimina-
liteitsprobleem en men zegt dat het eon weerspiege-
ling is van ongewcnste situaties op sociaal en seksuecl 
gebied. Men mag niet verwachten dat er tussen wet-
ten of de aangiftebereidheid in Amerika en Zweden 
belangrijke verschillen bestaan. De auteurs vermoeden 
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dat de verkrachting in Stockholm een functie kan zijn 
van een andere vorm van seksueel gedrag (hoewel 
niet zo anders als via stereotypen tot uiting-komt). 
Het onderzoek tracht empirisch bewijs aan te dragen 
voor het uitgangspunt dat in samenlevingen met een 
vrijere seksuele moraal een hoger percentage ver-
krachtingen voorkomt. In Zweden is het aantal 
situaties dat tot verkrachting aanleiding zou kunnen 
geven veel groter. Het percentage verkrachtingsgeval-
len is zo. gezien lager dan in Amerika, alleen komt dit 
niet tot uitdruklcing in de statistieken. Een criminali-
teitsindex zou instructiever zijn wanneer bij de con-
structie ervan de kenmerken en feiten van het sociale 
leven zouden worden gemeten aan de consequenties 
ervan. 
Met literatuuropgave. 

27 
Hamilton, V. L., and L. Rotkin. The capital punish-
ment debate: Public perceptions of crime and 
punishment. 
Journal of applied social psychology, 9e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1979, blz. 350-376 (USA). 

Voor het nader kunnen onderzoeken van de vraag of 
de doodstraf een `wrede en onnodige' straf is, hebben 
de auteurs een aantal onderzoeksschalen ontwikkeld. 
In dit artikel wordt een voorlopig verslag gegeven 
van een breed opgezet project dat zich bezig houdt 
met onderzoek naar de bestaande algemene ideeen 
over misdaad en straf. De auteurs lichten de ontwikke-
ling van de ernstmetingsschalen toe, welke gebruikt 
zijn bij het opinie-onderzoek naar de vraag wat men 
vindt van de doodstraf, hoe men staat tegenover 
ernstige misdrijven en in hoeverre en op welke wijze 
men het verband ziet tussen deze twee. Allereerst 
gaan de auteurs echter nog in op de achtergronden, 
welke geleid hebben tot de door hen gebruikte onder-
zoeksbenadering van de 'Eight Amendment' kwesties. 
Daarna wordt de rationale voor het gebruik van de 
psychophysische schaal toegelicht en eveneens wor-
den de specifieke doelen van het onderzoeksprogram-
ma aangegeven. Na eerst een pilot-study (N = 25; niet-
geschoolden + N = 32; volwassen studenten) te heb-
ben uitgevoerd en verwerkt is men met het eigenlijke 
onderzoek begonnen. Op grond van 391 mondelinge 
interviews (alle respondenten waren uit Boston aflcom-
stig en er was sprake van een gevarieerde verdeling 
qua politieke overtuiging en demografische kenmer-
ken, leeftijd, sekse en huidskleur) kwam men tot een 
aantal onderzoeksresultaten welke aantoonden dat er 
veel verschillende manieren zijn waarop de doodstraf 
kan worden gedefinieerd als `wreed'. Dit gegeven 
roept in ieder geval de noodzaak op tot verder onder-
zoek op dit gebied. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Kidd, R. F. Crime reporting. Toward a social psycholo-
gical model. 
Criminology, 17e jrg., nr. 3, november 1979, 
blz. 380-394 (USA). 

Het merendeel van de recente studies over bercidheid 
tot aangifte van criminaliteit moot nog in een samen-
hangend theoretisch kader worden geintegreerd. Als 
antwoord op deze theoretische leemte schetst dit 
artikel eon model van de sociaal-psychologische pro-
cessen die bij bet aangeven van eon misdrijf van belang 
zijn. Het proces dat ten grondslag ligt aan het aanmel-
den van een misdrijf veronderstelt dat de toeschouwer 
op rationele gronden een beslissing necmt. Nadat hij 
een ongewone gebeurtenis heeft gezien, overweegt de 
toeschouwer hoe stork de gebeurtenis van zijn per-
soonlijke normen afwijkt, vraagt zich af welk etiket 
geschikt is om de gebcurtenis te verklaren, neemt per-
soonlijke verantwoordelijkheid op zich en weegt de 
kosten en baton af van het tot handelen overgaan. Uit-
eindelijk handelen of nietsdoen is het gevolg van eon 
lange reeks niet waarneembare cognitieve gebeurte-
nissen. Het model heeft beperkingen: ook niet-cog-
nitieve factoren hebb en waarschijnlijk invloed op de 
aangiftebereidheid. Het model is ook ongeschikt om 
do effect en die cult urel e en maat sch appel ijk e fact oren 
op het gedrag van de toeschouwer kunnen uitoefenen, 
te verklaren. Dit zijn een paar voorbeelden van kwes-
ties die nog opgelost moeten worden. Voor het door 
de auteur beschreven model is in sterke mate gebruik 
gemaakt van moderne theorievorming in studies over 
hulp-biedend en altrufstisch gedrag. 
Met literatuuropgave. 

