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Voorwoord 

Deze negende aflevering van Justitiële Verken-
ningen is in zijn geheel gewijd aan de vrouw bij 
de politie. 
Dat de verschijningsdatum van dit themanum-
mer ongeveer is samengevallen met het 15 no-
vember j.l. door de V.V.A.O. georganiseerde 
congres Vrouw en Recht berust niet helemaal 
op toeval. In de eerste plaats wordt vooral de 
laatste tijd steeds meer aandacht geschonken, 
zowel door de overheid als het bedrijfsleven aan 
het vrouwelijk deel van de Nederlandse beroeps-
bevolking. Dit uit zich niet alleen in nieuwe 
wettelijke regelingen, zoals de Wet gelijke 
behandeling man en vrouw, ook wordt er lang- 

3 	zamerhand een begin gemaakt met weten- 
schappelijk onderzoek waarin het accent gelegd 
wordt op de positie van de vrouw in bepaalde 
beroepssectoren. 
Het themanummer wordt geopend met een 
inleidend artikel van mr. Thea Frank. Hierin 
zal de positie van de vrouwelijke agent, voor-
zover mogelijk, in al zijn facetten behandeld 
worden. Het artikel geeft inzicht in de wijze 
waarop de vrouwelijke agent zich heeft ont-
wikkeld in Nederland, de V.S. en in Groot-
Brittannië. Naast een aantal algemene gege-
vens zullen de positieve en negatieve kanten 
van het functioneren van de vrouw bij de poli-
tie behandeld worden. Het artikel wordt afge-
sloten met een vergelijking van de stand van 
zaken m.b.t. de vrouwelijke agent in de drie 
landen. 
Het tweede speciaal voor dit themanummer 
geschreven artikel van Nienke Feenstra (inspec-
teur van politie) gaat in op de plaats van de 
vrouw bij de politie en in de maatschappij. Het 
artikel is toegespitst op de Nederlandse situatie. 
In het hieropvolgende artikel behandelt 
Jennifer Hilton de situatie bij de vrouwelijke 
agent in Groot-Brittannië. De schrijfster die 
zelf een hoge positie bij de Londense Metropo-
litan Police bekleedt, ziet ook voor de toe- 
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komst dat de vrouw bij de politie altijd in de 
minderheid zal blijven. 
Peter Home wijdt in zijn artikel — Vrouwen 
binnen het politie-apparaat tegen het jaar 
2000 — eveneens uit over het toekomstperspec-
tief van de vrouwelijke agent in de V.S. Hij 
geeft aan welke veranderingen in de samen-
leving de plaats van de vrouwelijke agent op 
den duur positief dan wel negatief kunnen 
beïnvloeden. 
In het laatste artikel van Susan Martin, Politie-
vrouwen en politievrouwen, worden we gecon-
fronteerd met twee typen politievrouwen: ge-
defeminiseerde en gedeprofessionaliseerde. Van 
beide extreme typen vrouwen worden de ken-
merken opgesomd. Hoewel de waarheid ook 
hier weer in het midden ligt, geeft dit onder-
zoek toch enig inzicht in het functioneren van 
de vrouw bij de politie in de V.S. 



De vrouw bij de politie 

door mr. Thea Frank* 

1. Inleiding 
Steeds meer wordt door de overheid en ook 
door het bedrijfsleven aandacht besteed aan de 
positie van de vrouw in het arbeidsproces. Op 
1 maart j.l. trad de Wet gelijke behandeling 
mannen en vrouwen in werking die overigens 
nog maar gedeeltelijk van toepassing is op 
overheidspersoneel**. Langzamerhand ver-
schijnen vrouwen in beroepen die vroeger al-
leen door mannen uitgeoefend werden. Het 
aandeel van de vrouw op de totale beroeps-
bevolking is dan ook de laatste jaren aanzien- 

5 	lijk gegroeid: van 22,3% in 1960, liep het op 
tot 25,7% in 1971 en in 1977 bedroeg het aan-
deel 28,6%***. 
Toch zijn de vrouwen in vrijwel alle beroeps-
groepen ondervertegenwoordigd en ook daar 
waar relatief veel vrouwen te vinden zijn, be-
zetten zij veelal de lagere functies (Van 
Doorne—Huiskes, 1980). 
In dit themanummer zal centraal staan de 
plaats die de vrouw inneemt bij de politie in 
Nederland, de Verenigde Staten en in Groot-
Brittannië. Door middel van een historisch 
overzicht zal per land worden aangegeven 
welke ontwikkeling de vrouw bij de politie 
heeft doorgemaakt. 
Na deze ontwikkelingsschets volgt een uiteen-
zetting van de huidige stand van zaken waarbij 
de meest recente gegevens m.b.t. aantallen, 
duur dienstverband enz. besproken zullen wor-
den. 
Tenslotte zal voor alle drie landen nagegaan 
worden welke belemmeringen de vrouw in 

* De auteur is werkzaam op het WODC als redacteur 
Justitiële Verkenningen. 
** In dit verband verwijzen wij naar het juli-augus-
tusnummer van Ars Aequi (1980) dat in zijn geheel is 
gewijd aan 'vrouw en arbeid'. 
*** Bron: CBS, 1960 Volkstelling 1971, 1977, 1977: 
Sociale maandstatistiek september 1978. 



haar werk bij de politie ondervindt, de voor-
oordelen waarmee ze te maken krijgt maar ook 
welke positieve invloed haar aanwezigheid 
heeft op een masculine gemeenschap. Hierbij 
zal vooral gebruik gemaakt worden van enkele 
onderzoeken die men in de Verenigde Staten 
heeft verricht naar het functioneren van de 
vrouwelijke agent. Ook zal gerefereerd worden 
aan een enkel Nederlands onderzoek hoewel 
dit weinig inzicht geeft in het feitelijke func-
tioneren van de vrouwelijke agent. 

Inmiddels is bekend geworden dat op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken op 1 januari 
1981 een onderzoek van start zal gaan naar de 
positie van de vrouwelijke agent. Doel van het 
onderzoek van BIZA is om tot een oordeels-
vorming te komen over de vraag of vrouwen 
al dan niet op grond van specifiek vrouwelijke 
eigenschappen meer of minder geschikt zijn 
voor het verrichten van bepaalde politietaken. 

6 Daarnaast bestaan er plannen voor een onder-
zoek op dit terrein aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Wanneer met dit onderzoek een begin 
gemaakt zal worden is nog niet bekend. De 
bedoeling van het Leidsche onderzoek is om 
tot een inventarisatie van een aantal kwantita-
tieve gegevens inzake de vrouwelijke agent te 
komen. Tevens wil men inzicht trachten te 
krijgen in de meningen van de verantwoorde-
lijke beleidsdragers en de grondslagen van het 
beleid. 
Mogelijkerwijs kan de in het kader van dit 
themanummer verrichte literatuurstudie een 
bijdrage leveren aan het verder in gang zetten 
van onderzoek naar de vrouw bij de politie in 
Nederland. 

2. Historisch overzicht 

A. Nederland 
In 1911 werd in Nederland — in Rotterdam — 
de eerste vrouw bij de politie aangesteld en 
wel bij de zedenpolitie. Haar taak, die we ook 
moeten bezien in het licht van de slechte sociale 
omstandigheden, had een bij uitstek sociaal 
karakter. Sindsdien kwamen er steeds meer 
vrouwen bij de politie. 
In 1953 trad in Heerlen de eerste vrouw bij de 
geüniformeerde politie in dienst. (Goedendorp, 



1971). Haar taak lag vooral op het terrein van 
de jeugd. Perrick (1969) heeft deze taak als 
volgt weergegeven: 
1) Surveillance op de openbare weg en in open-
bare gelegenheden, 
2) Controle in verlofs- en vergunningslocali-
teiten, in bioscopen en bij openbare vermake-
lijkheden, 
3) Onderricht op scholen, 
4) Vorming van en toezicht op de jeugdver-
keersbrigades, 
5) Regeling van de politieklas, 
6) Fouillering van vrouwelijke verdachten. 
Volgens Krijnen (1960) lag het accent bij de 
meeste van deze activiteiten op de pedago-
gische beinvloeding van de jeugd en 'dit werk 
ligt de vrouw krachtens haar geaardheid beter 
dan de gemiddelde politieman'. Langzamer-
hand veranderde de positie van de vrouw bin-
nen het politiekorps. Daarbij speelde ook een 
rol dat de taak van de politie verschoven was 

7 	van 'de sterke arm' naar een meer hulpverlenen- 
de taak, waardoor de aanvaarding van de vrouw 
werd vergemakkelijkt. Het in 1966 verschenen 
rapport 'Vrouw bij de politie', pleitte o.a. 
voor een grotere plaats van de vrouw in het 
politie-apparaat, ook bij de geüniformeerde 
dienst. 
Inzicht in de stand van zaken rond de positie 
van de vrouwelijke agent eind jaren '60, geeft 
het in 1968 door Perrick ingestelde onder-
zoek, gebaseerd op een enquête onder 123 
gemeentelijke politiekorpsen. Enkele van deze 
resultaten geven we hieronder weer: 
De werkzaamheden van de vrouwelijke agent 
lagen voornamelijk bij de verkeersdienst en bij 
de zeden- en kinderpolitie. Waar de vrouw een 
taak had bij de algemene surveillance kan wor-
den aangenomen dat deze vooral op de jeugd 
gericht was. Op één uitzondering na stonden 
alle vrouwelijke agenten onder mannelijke lei-
ding. Verder bedroeg de gemiddelde duur van 
de diensttijd vier jaar en was de belangrijkste 
verloopfactor het huwelijk. Een van de con-
clusies die Perrick aan het onderzoek ontleen-
de, was dat in 15 jaar tijd het verschijnsel 
vrouw bij de politie van buitensporigheid tot 
een normaal iets was geworden. Dit zou vooral 
te danken zijn aan de kwalitatief hoogwaardige 
prestaties die de vrouwelijke agent leverde. 



Waar het ging om de inzet van de vrouw in de 
algemene surveillance en verkeersregeling 
plaatste de onderzoeker de volgende (voor die 
tijd kenmerkende) opmerking: 'Vanwege hun 
beperkte inzetbaarheid meen ik, ook gelet op 
de korpssterkte, dat de voorkeur aan mannen 
moet worden gegeven en dat inzet en werving 
van vrouwen voor deze taken tot noodsituaties 
beperkt dient te blijven'. 

Was het merendeel van de vrouwelijke agenten 
in de jaren '60 nog werkzaam in de verkeers-
dienst en bij de kinder- en zedenpolitie, in 1977 
is het aantal vrouwen werkzaam bij de surveil-
lancedienst vele malen groter geworden. Hoe-
wel nog steeds relatief veel vrouwen — vooral 
in officiersrangen — bij de zeden- en kinder-
politie werken, zien we ook vrouwen verschij-
nen in geheel nieuwe functies: bereden politie, 
technische opsporings- en herkenningsdienst, 
technische onderzoeken en mobiele eenheid. 

8 	Anno 1980 zijn we dan ook geheel vertrouwd 
geraakt met het beeld van de vrouwelijke sur-
veillance-agent die samen met haar mannelijke 
collega ook in nachtelijke uren haar dienst ver-
vult. Uit het jaarverslag Korps Rijkspolitie 
1979 valt af te leiden dat het aanstellingsbeleid 
inzake vrouwelijke politie-ambtenaren erop 
gericht is dat vrouwen op gelijke wijze moeten 
kunnen functioneren als haar mannelijke col-
lega's. Voor vrouwelijke politie-ambtenaren 
zullen zonder restrictie identieke rechten en 
plichten gelden als voor mannelijke politie-
ambtenaren. Bij kwesties als inzet voor avond-
en nachtdienst, specialistische werkzaamheden 
en plaatsingsbeleid, zal geen onderscheid die-
nen te worden gemaakt. 

B. Verenigde Staten 
Evenals Groot-Brittannië, dat hierna behandeld 
zal worden, kennen ook de Verenigde Staten 
een lange geschiedenis van de vrouw bij de 
politie. Het begin lag omstreeks de tweede 
helft van de 19e eeuw, toen onder invloed van 
een aantal vrouwenorganisaties zgn. police- 
matrons bij de gevangenissen werden aangesteld. 
Aan deze police-matrons werd de zorg van de 
vrouwelijke verdachten opgedragen (Melchion-
ne, 1974). Dit resulteerde in 1888 in een wet-
telijke plicht voor steden met meer dan 20.000 



inwoners om deze vrouwen bij de gevangenissen 
in dienst te nemen. 
De eerste politievrouw dateerde van 1893. Zij 
werd bij de politie aangesteld ter begeleiding 
van vrouwen en kinderen in strafzaken. Het 
bekendst is geworden Alice Stebbins Wells, een 
voormalig maatschappelijk werkster, wier 
benoeming in 1910 plaats vond. Zij pleitte 
voor opsporingsbevoegdheid van maatschappe-
lijk werksters, die tenslotte werd toegekend. 
Zij hield toezicht op vrouwen en jeugdigen in 
dansgelegenheden, bioscopen, gokhuizen en op 
prostitutie. Dankzij deze miss Wells, wier aan-
stelling aanvankelijk op zeer uiteenlopende 
reacties stuitte, waren er in 1916 in meer dan 
200 Amerikaanse steden vrouwen in dienst bij 
de politie. De vrouwen werden gesteund door 
de in 1915 opgerichte International Associa- 
tion of Pol icewomen, die veel heeft bijgedragen 
aan het welzijn van de vrouwelijke agent. (In 
1935 werd deze organisatie opgeheven). 

9 	Rond de Eerste Wereldoorlog verschenen de 
vrouwelijke agenten bij de militaire opleidings-
kampen, waar ze o.a. werden ingezet om prosti-
tutie tegen te gaan. 
Inmiddels waren ten behoeve van de vrouwen, 
aan de politiekorpsen aparte bureaus of police-
women verbonden, waar zij hun werkzaam-
heden verrichtten onder leiding van eveneens 
een vrouw. 
1922 Was een belangrijk jaar in de ontwikkeling 
van de Amerikaanse politievrouw. In dit jaar 
aanvaardde de International Association of 
Chiefs of Police een motie waarin stond dat 
vrouwelijke agenten een essentieel onderdeel 
vormden van een modern politie-apparaat. Het 
werk van de vrouwen breidde zich — mede als 
gevolg van de activiteiten van deze organisatie 
— uit tot preventie van jeugd- en vrouwencri-
minaliteit, opsporen van vermiste personen en 
het hulp bieden aan slachtoffers van verkrach-
ting (Home, 1975). Over de (crisis)jaren rond 
1930 bestaat weinig historische informatie. Even-
als gedurende de Eerste Wereldoorlog hadden 
vrouwelijke agenten ook in de Tweede Wereld-
oorlog een belangrijke taak bij de militaire 
kampen. Het werk van de Amerikaanse vrouwe-
lijke agent ging zich langzamerhand uitbreiden 
tot functies ook buiten het terrein van de kin-
der- en zedenpolitie. Zowel bij de recherche 



als ook bij de algemene surveillance werden 
vrouwen ingezet. 

Invloed van wettelijke regelingen 
Toch betekende die uitbreiding van taken nog 
niet dat er voor de vrouwelijke agent een echte 
carrière was weggelegd. Bevorderingsmogelijk-
heden bestonden er voor haar niet. Dit veran-
derde in 1963 toen een vrouwelijke agent de 
staat aanklaagde wegens discriminatie omdat 
ze niet in staat was gesteld deel te nemen aan 
een bevorderingsexamen (Melchionne, 1974). 
Ze beriep zich op het 14e amendement van de 
Amerikaanse grondwet. De vrouw werd door 
het Court of Appeal in het gelijk gesteld. Sinds-
dien stonden bevorderingsexamens bij de poli-
tie open voor vrouwen. Eén van de gevolgen 
van deze uitspraak was, dat het aantal vrouwen 
bij de surveillancedienst aanzienlijk werd uit-
gebreid. (Om de vrouwen ervaring op te laten 
doen in verband met eventuele leidinggevende 

10 	posities). Verder vond in 1972 een belangrijke 
wijziging plaats van de Civil Rights Act van 
1964. Hiermee gold een verbod van discrimina-
tie op grond van ras, geloof en sekse voor alle 
burger- en overheidsinstanties, inclusief de 
politie (Feenstra, 1977). 
In deze ontwikkeling paste de opheffing van 
het aparte womensbureau in 1977, waardoor 
het werk van de vrouw geihtegreerd kon wor- 
den in dat van haar mannelijke collega's. 
Tenslotte speelde hier nog een rol de Crime 
Control Act van 1972, die eveneens een discri-
minatieverbod op grond van sekse, geloof of 
ras behelsde. Op grond van deze wet werd 
subsidie toegekend aan korpsen, terwille van het 
terugdringen van criminaliteit, met als voor-
waarde dat het desbetreffende korps vrouwen 
in dienst nam. De invoering van deze wet had 
zeer uiteenlopende reacties tot gevolg. Sommige 
korpsen gingen naar aanleiding hiervan gericht 
vrouwen werven, anderen bleken dermate on-
welwillend tegenover dit instituut te staan dat 
ze hun subsidies moesten laten vallen (Feenstra, 
1977 en Koenig, 1978). 
Op grond van bovenstaande ontwikkelingsschets 
is het moeilijk om exact aan te geven in welke 
(emancipatie)fase de Amerikaanse politie-
vrouw zich momenteel bevindt. De houding 
van de diverse korpsen verschilt per staat maar 



ook per stad. Daarentegen wordt in sommige 
korpsen zoals Connecticut, New York en 
Washington een zeer vooruitstrevend beleid 
gevoerd en worden vrouwen volledig gelijk aan 
de man ingezet in alle politiewerk. 