29 
Kreuzer, A. Anstieg der Jugendkriminalitiit — emn 
Mythos? 
Kriminalistik, 340 jrg., nr. 2, februari 1980, 
blz. 67-73 (BRD). 

De meningen in de vakwereld en de pers over de ont-
wikkeling van de jeugdcriminaliteit lopen uiteen van 
het signaleren van eon verontrustende tocname tot 
de uitspraak dat deze toename eon op niets gebaseer-
de fabel is. Omdat doze meningen elkaar uitermate 
fel bestrijden, is het zinvol ze op hun realiteitsgehalte 
to onderzoeken. De schrijver bespreekt eon onderzoek 
van die strekking dat in opdracht van het `Bundes-
ministerium fiir Jugend, Familie und Gesundheit' 
word uitgevoerd door P. A. Albrecht en S. Lamnek. Zij 
onderzochten een groat aantal publikaties op de 
variabelen: tijd (over welke perioden strekt het onder- 
zoek zich uit? ), criminaliteit per 100.000 inwoners, 
leeftijdsgroep en criminaliteit, veroordelingscijfers, 
grootte van de aangerichte schade. De schrijver bat 
zich kritisch uit over de eenzijdigheid van de inter- 
pretaties en pleit voor eon grotere zorgvuldigheid bij 
de bantering van het statistisch materiaal. 
Met literatuuropgave. 
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30 
Labe11, L. S. Wife abuse: A sociological study of 
battered women and their mates. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 2, 
1979, blz. 258-267 (USA). 

In dit artikel worden de resultaten weergegeven van 
een onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij 512 vrou-
wen, die om hulp kwamen bij het 'Hubbard House', 
een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen. De 
informatie voor het onderzoek werd verkregen uit 
de intakegesprekken en de afrondings- of eindgesprek- 
ken. In het onderzoek zijn 58 variabelen betrokken 
waarvan cr in dit artikel 26 worden aangegeven. De 
bevindingen over de onderdelen `geweldsvoorgeschie :  
denis' en `meebepalende factoren' worden vergeleken 
met twee onderzoeken over hetzelfde onderwerp en 
wel van La Casa de Las Madres in San Francisco 
(1978) en een van de hand van Maria Roy in New 
York City (1977). De demografische gegevens, de 
geweldsvoorgeschiedenis en de overige meebepalende 
factoren zijn door Labell onderzocht bij zowel de 
vrouwen als bij de mannen. Op grond van de gevonden 
gegevens is een vrij algemeen geldend beeld verkregen 
van de mishandelde vrouw die om hulp komt bij een 
hulpverleningscentrum en van de dader. In het artikel 
worden eveneens de onderzoeksbevindingen weerge-
geven die betreklcing hebben op de bestemmings-
plaats(en) van de vrouwen, na hun vertrek uit het 
hulpverleningscentrum. Tenslotte worden enkele 
suggesties gegeven welke zouden kunnen bijdragen 
tot een vermindering van het verschijnsel van vrou- 
wenmishandeling. De schrijfster denkt hier bijvoor-
beeld aan: counseling, bevorderen van het zelfbewust-
zijn, assertiviteitstraining, zelfverdediging. 

31 
Lamborn, L. L. Reparations for victims of crime: 
developments and directions. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 2, 
1979, blz. 214-228. 

In de vijftien jaar die er verstreken zijn nadat Nieuw-
Zeeland als eerste land een programma voor de 
schadeloosstelling van slachtoffers van delicten op-
stelde, is er een enorme vooruitgang geboekt. De 
auteur geeft een kort overzicht van de programma's 
in de diverse landen en constateert dat verseheidene 
autoriteiten eerdere restricties t.a.v. de schadeloos-
stellingen hebben laten varen, terwijl ook het aantal 
bronnen waaruit slachtoffers kunnen putten is toege-
nomen. Wat dit laatste betreft worden besproken: 
restitutie door de dader, aansprakelijkheid van der-
den, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen en 
hulpverlening door liefdadigheidsinstellingen en plaat-
selijke overheden. Vervolgens wordt aandacht 
geschonken aan de diverse soorten van hulpverlening 
en aan de tendens om deze ook aan te bieden aan 
slachtoffers van niet-criminele feiten. Toekomstig 



onderzoek zal zich rnoeten bezighouden met de 
behoeften van slachtoffers, de mate waarin doze 
bevredigd word en en met de voor- en nadelen van 
de diverse hulpverleningsmiddelen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Roesch, R., and R. R. Corrado. The policy implica-
tions of evaluation research: Some issues raised by 
the Fishman study of rehabilitation and diversion 
services. 
The Journal of criminal law and criminology, 
70e jrg., in. 4, winter 1979, blz. 530-542 (USA). 