C Groot-Brittannië 
Het land waar de ontwikkeling van de vrouw 
bij de politie de grootste vlucht genomen heeft, 
is Groot-Brittannië. In dit land vervult de 
vrouwelijke agent al meer dan 60 jaar een be-
langrijke rol. Evenals in de V.S. begonnen deze 
vrouwen eind 19e eeuw hun werkzaamheden 
als bewaaksters van vrouwelijke gevangenen. 
Ook in Groot-Brittannië heeft een aantal vrou- 
wen-organisaties buiten de politie invloed gehad 
op de ontwikkeling van de vrouwelijke agent. 
De eerste vrouw bij de politie (Clara Holmes) 
werd in 1916 aangesteld; haar taak lag op het 
terrein van vrouwen- en kinderzaken. Zij bezat 
toen nog geen arrestatiebevoegdheid. De Engel- 

11 	se vrouwen, die sinds 1918 waren onderge- 
bracht in aparte `Divisions of Women Police-
patrols' (te vergelijken met de Amerikaanse 
womensbureaus) hielden zich verder bezig met 
zedenmisdrijven, prostitutie, blanke slavinnen-
handel enz. (Home, 1975). Voor dit werk wer-
den zij eveneens in de Eerste Wereldoorlog 
ingezet. In 1922 werd het bestaan van die vrou-
wen door bepaalde mannenorganisaties be-
dreigd. Het zgn. Geddes-rapport verscheen en 
deed een oproep tot afschaffing van de vrouwe-
lijke agent. De vrouwen moesten hun taken 
weer afstaan aan hun mannelijke collega's. Het 
gevolg was dat het aantal vrouwen tot 20 werd 
terug gebracht. De vrouwen kregen echter 
steun van de Amerikaanse International Asso-
ciation of Policewomen. Deze steun ging zover 
dat de vrouwen in 1923 volledige arrestatie-
bevoegdheid werd verleend. (Home, 1975). 
Naar aanleiding van het in werking treden van 
de Children and Young persons Act in 1933, 
breidde het takenpakket van de vrouwelijke 
agent zich — op het gebied van de kinderbe-
scherming — verder uit. 
Hierna waren in de geschiedenis van de Engelse 
vrouwelijke agent nog van belang haar rol in de 
Tweede Wereldoorlog waar ze werd ingezet om 
een aantal normaal door mannen verrichte ta-
ken, over te nemen. 
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Een recente ontwikkeling betreft de opheffing 
in 1975 van de aparte womensdivisions, die 
het gevolg was van de inwerkingtreding van de 
Sex Discrimination Act, dat jaar (Sullivan, 
1979). Terwijl voorheen ieder bureau 
zijn eigen bevorderings- en toewijzingsbeleid 
had, kwam er een eind aan de gescheiden op-
stelling. Ook de salaris-ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen werd opgeheven en de integra-
tie lijkt hiermee voltooid (Perrick, 1979). De 
inwerkingtreding van deze wet heeft tot gevolg 
gehad dat de vrouwen afstand deden van hun 
specialistische taak op het terrein van kinder-
en zedenzaken, ten behoeve van meer algeme-
ne surveillance-werkzaamheden. Momenteel 
wordt de vrouw ingezet in alle politiewerk 
(Home, 1975) en de Engelse politie kenmerkt 
zich heden ten dagen dan ook door een abso-
lute gelijkschakeling van mannen en vrouwen 
op ieder gebied binnen de politie. 

3. Enkele algemene gegevens 

A. Nederland 
De gegevens die hieronder besproken worden, 
zijn voor een deel ontleend aan een in 1977 
door Kruizinga verricht onderzoek onder 131 
gemeentekorpsen, waarin tevens een vergelij-
king plaatsvindt met de bevindingen van Per-
rick in 1968. Dit onderzoek werd verricht on-
der 123 gemeentekorpsen. 

a. Aantallen vrouwelijke agenten 
Volgens het onderzoek van Kruizinga steeg van 
1968 tot 1977 het aantal korpsen waarin 
vrouwelijke agenten werkzaam waren van 26 
tot 59. In 1979 bedroep dit aantal 61 (CBS, 
mei 1980). Het aantal vrouwelijke agenten 
nam in deze periode toe van 149 tot 654, waar-
van 31 vrouwen zich in een officiersrang 
bevonden. Op 1 januari 1980 bedroeg het aan-
tal bij de Gemeentepolitie werkzame vrouwe-
lijke agenten 661 terwijl hiervan 32 vrouwen 
een officiersrang bekleedden. 
Het aandeel van de vrouwen op de totale 
sterkte (van 18.517) is momenteel ± 4% (CBS. 
maandstatistiek, mei 1980)*. Op dit moment 

*Alle cijfers zijn berekend exclusief administratief 
personeel en adspirant-agenten. 



is ± 57% van het totaal aantal vrouwelijke 
agenten werkzaam bij de drie grootste korpsen, 
te weten, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 
Het aantal bij de Rijkspolitie werkzame vrouwe-
lijke agenten bedroeg eind 1979 351, waarvan 
22 vrouwen in een officiersrang. Op de totale 
sterkte (van 9.232) is het aandeel van de vrouw 
4% (Jaarverslag Rijkspolitie, 1979)*. 

b. Duur dienstverband 
De gemiddelde diensttijd bedroeg in 1968 ruim 
vier jaar; in 1977 was dit gemiddelde ongeveer 
vijf jaar. Dit is uitzonderlijk laag, als we beden-
ken dat een groot deel van de mannelijke agen-
ten meestal tot hun pensionering in dienst 
blijft. Een gevolg hiervan is dat de (hoge) op-
leidingskosten een vrouwelijke agent relatief 
duurder maken dan haar mannelijke collega. 
Met name in tijden van bezuiniging zou dit min-
der aangename consequenties kunnen hebben 
voor het wervingsbeleid inzake vrouwelijk poli- 

13 tiepersoneel. In de Verenigde Staten bijvoor-
beeld (zie blz. 53) hebben bezuinigingen tot 
honderden ontslagen onder vrouwelijke agen-
ten in New York geleid. Het is daarom aanbeve-
lenswaardig de mogelijkheden voor vrouwen 
om te blijven werken te bevorderen evenals 
het opnieuw in dienst nemen van vrouwen die 
enkele jaren hun werk hebben moeten onder-
breken. 

Zowel in 1968 als in 1977 was de belangrijkste 
verloop-factor het vertrek wegens huwelijk. Uit 
het onderzoek van Kruizinga bleek voorts dat 
in 1977 van de 654 vrouwelijke politie-ambte-
naren een 116-tal gehuwd was (18%). Ook 
werd in 1977 nagegaan hoe de korpsen stonden 
tegenover parttime-arbeid. In het algemeen 
achtte men het bezwaarlijk parttimers in dienst 
te nemen in verband met continu-diensten. An-
derzijds was er wel een bereidheid om part-
timers in te zetten bij pieken in de werkdrukte. 

c. Leeftijd, salaris, uniform en bewapening 
Over het algemeen was er weinig verschil tus-
sen 1968 en 1977 in de gemiddelde leeftijd van 
de vrouwelijke agent. Het grootste deel van de 
vrouwen (± 75%) had een leeftijd die beneden 
de 25 jaar lag. Overigens staat tegenwoordig 
de in diensttredingsleeftijd van jonge agenten(s) 



nogal ter discussie. Om te voorkomen dat 
agenten(s) te jong de straat op gaan, wil men 
de leeftijdsgrens verhogen van 17 tot 19 jaar. 

De salariëring voor mannelijke en vrouwelijke 
agenten is gelijk. Een in 1969/'70 in Rotter-
dam verricht onderzoek (Goedendorp, 1971) 
wees uit dat mannelijke agenten vóór deze 
gelijke salariëring waren, ondanks het feit dat 
vrouwen — in de surveillancedienst — soms 
minder zwaar belast waren. De vrouwelijke 
agenten (nota bene) stonden minder positief 
tegenover deze gelijkschakeling daar zij van 
mening waren dat hun mannelijke collega's in 
de surveillancedienst meer risico liepen. (Over 
emancipatie gesproken . ..) 

Bij de meeste korpsen wordt aan de vrouw 
overgelaten of ze een pantalon of een rok wil 
dragen. Er zijn nog korpsen waar richtlijnen 
t.a.v. het uniform bestaan. 

14 	In de Bewapenings- en uitrustingsbeschikking 
voor de Gemeentepolitie 1968 wordt een dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen mannelijke 
en vrouwelijke agenten, waar het gaat om het 
meevoeren van wapenstokken, handboeien en 
knevelkettingen. Verder verleent het besluit 
geen bijstandsgeweldinstructie aan de vrouwe-
lijk agent en wordt van haar verlangd dat ze 
het pistool in de schoudertas draagt. Met het 
dragen van het pistool in hun schoudertas heb-
ben de vrouwen veel problemen; in eventuele 
noodsituaties kunnen ze minder snel ingrijpen. 
(Knelpuntennota, 1979). Overigens blijkt dat 
deze regels in de praktijk niet zo streng wor-
den nageleefd als voorgeschreven staat. 