Het Fishman-onderzoek naar de rehabilitatie- en 
diversionpraktijk in New York City is een belang-
rijke poging geweest om deze interventies, die natio-
nale aandacht hebben gehad, te evalueren. Tot dan 
toe was er eigenlijk nauwelijks sprake van het voor-
handen zijn van een methodologie voor het adequaat 
kunnen evalueren van diversion en overige vergelijk-
bare interventiemethoden. Het Fishman-onderzoek 
is gebaseerd op gegevens van 18 rehabilitatie- en 
diversionprojecten in New York City. Men komt tot 

122 	de conclusie, op grond van een analyse van recidive- 
gegevens, dat de projecten hebben gefaald in het 
rehabiliteren van de clienten. Dit artikel heeft de • 
bedoeling om de beperktheid van de conclusies van 
Fishman aan te tonen. Het is van het grootste belang 
dat doorslaggevende beleidsaanbevelingen, zoals die 
van Fishman welke de rehabilitatie- en diversion-
programma's afwijzen, worden vermcden wanneer de 
ontwikkeling van fundamentele onderzoeksevaluatie-
criteria nog niet heeft plaltsgevonden. In het eerste 
deel van dit artikel gaan de auteurs in op de door 
Fishman gebruikte methodologieen, en zij willen 
hiermee aantonen dat de gegevens uit het onderzoek 
van Fishman niet voldoende gerechtvaardigd zijn om 
tot de conclusies en generalisaties, zoals Fishman 
die heeft getrokken, te komen. In het tweede deel 
van het artikel bezien de auteurs de bredere implica-
ties van de relaties tussen criminologisch onderzoek 
en beleid. 
Met literatuuropgave. 

33 
Traulsen, M. Umfang und Entwicklung der Kinder-
delinquenz nach der polizeilichen Kriminalstatistik. 
Monatschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
63e jrg., nr. 1, februari 1980, blz. 47-53 (BAD). 

Al jaren lang wordt bij het verschijnen van de mis-
daadstatistieken van de politie bezorgdheid genii over 
de steeds maar stijgende kindercriminaliteit. In het 
artikel toont de auteur,aan, dat de cijfers van de 
meeste politiestatistieken doze uitspraak om verschil- 
lende methodische redenen helemaal niet rechtvaar-
digen. De auteur bespreekt in de eerste plaats de om- 
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yang van de geregistreerde kindercriminaliteit. Hoe 
groot is het aantal kinderen dat door de politie gere-
gistreerd wordt en wat is hun aandeel in de totale 
bevolking? In de tweede plaats wordt naar de ont-
wikkeling van de kindercriminaliteit gekeken. Hoe 
worden absolute getallen geanalyseerd en op welke 
manier let men op verhoudingen in de aantallen? De 
laatste tijd voeren onderzoeksbureau's in enkele 
deelstaten bijzondere tellingen uit, die methodisch 
zodanig verbeterd zijn, dat men daaruit enigszins 
betrouwbaar omvang en ontwikkeling van de geregi-
streerde, door kinderen gepleegde criminaliteit in 
bepaalde deelstaten kan afleiden. Duidelijke regionale 
verschillen komen daarbij aan het licht. 
Met literatuuropgave. 

34 
Walter, J. A. Toward eliminating the Jericho road: 
privatisation, responsibility and delinquency. 
The Howard journal of penology and crime preven-
tion, 19e jrg., nr. 1, 1980, blz. 17-26 (GB) ;  

Criminologen die de oorzaak van jeugdcriminaliteit 
bestuderen en sociologen die processen bestuderen 
die leiden tot deviant gedrag, noemen zelden de be-
grippen verantwoordelijkheid en onverantwoordelijk-
heid. Zij zien verantwoordelijkheid vanuit het indivi-
dualistisch perspectief (dader), ook derde partijen 
dragen echter verantwoordelijkheid. De daad is niet 
alleen afhankelijk van individuele daders, maar ook 
van verscheidene derde partijen: het slachtoffer, 
handlangers van de dader, de toeschouwers en de 
politie. Weinig daden vinden plaats als deze mensen 
ze niet laten gebeuren. Beschouwen de derde par-
tijen zich verantwoordelijk voor de handhaving van 
recht en orde? Men moet die situaties in de moderne 
gandustrialiseerde samenleving identificeren, waar 
mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor de 
daden van andere mensen. In dergelijke situaties be-
staat de neiging toe te staan dat dergelijke daden 
plaatsvinden. De auteur beschrijft de gevolgen van 
afscherming van de prive-wereld. De rol van de toe-
schouwer wordt bekeken. De jeugd in openbare 
plaatsen verwacht niet dat deze tussenbeide zal 
komen. Fysieke beperkingen op het delinquent ge-
drag vallen dan weg. De dader richt zijn daad tegen 
anonieme slachtoffers op anonieme plaatsen. De 
maten van de dader vormen veelal een deel van zijn 
privewereld en hebben derhalve controle over hem. 
Deze vorm van sociale controle wordt sterk onder-
gewaardeerd. De auteur bespreekt de gevolgtrekkin-
gen die men voor het politiewerk, de sociologie en 
de ethiek moet maken. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen 