B. Verenigde Staten 

a. Aantallen 
Gezien het versnipperde beeld dat de Ameri-
kaanse politie-organisatie te zien geeft, is het 
onmogelijk om de ontwikkeling van de vrouwe-
lijke agent in aantallen aan te geven. We ver-
wijzen hiervoor naar het artikel in bewerkte 
vorm van Home op blz. 49. Wel is het mogelijk 
om het aandeel van de vrouw in percentages 
van de totale sterkte uit te drukken. Dit aan-
deel bedroeg in 1960 ± 1%. Vooral na de in-
werkingtreding van de eerder besproken anti- 



discriminatie-wetten is dit aandeel toegenomen 
(Poronall, 1979). 
Het is waarschijnlijk dat de vrouwen momen'- 
teel circa 2% van de totale sterkte uit maken 
(Home, 1975 en 1979). 
Home (1979) wijst er hierbij op dat het groei-
cijfer van de politie tussen 1979 en 1985 
aanzienlijk lager zal zijn dan begin 1970; dit 
in verband met beperkte overheidsbudgetten. 
Ook ondervindt het cijfer invloed van de econo-
mische recessie. Zo werden in 1975 honder-
den vrouwelijke agenten in New York ontsla-
gen. 

b. Duur dienstverband 
Evenals in Nederland is het verloop onder 
vrouwelijke agenten vrij groot. De gemiddelde 
duur van haar dienstverband is volgens Home 
(1979) vier â vijf jaar en dezelfde overwegingen 
als huwelijk en kinderen krijgen spelen hier de 
voornaamste rol. Ook Home wijst erop dat 

15 	vrouwelijke agenten de overheid meer geld 
kosten aan werving en opleiding dan mannen, 
hetgeen met het oog op bezuinigingen een 
reden kan zijn om ze minder aan te stellen. 
Daarnaast kan volgens Home de duur van 
diensttijd van invloed zijn op bevorderings-
mogelijkheden van de vrouw. 
Anderzijds wijst de auteur (1975) erop dat 
onderzoek heeft uitgewezen dat de absentie 
onder vrouwen iets lager is dan onder mannen. 
Tenslotte dient volgens Ermer (1978) een on-
derscheid gemaakt te worden tussen de 'oude' 
en de 'nieuwe' generatie vrouwelijke agenten. 
Uit zijn onderzoek bleek dat de oudere gene-
ratie gemiddeld 13 jaar aanbleef terwijl de 
gemiddelde duur van de nieuwe generatie 21/2 
jaar bedroeg. 

c. Leeftijd, salaris, uniform en bewapening 
In de V.S. is de minimum-leeftijd voor in- 
diensttreding bij de politie hoger dan in Neder-
land, nl. begin 20 (Ter Haar, 1973). 
De Amerikaanse politie kent aantrekkelijke 
salarissen en pensioenvoorzieningen. Bij de 
helft van de korpsen zijn de salarissen voor man-
nen en vrouwen gelijk (Feenstra, 1977). Uit 
het onderzoek van Ermer naar de motivatie 
van mannelijke en vrouwelijke agenten om bij 
de politie te gaan werken bleek dat vooral de 
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vrouwen dit werk kozen in de eerste plaats 
vanwege de financiële aantrekkelijkheid ervan. 
Bij de meeste Amerikaanse korpsen zijn de 
vrouwen vrij een pantalon of een rok te dragen. 
In grote steden als Connecticut, New York 
en Washington dragen de vrouwen dezelfde 
bewapening als de mannen; dit recht om wape-
nen te dragen hebben de vrouwen sinds 1971 
(Koenig, 1978). 

C. Groot-Brittannië 

a. Aantallen 
Het aandeel van de vrouwelijke agent op de 
totale sterkte steeg van 1964 tot 1974 van 3,4% 
tot 4,9% (Hilton, 1976). Als gevolg van de in-
werkingtreding van de Sex Discrimination Act 
in 1975 deed zich wederom een aanzienlijke 
stijging van het vrouwelijk aandeel voor. Zo-
wel Sullivan (1979) als May (1978) noemen 
percentages die boven de zeven procent uit-
komen. 

b. Duur dienstverband 
Evenals in Nederland en de V.S. zeggen vrou-
welijke agenten in Groot-Brittannië hun baan 
op, teneinde te trouwen en zich aan een gezin 
te wijden. De gemiddelde duur van het dienst-
verband is hier drie jaar. May (1978) wijst er 
daarbij tevens op dat er inmiddels tekenen zijn 
die erop duiden dat meer vrouwen voor een 
carrière gaan kiezen naast of in plaats van een 
gezin. 

c. Leeftijd, salaris, uniform en bewapening 
Vanaf hun 18e jaar kunnen jonge agenten bij 
de politie in dienst komen. Tot voor kort 
ontvingen vrouwelijke agenten 10% minder 
salaris dan hun mannelijke collega's. Met de 
inwerkingtreding van de Sex Discrimination 
Act in 1975 zijn de laatste salaris-verschillen 
opgeheven. 
Vanaf vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn 
de vrouwelijke agenten in Groot-Brittannië 
geüniformeerd. Hoewel de politie in Groot-
Brittannië in principe ongewapend is, gelden 
ten aanzien van mannelijke en vrouwelijke 
agenten dezelfde uitzonderingsbepalingen. 



4. Opleiding, werving en selectie 

A. Nederland 

a. Politie-opleidingsschool; werving en selectie 
Aan de politie-opleiding, die één jaar duurt, 
gaat een selectie vooraf die voor de Gemeente-
politie in het Selectiecentrum te Hilversum 
plaats vindt en voor de Rijkspolitie bij het 
Bureau personeelsvoorziening te Utrecht. De 
gemeentelijke korpsen, die autonoom zijn in het 
te voeren beleid, kunnen in tegenstelling tot 
de Rijkspolitie, zelfstandig beslissen of zij al 
dan niet vrouwen tot hun korps willen toe-
laten. Beslissingen die in verband met de selec-
tie door Hilversum worden genomen, worden 
dan ook door de korpsen als een advies gezien. 
In 1979 werd, bij de Gemeentepolitie — aldus 
het Selectiecentrum Hilversum — 9% van de 
vrouwen en 13% van de mannen goedgekeurd. 
Bij de Rijkspolitie werd in 1979 12% van de 

17 	vrouwen en 10% van de mannen goedgekeurd 
(Jaarverslag Korps Rijkspolitie, 1979). 
Wat de werving van vrouwelijke agenten betreft, 
kan het volgende worden opgemerkt: de wer-
vings-advertenties, die tot voor kort een nogal 
mannelijke imago van het politiewerk lieten 
zien, zullen in de toekomst minder anticiperen 
op het stoere beeld dat men van de politie 
heeft. 

b. Mobiele Eenheid 
Hoewel verder niet ingegaan zal worden op de 
opleiding aan de politie-opleidingsschool, dient 
in dit kader wel een opmerking geplaatst te 
worden over de M.E.-opleiding. 
Deze opleiding, die voor de Rijkspolitie in 
Neerrijnen en voor de Gemeentepolitie in 
Woensdrecht plaats vindt, duurt vijf weken. 
Voor mannelijke agenten die de politie-oplei-
dingsschool doorlopen hebben, is deze opleiding 
verplicht. Ook voor vrouwelijke agenten zal de 
M.E.-opleiding in de nabije toekomst verplicht 
gesteld worden. 
Zo heeft het korps Den Haag onlangs zeven 
van haar vrouwelijke agenten naar de M.E.-
opleiding gestuurd. De ervaringen van de vrou-
wen waren verdeeld. Vaak werd een gebrek 
aan fysieke kracht hier als een bezwaar ge-
noemd. De vrouwen die deze opleiding door- 



lopen hebben, kunnen nu ook ingezet worden 
bij bepaalde acties. 

c. Nederlandse Politie-Academie 
De NPA, die studenten in vier jaar opleidt 
voor officiersrangen bij de Nederlandse politie, 
staat sinds 1971 open voor vrouwen. Afgestu-
deerde juristen kunnen volstaan met een twee-
jarige vervolgcursus aan de NPA. In 1975 
studeerden de eerste vier vrouwen met een 
volledige NPA-opleiding af. Zij kunnen in be-
ginsel bij elke afdeling van de Nederlandse poli-
tie te werk worden gesteld. De vrouwen die 
voor 1975 een officiersrang bekleedden waren 
alleen werkzaam bij de kinder- en zedenpolitie. 
Dit jaar werden tien vrouwen tot de NPA toe-
gelaten: dit is meer dan een verdubbeling 
t.o.v. 1975. 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal 
sollicitanten dat van 1971 tot 1977 tot de 
NPA werd toegelaten. 