35 
Fattah, E. A. Towards a better penal system. 
The Howard journal of penology and crime preven-
tion, 19e jrg., nr. 1,1980, blz. 27-41 (GB). 

De kritiek op het gevangeniswezen neemt toe. De 
roep om afschaffing van het rehabilitatiemodel wordt 
gewoonlijk ondersteund met de volgende argumenten: 
rehabilitatie werkt nict, vergelding is eon noodzake-
lijk element in de rechtsspraak, straf is een effectief 
afschrikkend middel, uitschakeling van daders kan de 
criminaliteit voor een groat deel doen verminderen. 
De . auteur is van mening dat de rehabilitatierilosofie 
nooit de kans heeft gekregen resultaten op te levercn. 
De auteur somt zes punten op, waardoor onze huidige 
strafpraktijken stork zouden kunnen verbcteren. 
1. eon vermindering van bet aantal clienten in het 
systeem; 2. kleinere gevangenissen met een ander 
psychologisch en sociaal klimaat; 3. de introductie van 
wetenschap en technologic in het systccm; 4. het 
erbij betrekken van de samenleving; 5. het verande-
ren van de openbare mening; 6. schadeloosstelling 
en compensatie van het slachtoffer. 
•Met literatuuropgave. 

36 
Groningen, J. van. The 'other side' of prison reform. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
nr. 12, december 1979, blz. 241-246. 

De discussie over hervormingen binnen de gevangenis 
hceft zich in het verleden gcconcentreerd op de 
delinquent, de client van het systeem. Succes of 
talon van het systeem is echter nict afhankelijk van de 
delinquenten, maar van management en van do wijze 
waarop gebruik wordt gemaakt van personeel en hulp-
middelen van de inrichting. Ongelukkigerwijze heeft 
de meerderheid van de `hervormers' (degenen die 
erover schrijven en hervormingen bepleiten) geen 
begrip van, noch waardering voor de ml van degenen 
die werkzaam zijn in de verschillende instellingen die 
tezamen het gevangenissysteem vormen. De auteur - 
geeft eon overzicht van een aantal probleemgebieden, 
voorbeelden van schijnbare logische hervormingen 
die niet even snel of volledig, zoals bepleit word, 
werden ingevoerd. Eon gebrek aan eenstemmigheid 
maakt het niet alleen moeilijk cm financiele en 
politieke steun to krijgen, maar ook om eon sfeer van 
verwachting on eon bereidheid om verder to gaan te 
bewerkstelligen. Hervorming van het gevangeniswezen 
zal niet van de dilemma's bevrijd worden voordat doze 
overeenstemming is bereikt. Succes zal niet bereikt 
word en totdat de `andere kant' van de zaak erkend 
en juist beoordeeld wordt door degenen die hervor-
mingen binnen het gevangeniswczen voorstaan. 
Met literatuuropgave. 
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37 
Melk, G. D. Is hulp aan drugverslaafden in het huis 
van bewaring mogelijk? 
Delikt en delinkwent, februari 1980, nr. 2, 
blz. 96-102 (N). 

De auteur bespreekt de ontwikkeling van het drug-
probleem in Nederland in de zeventiger jaren. De 
situatie in het huis van bewaring heeft de werking 
van een vergrootglas, waar weliswaar een beperkt 
gebied zichtbaar wordt, maar men daardoor juist 
verrassend nieuwe kanten en aspecten ontdekt. Zo 
wordt allereerst de relatie van de drugverslaafde met 
de maatschappij besproken. Hoe was de relatie met 
hulpverleningsinstanties voor detentie? (De auteur is 
het niet eens met de opzet van therapeutische leef-
gemeenschappen.) Het derde aspect betreft de gedeti-
neeide zelf en zijn situatie in het huis van bewaring. 
Het huis van bewaring biedt volgens de auteur veel 
condities om met een echte en doeltreffende hulp.ver-
lening aan te vangen..Alvorens de auteur ingaat op 
psycho-therapie bij drugverslaafden noemt hij enige 
algemene kenmerken van veel drugverslaafden. Deze 
bepalen in sterke mate de wijze waarop de auteur 
psychotherapie toepast. De drugverslaafde blijkt 
iemand te zijn die geen problemen aan kan geven. Als 

125 	men de eigen problemen uit de weg gaat, is een echt 
contact met anderen niet goed mogelijk. De gevoelens 
in de roes geven aan, waar de persoon naar hunkert, 
waar hij het meeste behoefte aan heeft. De vervreem-
ding van zichzelf, de onvoorbereidheid op vcilwa s-
senheid zijn de kernproblemen van de drugverslaving. 
De auteur geeft vervolgens zijn zienswijze over de 
hulpverlening en beperkt zich hierbij tot de individue-
le psychotherapie, zoals die binnen het huis van be-
waring aan drugverslaafden geboden kan worden. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

38 
Nuyten-Edelbroek, E. G. M., and L. C. M. Tigges. 
Early intervention by a probation agency: a Nether-
lands experiment. 
The Howard journal of penology and crime preven-
tion, 19e jrg., nr. 1,1980, blz. 42-51 (GB). 

Sinds 1 januari 1974 is wettelijk geregeld dat de re-
classering aan verdachten die in verzekering gesteld 
zijn en die derhalve op het politiebureau verblijven, 
vroeghulp biedt. Aan deze vroeghulp kunnen vier 
.doelstellingen worden toegekend: 1. hulpverlening 
aan de inverzekeringgestelde bij zijn acute probleem; 
2. beperking van de toepassing en duur van de voor-
lopige hechtenis; 3. start van een meer langdurige 
hulpverleningsrelatie wanneer dat noodzakelijk 
mocht zijn; 4. inbreng bij de aanvrage van voorlich- 
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tingsrapporten die door de reclassering ten behoove 
van de rechterlijke macht worden uitgebracht. In het 
arrondissement Den Haag is sinds 1976 in de stad 
Den Haag de vroeghulp georganiseerd op een wijze 
die afwijkt van de vormen, die zich elders in het land 
ontwikkeld liebben. Door het Wetenschappelijk On-
derzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie is eon onderzoek gedaan naar het functio-
neren van het vroeghulpteam in Den Haag. De gege-
yens zijn verzameld met behulp van registratieformu-
lieren, die gedurende vijf maanden (juni tot en met 
0ktober 1977) d oor de reclasseringsmedewerkers zijn 
ingevuld en waarin gevraagd is naar de inhoud van de 
geboden vroeghulp en naar de inhoud van de even-
tuele hulpverlening na de vrocgliulp. Aanvullend zijn 
gesprekken gevoerd met enkele leden van de rech ter- 
lijke macht (officieren van justitie on rechter-commis-
sarissen). Ondanks de organisatie van de vroeghulp 
volgens het model van eon vast team bleek nit het 
onderzoek dat niet alio doelstellingen van de vroeghulp 
gerealiseerd werden. De belangrijkste betekenis van de 
vroeghulp bleek te liggen in de directe hulpverlening, 
zoals het verschaffen van inforrnatic, het opknappen 
van klusjes on het verlenen van emotionele onder-
steuning. De andere doelstellingen van de vroeghulp 
werden in mindere mate gerealiseerd. Eon nadere 
bezinning op de doelstellingen on de haalbaarheid is 
daarom gewenst. 

39 
Siporin, M. Marriage and family therapy in social 
work. 
Social Casework, 61e jrg., nr. 1, 1980, blz. 11-21 
(USA). 

Relatie- on gezinstherapie zijn nog steeds eon belang-
rijk onderdeel van het hulpverleningspakket, die maat-
schappelijk workers ten dienste staan bij de behande-
ling van het helpen van bun clienten. De opleiding 
in het maatschappelijk work heeft het accent duide-
lijk liggen op waarden, begrippen on technieken. De 
schrijver geeft een historisch overzicht van de ont-
wikkeling van de theorie van de hulpverlening vanaf 
1832, gevolgd door de praktijk van family-casework 
omstreeks de Tweede Wereldoorlog. Ilij besluit het 
artikel met een vergelijking van versch ill ende benade-
ringswijzen, zoals die bij diverse stromingen en au-
tours naar voren komen. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