18 	Hoewel het aantal tot de NPA toegelaten solli- 
citanten zowel bij mannen als bij vrouwen 
gering is, lijkt er hier toch sprake te zijn van 
een geringere plaatsingskans voor vrouwen dan 
voor mannen. Mogelijk speelt hier ook de be- 
perkte capaciteit van de NPA een rol. 

B. Verenigde Staten 
In het Amerikaanse systeem lopen de oplei-
dingen per korps uiteen. (Volgens Feenstra, 
1977, zijn er net zoveel verschillende korpsen 
als er opleidingen zijn). Meestal wordt als mini-
mum-vooropleiding highschool geëist. 

Tabel. Aantal (vrouwelijke) sollicitanten naar de NPA 

cursusjaar 

1971 	 664 	 84 (13%) 
1972 	 1.095 	159 (14%) 
1973 	 1.495 	193 (13%) 
1974 	 1.801 	350 (19%) 
1975 	 1.590 	294 (18%) 
1976 	 1.702 	291 (17%) 
1977 	 2.333 	461 (20%) 

Bron: Goedendorp, 1978. 

totaal aantal 
sollicitanten 

waarvan vrouwen 



Zoals eerder al naar voren is gebracht, kunnen 
mannelijke en vrouwelijke agenten sinds 
1963 dezelfde bevorderings-examens doen. 
Daarnaast heeft de wijziging van de Civil Rights 
Act in 1972 tot gevolg gehad dat wervings-
aanstellings- en opleidingseisen los van het 
geslacht, ras en geloof bepaald dienen te wor-
den. 
De praktijk heeft echter uitgewezen dat de in-
voering van deze wetswijziging bij veel korpsen 
op verzet is gestuit, hetgeen aanleiding tot een 
aantal processen is geweest. Politiekorpsen die 
aan vrouwen gelijke kansen ontzeggen, dienen 
nu te bewijzen dat `sex is a bonafide occupa-
tional qualification, necessary to the normal 
operation of that particular business or enter-
prise'. 

C Groot-Brittannië 
Het systeem van absolute gelijkschakeling in 
Groot-Brittannië van mannen en vrouwen 

19 	binnen de politie zien we ook weerspiegeld in 
de opleiding aan de politieschool. Sinds 1975 
krijgen adspirant-vrouwelijke en mannelijke 
agenten dezelfde opleiding van 15 weken. Daar-
na doorlopen ze een soort stage van twee jaar 
bij een korps, om ervaring op te doen. Hierna 
kunnen ze examen doen om gericht naar een 
bepaalde functie te solliciteren (Perrick, 1979). 
Veel vrouwen hebben een vooropleiding in de 
verpleging of bij het onderwijs. De bevorderings-
mogelijkheden binnen het korps zijn voor 
mannen en vrouwen gelijk. Beide kunnen de 
hoogste rangen bereiken. 

en aantal (vrouwelijke) geplaatsten 

aantal geplaatsten 

45 (6,8%) 
51 (4,6%) 
53 (3,5%) 
49 (2,7%) 
51 (3,2%) 
58 (3,4%) 
40 (1,7%) 

aantal geplaatsten 
van de vrouwelijke 
sollicitanten 

5 (6,0%) 
3 (1,9%) 
4 (2,1%) 
3 (0,8%) 
3 (1,0%) 
4 (1,4%) 
3 (0,6%) 



5. Voordelen en bezwaren van het optreden 
van de vrouwelijke agent 
In het voorgaande is getracht inzicht te geven 
in de wijze waarop de vrouwelijke agent in 
Nederland, de Verenigde Staten en in Groot-
Brittannië een positie heeft veroverd binnen 
het politie-apparaat. We hebben gezien hoe haar 
takenpakket vanaf rond 1900 tot op heden 
gestalte heeft gekregen. In alle drie behandelde 
landen neemt de vrouwelijke agent momenteel 
in meerdere of mindere mate deel aan de alge-
mene surveillancedienst. Het is met name van-
wege dit laatste aspect van het politiewerk dat 
vooral haar (fysieke) positie de laatste tijd 
nogal eens ter discussie staat. 
Hieronder zal nagegaan worden welke negatieve 
maar ook welke positieve kanten van het op-
treden van de vrouwelijke agent er in deze 
discussie naar voren worden gebracht. Eerst 
zal het functioneren van de vrouwelijke 
agent in zijn algemeenheid besproken worden 

20 	(a), daarna volgt een overzicht van de meningen 
die er bestaan bij: (b) de mannelijke collega's, 
(c) het publiek, (d) de vrouwelijke agent zelf en 
(e) de echtgenotes van de mannelijke collega's. 
Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van 
de gegevens uit een in 1973 door de Police 
Foundation in Washington verricht onderzoek 
onder 80 vrouwelijke en 80 mannelijke sur-
veillance-agenten (Bloch, Anderson en Gervais). 
Dat de meningen soms per land verschillen, 
zal hieronder blijken. 

a. Het functioneren van de vrouw in de sur-
veillancedienst 
Vaak wordt de vraag gesteld of een vrouwelijke 
surveillance-agent in geweldssituaties niet meer 
risico loopt — wegens gebrek aan fysieke 
kracht — dan haar mannelijke collega. Christophe 
(1975) merkt hierbij op dat we eerst moeten 
nagaan in hoeverre het politiewerk geweld- 
dadig is. Gebleken is nl. dat in werkelijkheid 
het grootste gedeelte van het politiewerk uit 
niet-gewelddadige acties bestaat (zie ook Punch, 
1979). 
Bovendien kan men zich afvragen in hoeverre 
het gebruik van fysieke kracht in bepaalde 
situaties een oplossing biedt. Het vermogen om 
snel en helder te kunnen denken speelt hier 
meestal een veel grotere rol. Daarnaast heeft 



Amerikaans onderzoek aangetoond dat vrou-
welijke agenten juist een verminderend effect 
hebben op agressie. Zo bleek uit het onderzoek 
van de Police Foundation (1973) dat vrouwe-
lijke surveillance-agenten minder vaak in con-
flicterende situaties terecht kwamen dan hun 
mannelijke collega's en ook reageerden de 
vrouwen minder agressief. Verder toonden de 
resultaten van dit onderzoek aan dat in het 
algemeen de vrouwen in de surveillancedienst 
even goed voldeden als de mannen. Hilton 
(Feenstra, 1977) verklaart de positieve inbreng 
van de vrouwelijke agent als volgt: aangezien 
de vrouw in het algemeen als minder agressief 
wordt aangemerkt, verwacht men van haar ook 
geen agressief optreden in bepaalde situaties. 
Dit heeft weer tot gevolg dat de andere partij 
zich rustiger gaat gedragen, wanneer zij tegen-
over een vrouwelijke in plaats van een manne-
lijke agent geplaatst wordt. (Selffullfilling 
prophecy). Voor de gevallen die toch in geweld 

21 	escaleren, is het van belang dat vrouwelijke 
agenten een gedegen opleiding in zelfverdedi-
gingstechnieken hebben gevolgd. Doch in de 
meeste gevallen zal de vrouw — aldus Hilton — 
gebruik kunnen maken van haar specifieke 
eigenschappen als geduld en tact. 
In Nederlands onderzoek (Franken en Luklcien, 
1973 en Goedendorp, 1971) wordt gewezen 
op de positieve invloed van de vrouwelijke 
agent op het beschavingspeil in het korps. Bo-
vendien — aldus Christophe — zou door de 
komst van de vrouw het imago van de politie 
tegenover het publiek verbeterd zijn. Tenslotte 
zou — volgens het Amerikaanse onderzoek van 
de Police Foundation — door meer gebruik te 
maken van vrouwen in de politiekorpsen, de 
houding binnen die korpsen minder agressief 
worden. Hierdoor zou er meer aandacht be-
steed kunnen worden aan manieren om geweld 
te vermijden. 

b. Houding van de mannelijke collega's 
Op de vraag hoe mannelijke agenten op dit 
moment tegenover hun vrouwelijke surveillance-
partner staan geeft het in Nederland (schaars) 
verrichte onderzoek geen duidelijk antwoord. 
Wel kunnen we uit het in 1977 door Kruizinga 
verrichte onderzoek onder de gemeentekorpsen 
concluderen in hoeverre de ondervraagde korp- 



sen vrouwen geschikt achtten voor bepaalde 
taken. Zo vonden 46 van de in totaal 59 korp-
sen (die vrouwen in dienst hadden) dat er taken 
en functies waren die niet door vrouwen kon-
den worden vervuld. Deze betroffen: assistentie-
surveillance, motorsurveillance, rayondiensten, 
mobiele eenheid, technische onderzoeken en 
leidinggevende en coördinerende functies. In 
de meeste gevallen werd als motivatie voor de 
ongeschiktheid gegeven: meer spierkracht nodig, 
meer gezag en autoriteit nodig en kwaliteiten 
op technisch gebied vereist. 
Bij de interpretatie van deze gegevens dient 
echter enige terughoudendheid betracht te 
worden: de gegevens geven geen inzicht in de 
mate van acceptatie van de vrouwen door hun 
mannelijke collega's en bovendien heeft het 
takenpakket — zoals we gezien hebben — van 
de vrouwelijke agent zich sinds 1977 duidelijk 
uitgebreid. 