40 
Bartolomew, A. A., and K. L. Mate. Prisoners' 
rights and behaviour therapy. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
12e jrg., december 1979, blz. 222-240. 
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Een van de belangrijkste veranderingen binnen het 
strafrecht wordt genoemd het groeiend besef van de 
rechten van de gedetineerden tegenover onmense-
lijke handelingen van de staat en gevangenisautori-
teiten. De traditionele theorieen over straf, waarbij 
m.n. sprake was van harde straffen en van de 
rechteloosheid van de gedetineerde, maken steeds 
meer plaats voor de filosofie van een menselijke be-
handeling van de crimineel met de nadruk op een 
positieve gedragsverandering. In de laatste jaren is er 
in toenemende mate sprake van alternatieve opvang 
van de gedetineerden i.p.v. de traditionele gevange-
nisstraf. Al deze ontwikkelingen binnen het strafrecht 
en het gevangeniswezen hebben geleid tot onzeker-
heden van gevangenisautoriteiten en personeel: zij 
kunnen niet langer meer vertrouwen op de officiele 
gesanctioneerde macht en het gebruik van isolatie van 
gedetineerden ter handhaving van de orde. De gedeti-
neerden hebben nu immers de vrije toegang tot advo-
eaten, ombudsmannen en politici waar zij hun grieven 

- kenbaar kunnen maken. De schrijver heeft in zijn 
artikel niet het hele gebied van de rechten van de 
gedetineerden weergegeven, maar hij stelt in dit artikel 
het probleem van de vrijwillige en onvrijwillige psy-
chiatrische behandeling in gevangenissen aan de orde. 
Met literatuuropgave. 

41 
Fingarette, H. How an alcoholism defense works 
under the ALI insanity test. 
International Journal of law and psychiatry, 2e jrg., 
nr. 3, 1979, blz. 299-322. 

De auteur behandelt in dit artikel de vraag welke 
kans men maakt onder de AL! Model Penal Code 
insanity test om bij een aanklacht die primair geba-
seerd is op `chronisch alcoholisme', vrijgesproken te 
worden wegens `krankzinnigheid'. Hij doet dit aan de 
hand van een gedetailleerde weergave van een recent 
proces op dit terrein. Hij tracht hiermee aan te geven 
welke plaats het alcoholisme inneemt in relatie tot 
de wettelijke criteria omtrent krankzinnigheid in de 
context van een strafproces. Hij concludeert dat een 
verdediging die hierop gebaseerd is, weinig kans van 
slagen heeft. Hij komt tot deze conclusie op basis 
van het genoemde proces en hetgeen dit impliceert. 
Zijn opvatting is daarmee tegengesteld aan de alge-
mene opinie over de ALI test. Tot slot werkt de 
auteur een fundamentele strategie uit en belicht de 
problemen die aan beide zijden kunnen ontstaan. 
Met literatuuropgave. 

42 
Moore, M. S. Responsibility for unconsciously 
motivated action. 
International journal of law and psychiatry, 2e jrg., 
nr. 3, 1979, blz. 323-347. 
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De auteur behandelt de vraag in hoeverre men verant-
woordelijk is voor daden die hun motivatie vinden 
in het onderbewustzijn. 
Ms iemand bijv. jets schijnbaar toevallig doet en deze 
daad blijkt voort te vloeien uit een wens waarvan hij 
zich niet bewust was en is, is dat dan van invloed op 
zijn aansprakelijkheid t.a.v. het toebrengen van leed? 
Of iemand doet jets met opzet, maar we weten dat 
zijn handeling wordt bepaald door zijn onderbewust-

zijn:Heeft dit dan effect op de beoordeling van zijn 
morele en wettelijke verantwoordelijkheid? De au-
teur geef t aan dat de psychiaters inconsistent zijn in 
hun aansprakelijkheidsstelling. Hij is van mening dat 
het bewustzijn van de dader centraal staat. Er is dus 
geen sprake van meer of minder aansprakelijk zijn. 
Dit houdt in dat slechts in een klein aantal gevallen 
van verminderde aansprakelijkheid sprake is wegens 
het 'onderbewustzijn'. 
Met literatuuropgave. 

43 
Morse, S. J. Diminished capacity: A moral and legal 
conundrum. 
International journal of law and psychiatry, 2e jig., 
nr. 3, 1979, blz. 271-298. 

De leer van de verminderde toerekeningsvatbaarheid 
maakt het mogelijk dat bij het beoordelen van de 

strafbaarheid van een beklaagde die uit wettelijk oog-

punt bezien normaal is, maar uit psychiatrisch oogpunt 
bezien gestoorde geestvermogens heeft, met deze 
geestelijke gestoordheid rekening gehouden wordt. 
De auteur analyseert in dit artikel de theoretische 

basis en ontwikkeling van de leer van de verminderde 
toerekeningsvatbaarheid. Hij betrekt dit in sterke 
mate op de Californische wetgeving, waarin deze 
leer zeer duidelijk tot uiting komt. De auteur is van 
mening dat hoewel de in de doctrine ingenomen 
standpunten m.b.t. morele en wettelijke verantwoor-
delijkheid intuitief lijken te zijn, zij noch moreel 
noodzakelijk noch sociaal wenselijk is. Hij beweert 
daarentegen dat als de morele intuitie betreffende 
de noodzakelijkheid ervan te sterk is om de doctrine 
naast zich neer te leggen, een formele vermindering 
van de aansprakelijkheid door de jury meer op zijn 
plaats is. 
Met literatuuropgave. 

44 
Quinsey, V. L.Assessments of the dangerousness of 
mental patients held in maximum security. 
International journal of law and psychiatry, 2e jrg., 
nr. 2, 1979, blz. 389-406. 

Er is de laatste jarcn vcel gepublieeerd over het pro-
bleem mensen te onderkennen die misschien eon 
geweldsmisdrill zullen plegen. 
De auteUr beschrijit het verloop van een onderzoek 
dat sinds 1971 aan de gang is wider de inannelijko J 
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patienten uit 'Oak Ridge' de `zwaarste' afdeling van 
de Mental Health Centre in Penetanguishene, 
Ontario, Canada. Hij onderwerpt een aantal onderling 
samenhangende empirische studies betreffende de 
gevaarlijkheidsgraad van patienten aan een beschou- 
wing vanuit respectievelijk een klinisch, demografisch, 
gedrags-psychometrisch en psycho-fysiologisch ge-
zichtspunt. Hij tracht zo aan te geven waarom in de 
ene sector wel en in de andere sector geen vooruit-
gang wordt geboekt. Omdat Oak Ridge een psychia-
trische tbr-kliniek is, gaan de studies over verschillen-
de methoden waarmee `gestoordheid' wordt geme-
ten, waarbij is aangenomen dat de psychiatrische pro-
blemen van de patienten in relatie staan met hun 
gewelddadig en a-sociaal gedrag. Tot slot merkt hij 
op dat een onderzoek dat gebaseerd is op `criminele' 
of `geestelijk gestoorde' daders waarbij gebruik 
wordt gemaakt van onafhankelijke variabelen die niet 
duidelijk theoretisch relevant zijn en afhankelijke 
meetmethoden die onnauwkeurig zijn, gedoemd is te 
mislukken. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

45 
Flewig, H. J. Zur Reform des Jugendarrests oder: 
Was man so alles iiber Wriminelle Jugendliche' weiss. 
Monatschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
63 jrg., nr. 1, februari 1980, blz. 20-32 (BRD). 

De huidige situatie van de Duitse jeugdrechtspraak 
roept om een algehele hervorming. Zowel op het 
nationale congres voor jeugdrechters in 1974 en in 
1977 als in het memorandum van de jeugdrechtvereni-
ging van 1977 heeft men zich met deze problematiek 
beziggehouden. De concrete voorstellen voor de 
hervorming van de jeugdrechtspraak, welke het resul-
taat waren van het in 1977 gehouden congres, zijn 
met name door Schaffstein gekritiseerd. Hij en een 
aantal anderen zijn voorstanders van de individualis-
tische opvoedingsopvatting. In dit artikel wordt hier-
tegenin gegaan omdat de auteur de mening is toege-
daan dat hoe meer de opvoeding gebaseerd is op 
repressie, hoe meer dit blijkt ineffectief te zijn. De 
auteur licht zijn standpunt nader toe aan de hand 
van een opvoedingsconcept dat gebaseerd is op corn-
municatie met de client en zoals dat binnen het mo-
delinstituut in Hamburg voor de voltrekking van het 
`Jugendarrese wordt gehanteerd. In deze instelling 
zijn de behandelingsmethoden afgestemd op de 
werkelijke situatie van de client, op zijn behoeften 
en op zijn vaardigheden. Door het benadrukken van 
een dergelijke humane communicatiemethode zet de 
schrijver in feite ook vraagtekens bij de competentie 
van theoretici en practici, die zich met deze hele 
materie, elk op hun eigen wijze, bezighouden, zonder 
dat zij zich voldoende rekenschap geven van hierboven 



genoemde experimenten. Er is meer zelfkritiek nodig 
en meer bereidheid om te leren van de werkelijkheid. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

46 
Naeye, J. Klagen over politieoptreden: se/lets van een 
probleemveld. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 8, 22 februari 
1980, blz. 157-166 (N). 

De autcur geeft cerst een algemene schets van het 
klachtenprobleem. Hij geeft aan hoeveel burgers per 
jaar klagen, waarover zij klagen en wat de oorzaak 
van de klachten is. Vervolgens gaat hij in op de pro-
bleemstelling. Hij ziet het klachtenprobleem als eon 
onderdeel van een veel ruimer probleem, nl. ener-
zijds de ontwikkeling van het politieapparaat tot een 
soort 'vijfde macht' en anderzijds het afnemen van 
de kwaliteit van het politiewerk. Hierna inventari- 

- seert hij de kritiek op de huidige klachtenafhandeling 
130 	en wijst 111j op het gcvaar van een korte-termijn- 

aanpak. Tot slot voorziet hij het voorontwerp 
tencommissies' van enkele kritische kanttekeningen. 
Hij is van mening dat het voorontwerp weinig bij-
draagt tot cen beter onderzoek naar de klachten zelf, 
dat het inconsequent is in de uitwerking van de uit-
gangspunten en dat het belangrijke vraagstukken 
i.v.m. grotere rechtsbescherming van de klagende bur-
ger laat liggen. 
Met literatuuropgave. 