22 	Het Amerikaanse onderzoek van de Police 
Foundation verschaft meer en duidelijker gege-
vens over de houding van de mannelijke colle-
ga's tegenover hun vrouwelijke surveillance-
partner. Uit het onderzoek bleek dat de mees- 

. 	te van de ondervraagde mannen tegen het opne- 
men van vrouwen in de surveillancedienst 
waren; de meeste van hen gaven de voorkeur 
aan een mannelijke partner. Martin (1979) 
geeft voor deze houding de volgende verklaring: 
in de V.S. heerst nog steeds de opvatting dat 
politiewerk mannenwerk is, waar vrouwen 
emotioneel en fysiek ongeschikt voor zijn. Vol-
gens Home (1975) voelt de Amerikaanse poli-
tieman zich door de komst van de vrouw 
bedreigd. Hierbij dient bedacht te worden — 
aldus Martin (1980) — dat het Amerikaanse 
politieapparaat een gesloten gemeenschap 
vormt met zijn eigen taal — en normgebruik. 
Als er nu vrouwen bij komen, die getuige zijn 
van de emotionele tekortkomingen van de 
mannen, raken deze in verwarring. 
Overigens is de houding van de jongere agen-
ten tegenover de vrouwen soepeler gebleken 
dan die van hun oudere collega's (Melchionne, 
1974). 
Steffensmeier (1979) verklaart de negatieve 
houding van de Amerikaanse mannelijke agen-
ten uit een traditionele sexrol-benadering. 



Hij komt in zijn onderzoek tot de conclusie 
dat traditionele sexrol-opvattingen een ernstig 
obstakel vormen voor de vrouw die bij de poli-
tie carrière wil maken. 

In Groot-Brittannië heeft de mannelijke agent 
minder moeite met zijn vrouwelijke collega. 
Binnen het korps ondervindt de vrouw alle 
medewerking. Hilton (zie bewerking op blz. 44) 
refereert hierbij aan een onderzoek onder de 
Londense Metropolitan Police, dat uitwees dat 
slechts 8% van de mannelijke agenten van me-
ning was dat de vrouwen minder goed func-
tioneerden dan zij. 

c. Houding van het publiek 
Helaas is er geen Nederlands onderzoek waaruit 
de houding van het publiek tegenover de 
vrouwelijke agent blijkt. Uit het Police Founda-
tion-onderzoek blijkt dat in de V.S. het publiek 
positief tegenover de vrouwelijke surveillance- 

23 	agent staat. Het publiek ondervindt geen ver- 
schil in service tussen de mannelijke en de 
vrouwelijke agent. De Washington-studie wees 
verder uit dat burgers zelfs voorkeur gaven aan 
een gemengd team boven een team van het-
zelfde geslacht. Niettemin bestaan er toch ook 
bij het publiek twijfels over het functioneren 
van de vrouwelijke agent in geweldssituaties 
(Koenig, 1978). 

In Groot-Brittannië heeft er van oudsher een 
goede verstandhouding bestaan tussen het 
publiek en de politie. In dit land wordt de 
vrouwelijke agent volledig door het publiek 
geaccepteerd. 

d. Mening van de vrouwelijke agent 
Behalve met de mening van de mannelijke 
collega's en van het publiek, hebben we natuur-
lijk ook te maken met de visie van de vrouw 
zelf. Ook hier geeft Amerikaans onderzoek de 
meeste informatie. Melchionne (1974) wijst 
erop dat niet alle vrouwelijke agenten een 
plaats in de surveillancedienst ambiëren. Het 
betreft hier die vrouwen, die de verschuiving 
van de 'specialistische' naar de 'generalistische' 
rol als een degradatie van hun status beschou-
wen. Er zijn nog altijd vrouwen die voorkeur 
geven aan het specialistische werk bij de zeden- 



en kinderpolitie boven het meer algemene sur-
veillancewerk. 

e. Houding van de echtgenotes van de man-
nelijke collega's 
Een overweging die een rol speelt bij de tegen-
werping dat de vrouw onvoldoende inzetbaar 
zou zijn in de surveillancedienst is dat door 
haar gebrek aan fysieke kracht, haar manne-
lijke collega, in geval van bijv. vechtpartijen, 
zijn taak als zwaarder gaat ervaren. (Van der 
Steen, 1975). 
Het is vooral dit bezwaar dat de echtgenotes 
van de mannelijke collega's naar voren bren-
gen wanneer zij zich zoals recent in Nederland 
is gebeurd, verzetten tegen de gemengde sur-
veillance. Daarnaast vinden deze echtgenotes 
dat hun huwelijk bedreigd wordt, met name 
als de gemengde surveillance 's nachts plaats 
vindt. (Alg. Dagblad, 1979). 
Ook in de V.S. heeft men met dit probleem te 

24 	maken en probeert men er iets aan te doen. Zo 
beschrijft Poronall (1979) hoe op initiatief van 
de Policewomen Association de echtgenotes 
wordt aangeboden om een dag mee te rijden 
in een gemengde surveillance-auto. Home 
(1975) wijst op het systeem van het korps in 
Peoria: mannelijke agenten die problemen in 
de privésfeer hebben, kunnen zich — wanneer 
ze daar prijs op stellen — onttrekken aan de 
gemengde surveillance. 
Dat de gemengde surveillance echter ook zijn 
positieve kanten heeft, blijkt uit een onder-
zoek van de Amerikaan Weldy (1976): de 
vrouwelijke agent zou juist een gunstige in-
vloed hebben op de verstandhouding van haar 
collega met zijn vrouw. De gespreksstof die 
de man na werktijd inbrengt in het gezin is 
hierdoor veelzijdiger geworden. 

Uit het voorgaande is gebleken dat aan het op-
treden van de vrouw binnen het politie-appa-
raat zowel voordelen als bezwaren verbonden 
zijn. Het meest gebruikte argument tegen de 
vrouw betreft haar gebrek aan fysieke kracht 
dat haar parten kan spelen in geweldssituaties. 
Hiertegenover staat dat het percentage gewelds-
gevallen bij de politie vaak enorm overschat 
wordt. Toch moeten we rekening houden 
met de mogelijkheid dat zowel een mannelijke 



als een vrouwelijke agent op een onverwacht 
ogenblik met agressief optreden geconfron-
teerd kan worden. Uit Amerikaans onderzoek 
is gebleken dat in zo'n situatie de aanwezig-
heid van een vrouwelijke agent de agressie kan 
doen verminderen. Daarnaast is aangetoond 
dat door de komst van de vrouw binnen het 
politie-apparaat het imago van de politie 
tegenover het publiek verbeterd is. Uit hier- 
voor besproken onderzoek bleek ook dat zowel 
in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië 
het publiek positief tegenover de vrouwelijke 
agent stond. 
Afgezien dus van haar mogelijke gebrek aan 
fysieke kracht lijken er alleen maar argumen-
ten te bestaan die voor uitbreiding van het aan-
tal vrouwen bij de politie pleiten. Daarbij 
komt dat het politie-apparaat een veel grotere 
sociale betrokkenheid heeft gekregen dan 
vroeger, waardoor het werk van de mannen 
veel meer op traditioneel 'vrouwelijk' terrein 

25 	is komen te liggen. Verder ondervindt de 
vrouw van deze tijd uiteraard invloed van de 
inzet van de emancipatiebeweging, die inmid-
dels in alle geledingen van de samenleving is 
doorgedrongen. 
Niettemin blijft de vraag of we er naar moeten 
streven om een politiekorps voor 50% uit man-
nen en voor 50% uit vrouwen samen te stellen. 
Jennifer Hilton (hoofdinspecteur van politie 
bij de Londense Metropolitan Police) is van 
mening dat de man bij de politie het overwicht 
dient te behouden. Zij waarschuwt ervoor dat 
het politiewerk niet verschuift naar een imago 
van de zachte sociale therapie. Dit zou gebeu-
ren als er evenveel mannen als vrouwen bij de 
politie waren. Volgens haar is er een minder-
heid van vrouwen nodig om het imago van de 
politie menselijker te maken. 
Het is echter de vraag of door de komst van de 
vrouw het imago van de politie zoveel 'softer' 
zal worden. Indien de vrouwen-emancipatie 
echt doorzet, zullen vrouwen niet alleen een 
bijdrage aan het humanere imago van de politie 
kunnen leveren, zij zullen weldegelijk op de-
zelfde wijze als hun mannelijke collega's een 
aandeel kunnen hebben in alle facetten van het 
politiewerk. 
Hoe groot het aandeel van de vrouwelijke agen- 
ten op de totale sterkte moet zijn, is niet alleen 



een kwestie van beleid, het zal ook van de 
vrouwen zelf afhangen hoe groot hun minder-
heid moet worden, wil er werkelijk sprake zijn 
van een volledige integratie van de vrouw bij 
de politie. 

6. Slotbeschouwing 
Overzien we het voorgaande dan zijn daarin 
bepaalde hoofdlijnen te ontdekken die voor 
de drie besproken landen in zekere zin parallel 
lopen. De belangrijkste daarvan zullen hier-
onder nog eens aangegeven worden. 
De eerste vrouwelijke agent in Nederland deed 
haar entree bij de politie begin 1900. Vooral 
in de beginjaren was haar taak afgestemd op de 
slechte sociale omstandigheden van die tijd. 
Tot in de jaren '70 lag het accent van haar 
werkzaamheden op het terrein van de kinder-
en zedenpolitie. 
Onder gelijksoortige omstandigheden begon 
ook in de Verenigde Staten — iets eerder, eind 
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zgn. policematrons hielden zich vooral bezig 
met het toezicht op vrouwelijke gevangenen 
bij de gevangenissen. 
Evenals de eerste Amerikaanse vrouwelijke 
agenten begonnen ook de eerste Engelse 
vrouwelijke agenten hun werkzaamheden — 
eind 19e eeuw — als bewaaksters van vrouwe- 
lijke gevangenen. Verder gold zowel voor 
Groot-Brittannië als voor de Verenigde Staten 
en Nederland dat het accent van de werkzaam-
heden tot voor kort op lcinder- en zedenzaken 
lag. Voorts leert de geschiedenis van de vrouw 
bij de Engelse politie dat haar reeds in 1923 
volledige arrestatie-bevoegdheid werd toege-
kend. Zowel in de V.S. als in Groot-Brittannië 
waren het organisaties buiten de politie die 
zich ingezet hebben voor het in dienst nemen 
van vrouwen bij de politie. 
In beide landen speelde de invoering resp. wijzi-
ging van tegen sexdiscriminatie gerichte wette-
lijke regelingen een belangrijke rol. Tevens vorm-
de een uitspraak van het Court of Appeal in 
1963 een mijlpaal in de geschiedenis van de 
vrouwelijke agent in de V.S. Naar aanleiding 
van deze uitspraak werden bevorderingsexa-
mens bij de politie open gesteld voor zowel 
mannelijk als vrouwelijk politiepersoneel. Met 
deze uitspraak werd ook het aantal in de sur- 



veillancedienst werkzame vrouwen aanzienlijk 
uitgebreid. 
De wijziging in 1972 van de Civil Rights Act 
van 1964 had tot gevolg dat er voor alle bur-
ger- en overheidsinstanties — waaronder de 
politie — een verbod van discriminatie ging 
gelden op grond van ras, geloof en sekse. En-
kele jaren later werden de aparte aan de poli-
tiekorpsen verbonden womensbureaus opge-
heven. 
De invoering in de V.S. van de Crime Control 
Act in 1972, die ook gericht was op het uit-
bannen van discriminatie op grond van ras, 
geloof en sekse, zorgde echter voor verdeelde 
reacties onder de Amerikaanse politiekorpsen. 
Enerzijds bleek er grote bereidheid onder de 
korpsen om meer vrouwen te gaan werven, 
anderzijds waren er ook korpsen die veel weer-
stand boden tegen het opnemen van vrouwen. 
Hiermee riskeerden ze zelfs hun subsidies. 
De invoering van de Sex Discrimination Act 

27 	in Groot-Brittannië in 1975 had, evenals in de 
V.S., de opheffing van de speciale womens-
bureaus tot gevolg. Tevens kwam hiermee een 
eind aan de salarisongelijkheid tussen manne-
lijke en vrouwelijke agenten. Verder zien we 
dat sinds de invoering van deze wet steeds 
meer vrouwen afstand deden van het specialis-
tische werk op het gebied van de zeden- en 
kinderpolitie, dat plaats ging maken voor alge-
mene surveillancewerkzaamheden. 
Vergelijken we de invloed van de tegen sexdis-
criminatie gerichte regelingen in de V.S. en in 
Groot-Brittannië, dan blijkt dat de Sex Dis-
crimination Act in Groot-Brittannië meer 
vruchten heeft afgeworpen dan in de V.S. De 
Engelse politie kenmerkt zich momenteel door 
een absolute gelijkschakeling van mannen en 
vrouwen op alle terreinen van het politiewerk. 
Met uitzondering van grote steden als New 
York en Washington lijken de Amerikanen het 
stadium van volledige integratie van de vrouw 
bij de politie nog niet bereikt te hebben. 
Evenals in de V.S. en Groot-Brittannië heeft 
ook in Nederland het takenpakket van de 
vrouwelijke agent in de jaren '70 een belang- 
rijke uitbreiding ondergaan, naar meer algemene 
surveillancewerkzaamheden. 
Aan deze uitbreiding lag geen tegen sexdiscri- 
minatie gerichte wettelijke maatregel ten 



grondslag. Toch zou de positie van de vrouw 
bij de politie op den duur eveneens beïnvloed 
kunnen worden door de in maart j.l. ingevoer-
de Wet gelijke behandeling mannen en vrou-
wen. In de toekomst zal deze wet ook van 
kracht worden voor overheidspersoneel. 
Wanneer we voor de drie landen het aandeel 
van de vrouwen op de totale korpssterkte ver-
gelijken, dan blijkt dat de landen onderling 
nogal verschillen. Voor Nederland geldt een 
aandeel van 4% op het totaal, in de V.S. is dit 
aandeel — hoewel moeilijk exact aan te geven 
— ongeveer 2%. Het aandeel van de Engelse 
vrouwelijke agent van circa 7%, steekt hier 
duidelijk bij af. Waar het gaat om gelijke 
salariëring, zijn de V.S. het minst ver gevor-
derd. Zowel Nederland als Groot-Brittannië 
(sinds de Sex Discrimination Act van 1975) 
kennen gelijke salarissen voor mannelijk 
en vrouwelijk politiepersoneel. In de V.S. is 
slechts bij een deel van de korpsen deze gelijke 

.28 	salariëring ingevoerd. 
Overeenkomsten vertonen de drie landen ten 
aanzien van de duur van het dienstverband van 
de vrouwelijke agent. De meeste vrouwen blij-
ven gemiddeld vier jaar, waarna ze hun banen 
opzeggen teneinde te trouwen of kinderen te 
krijgen. 
Zowel Nederland, de V.S. als Groot-Brittannië 
kennen gelijke opleidingseisen voor mannen 
en vrouwen. Ook hier geldt weer voor de laatste 
twee landen de invloed van wettelijke rege-
lingen gericht tegen sexdiscriminatie. 

Behalve aan de ontwikkelingen zoals deze 
hierboven weergegeven zijn, kunnen we ook 
nog enkele conclusies ontlenen aan de houding 
van het publiek en van de korpsen in de drie 
landen. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat de 
vrouwelijke agent in de V.S. nauwelijks geaccep-
teerd wordt door haar mannelijke collega. Dit 
in tegenstelling tot Groot-Brittannië. Van het 
publiek daarentegen ondervindt de vrouwe-
lijke agent in beide landen volledige mede-
werking. 
Uit de terughoudendheid binnen de Amerikaan-
se korpsen ten opzichte van de vrouw en de 
souplesse die het Engelse politie-apparaat 
kenmerkt, blijkt het verschil in aard tussen de 
Amerikaanse en Engelse politie. De Amen- 



kaanse politie vormt nog steeds een gesloten 
gemeenschap, waar politiewerk als mannenwerk 
wordt beschouwd. De Amerikaanse politieman 
denkt nog zeer traditioneel en voor hem vormt 
de komst van de vrouwelijke agent een bedrei-
ging van zijn positie. 
Bij de Engelse politie staan volgens Hilton 
(1976) de genoemde sekse-verschillen het uit-
oefenen van de politietaak nauwelijks in de 
weg. De met het minzame 'Bobby' aangeduide 
Engelse politieman — die in principe ongewa-
pend is — onderhoudt van oudsher een prima 
relatie met het publiek. Dat in een dergelijke 
door hoffelijkheid gekenmerkte politiewereld 
de vrouwelijke agent goed gedijt, behoeft der-
halve geen verwondering. 
De omgeving waarin de Nederlandse vrouwe-
lijke agent haar werk verricht, geeft een rede-
lijk geëmancipeerd beeld te zien dat meer over-
eenkomsten vertoont met het Engelse dan 
met het Amerikaanse politie-apparaat. Toch is 