47 
Schwind, 11.-D., G. Steinhilper und M. Wilhelm-Reiss. 
Pniventionsprogramm PolizeilSozialarbeiter (PPS). 
Kriminalistik, 34e jrg., or. 2, februari 1980, 
Na. 58-64 (PRO). 

De auteurs bespreken een experiment dat het Neder-
saksische ministerie van justitie gedurende twee jaar 
in Hannover laat uitvoeren waarbij een actie-onder-
zoekmodel van samenwerking tussen politic en maat-
schappelijk werkers wordt beproefd. Het gaat hier 
om een preventicprogramma, dat als een speciale 
vorm van crisis-interventie gericht is op vroegtijdige 
onderdrukking en voorkoming van criminaliteit. Van 
oudsher zijn politie en maatschappelijk werkers groe-
pen die zich niet of nauwelijks op elkaars terrein 
(willen) begeven, hoewel beiden wet aan hetzelfde 
project werkzaam kunnen aim. Het experiment wordt 
wetenschappelijk begeleid, en hierbij heeft men een 
samenwerkingsmodel uit Chicago als voorbeeld, waar-
bij de sociaal werkers geen deel uitmaken van de 
politiehierarchie. 
Met literatuuropgave. 1 
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zie ook excerpt nr. 37 

48 
Gorman, J. M., and J. F. Rooney. The influence of 
Al-Anon on the coping behavior of wives of alcoho-
lics. 
Journal of Studies on Alcohol, 40e jrg., nr. 11, 
november 1979, blz. 1030-1038 (USA). 

Het deelnemen van vrouwen, wier echtgenoten drin-
ken, aan een Alcoholics Anonymous groep kan in-
vloed hebben op het gedrag en de onthouding van 
mannen. Zij scheppen voor hun echtgenoten een 
veilige omgeving en slagen er veelal in zijn drinkge-
woonten te veranderen. De auteurs bespreken een 
onderzoek naar het verband tussen de tijdsduur, da, 
de vrouwen lid waren van een Al-Anon groep en de 
resultaten van hun pogingen tot gedragsmodificatie 
bij hun echtgenoten. Gegevens werden ontleend aan 
Vragenlijsten, die uitgedeeld werden in Al-Anon 
groepen in Washington D.C. Onderscheiden werden 
variabelen als: demografische verdeling, mannen met 
alcoholproblemen, welke vrouwen zoeken hulp bij 
problemen van hun echtgenoten, soorten van nega- 

13 1 	tief gedrag. Een van de voornaamste conclusies is dat 
de gezinsleden van alcoholgebruikers met een goede 
begeleiding van Al-Anon adequaat kunnen leren 
reageren. 
Met literatuuropgave. 

49 
Staulcup, H., K. Kenward, and D. Frigo. A review 
of .federal primary alcoholism prevention nrniprtc 

Journal of Studies on Alcohol, 40e jrg., nr. 11, novem-
ber 1979, blz. 943-968 (USA). 

Het U.S. National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism organiseerde 21 primaire preventie-pro-
jecten; deze worden in dit artikel besproken en op 
zeven hiervan wordt nader ingegaan. Het idee van 
alcoholpreventie is gebaseerd op twee theorieen: 1. De 
controle-theorie gaat ervan uit dat er een verband is 
tussen alcoholconsumptie en met alcohol verband 
houdende problemen; vermindering van de consump-
tie is dan de voornaamste taak bij voorkoming van 
alcoholisme. 2. De socialisatie-theorie stelt dat de 
mens in staat is op verantwoorde wijze om te gaan 
met alcohol en vindt dat problemen die het gevolg 
zijn van alcoholgebruik door leren en socialiseren 
voorkomen kunnen worden. Materiaal voor het on-
derzoek kwam van het N.I.A.A.A., van buiten (in de 
vorm van newsletters en verslagen uit kranten) en ver-
slagen van de projectleiders. Hieruit werden onder 
meer de volgende variabelen gelicht: het type preven-
tie (primair, secondair of een combinatie van deze 
twee) waaraan men de voorkeur gaf, de doelstellingen, 
de setting (scholengemeenschap of staat), type deel-
nemers, methode van evalueren. Aan het eind van 
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het artikel worden zowel geslaagde als niet-geslaagde
projecten besproken.
Met literatuuropgave.
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