29 	de integratie in Nederland nog beslist niet vol- 
tooid. De vrouw bij de Nederlandse politie 
bevindt zich nog steeds in een ontwikkelings-
stadium. 
Als, zoals eerder opgemerkt, het streven van de 
overheid op volledige gelijkschakeling van man-
nelijke en vrouwelijke agenten gericht is, zal 
de overheid hier ook duidelijk blijk van dienen 
te geven. Zij zal de vrouwelijke agent moeten 
stimuleren door haar meer en betere carrière-
mogelijkheden te bieden. 
Tenslotte zal door onderzoek aangetoond moe-
ten worden op welke punten het beleid verdere 
aanvulling dan wel wijziging behoeft, opdat 
er van een volledige gelijkschakeling van man-
nen en vrouwen binnen het Nederlandse poli-
tie-apparaat gesproken kan worden. 
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De vrouw, de politie en de 
maatschappij 

door Nienke Feenstra* 

Veelvuldig komt tegenwoordig het onder-
werp emancipatie ter sprake, zo ook binnen 
de politie. 
Emancipatie binnen de politie, van oudsher 
een mannenwereld, betreft hoofdzakelijk de 
ontwikkeling van de vrouw daarin. De discus-
sie over dit onderwerp heeft zich tot nu toe 
hoofdzakelijk in een sfeer van vooroordelen 
afgespeeld. De tijd is gekomen deze problema-
tiek in een ruimer kader te plaatsen. De kan-
sen voor vrouwen om bij de politie te gaan 
werken dienen afgezet te worden tegen de 

33 huidige opvattingen ten aanzien van het recht 
op arbeid en de ideeën over het functioneren 
van de vrouw in de huidige samenleving, waar-
binnen de politie opereert. 
In het volgende stuk zal ik proberen de rela-
ties aan te geven tussen de maatschappelijke 
ontwikkeling en de emancipatie van de 
vrouw enerzijds en de plaats van de politie in 
de samenleving anderzijds en vervolgens de 
daaruit voortvloeiende eisen voor een verbete-
ring van de situatie van vrouwen binnen de 
politie vermelden. 

Vrouw in de maatschappij 
In het begin van de vorige eeuw was er geen 
discussie over de rol van de vrouw. Zij hoor-
de thuis voor het huishouden en de kinderen 
te zorgen. De man werkte buitenshuis en ver-
diende het geld waarvan zijn gezin moest le-
ven. 
Bij het op gang komen van de industrialisatie 
waren de vrouwen van de arbeidersklasse ge-
dwongen door de slechte financiële situatie 
van het gezin ook buitenshuis te gaan werken. 
(Lucas, 1979). Toen langzamerhand de lonen 
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gingen stijgen viel de noodzaak tot werk bui-
tenshuis voor de vrouw weg, hetgeen destijds als 
statusverhogend werd ervaren. Vóór die tijd 
immers was het niet werken van vrouwen 
slechts weggelegd voor de rijken. 
De zorg voor zieken, wezen en minderbedeel-
den was een terrein waar vrouwen zich, eerst 
uit liefdadigheid, later betaald gingen inzetten. 
Mannen hadden daar weinig bezwaar tegen, 
het was 'typisch' vrouwelijk werk. 
Tegen het eind van de vorige eeuw zijn vrou-
wen het langzamerhand als normaal gaan be-
schouwen om buitenshuis arbeid te verrichten. 
Doordat men minder financiële problemen had 
kregen de vrouwen ook meer tijd vrij om zich 
met de organisatie van de arbeid en de maat-
schappij bezig te houden. De regels welke ten 
aanzien van de rol van de vrouw in de maat-
schappij en haar arbeid golden waren toen 
nog niet bepaald 'vrouwvriendelijk'. 
De strijd voor kiesrecht van vrouwen moest 

34 	nog op gang komen. Toegang tot het hoger on- 
derwijs was nog niet algemeen geaccepteerd. 
Deze toegang was een vereiste om arbeid te 
kunnen verrichten op hogere niveau's dan tot 
dan toe gebruikelijk was. 

De tijdens die eerste emancipatiegolf op gang 
gekomen ontwikkelingen verbeterden ook de 
positie van de vrouw op een ander terrein. Om 
het haar mogelijk te maken naast de arbeid 
buitenshuis de zorg voor het gezin te kunnen 
blijven uitvoeren werd het verbod op nacht-
arbeid ingevoerd. 
Zo werkte de vrouw zich uit het keurslijf van 
afhankelijkheid en onderdanigheid, zeer tot 
ongenoegen van veel mannen die hun posities 
bedreigd zagen. 
De crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog 
dwongen vrouwen weer thuis te blijven. De 
kostwinner, hoofd van het gezin en dus per defi-
nitie de man, had als eerste recht op arbeid. 
Toen werd ook de wet aanvaard die bepaalde 
dat de vrouwelijke ambtenaar bij haar huwelijk 
werd ontslagen. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd met de 
groeiende welvaart het arbeidsterrein voor 
vrouwen verruimd. Er ontstond zelfs een toe-
nemende vraag naar vrouwelijke arbeidskrach-
ten. De wettelijke bepalingen werden dan ook 



in sneltreinvaart aangepast aan die veranderin-
gen. De handelingsonbekwaamheid van vrou-
wen werd opgeheven, evenals de ontslagbepa-
ling voor huwende ambtenaressen. 
In beroepen die tot dan toe slechts voor man-
nen waren weggelegd verschenen vrouwen. De 
eerste vrouwelijke griffier, piloot, rechter, 
burgemeester, notaris, minister en geünifor-
meerde agente deden hun intrede in de maat-
schappij. 

In het begin van de jaren zestig haalden de 
actievoersters van het eerste uur opgelucht 
adem. De strijd was gestreden, de vrouw had 
gelijke rechten. (Boswijk en Couvée, 1979). 
Maar als de vrouw van deze rechten gebruik 
wilde gaan maken bleek ze toch nog tegen grote 
barrières op te lopen. Ze had bepaald nog 
geen gelijke kansen. De ideeën welke heersten 
over het gedrag dat mannen en vrouwen dienen 
te vertonen zijn nog niet erg veranderd. Jongens 

35 	werden nog steeds meer aangespoord dan meis- 
jes om onderwijs te volgen. De zorg voor huis-
houden en kinderen was nog steeds iets wat 
algemeen werd gezien als een taak welke in 
eerste instantie door de vrouw vervuld diende 
te worden. De man bleef de kostwinner. (Jaars-
ma en Leeman, 1980). De gehuwde werkende 
vrouw die duidelijk koos voor een loopbaan 
buitenshuis werd gezien als een manwijf, de 
ongehuwde werkende vrouw werd zielig gevon-
den. De hierop reagerende tweede emancipatie-
golf, die aan het eind van de zestiger jaren op-
kwam, ontstaan van Man-Vrouw-Maatschappij 
en Dolle Mina, streed vegír het zelfbeschikkings-
recht van de vrouw en tégen de stereotiepe 
rolpatronen. Met acties voor vrije abortus, het 
instellen van vrouwenhuizen en de oprichting 
van vrouwensecretariaten bij de vakbonden 
werd het zelfbschikkingsrecht van de vrouw 
nagestreefd. Stereotiepe rolpatronen werden 
vanuit o.a. de emancipatiecommissie en door 
hantering van wetenschappelijk onderzoek 
aangevochten. V.O.S.-cursussen en moeder-
mavo's hielpen de vrouw zich beter te hand-
haven in de maatschappij. 
Alvorens nu in te gaan op de rol van de vrouw 
binnen de politie volgt nu een korte beschou-
wing over de plaats en de functie van de politie 
in de samenleving. 



Politie in de samenleving 
De politie is als geen ander overheidsbedrijf 
betrokken bij alles wat er in de maatschappij 
gebeurt. Haar functie brengt de politie in nauw 
contact met individuen en organisaties in alle 
verscheidenheid en op ieder uur van de dag. 
Zo kort als artikel 28 van de Politiewet de taak 
omschrijft — in ondergeschiktheid aan het 
bevoegd gezag zorgen voor de daadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde en het verlenen 
van hulp aan hen die deze behoeven — zo groot 
is het scala van activiteiten dat deze taak in de 
praktijk met zich meebrengt. Het publiek er-
vaart dagelijks de politie, al is het maar de 
zichtbare aanwezigheid op straat. De specifieke 
functie van de politie, midden tussen de bur-
gers, veroorzaakt bij het publiek de wens om 
grip te krijgen op die politie. De burger heeft 
zijn vrijheid hoog in het vaandel staan en geen 
mens vindt het leuk om op de vingers getikt 
te worden als hij wat fout doet. Zo duidt de 

36 	veelgehoorde kreet 'Als je ze nodig hebt zijn ze 
er niet' daarop, dat de burger het liefst zelf wil 
bepalen wanneer en hoe men de politie aan-
wezig wil zien. 
Wil de politie voor het publiek optimaal aan-
vaardbaar zijn en blijven, dient ze tenminste 
te luisteren naar de wensen die door de bevol- 
king ten aanzien van haar functioneren worden 
geuit. Het mondiger geworden publiek eist van 
de politie een aanpassing aan haar wensen. Het 
binnen de politie in 1978 uitgebrachte rapport 
'Politie in verandering' geeft er o.a. blijk van 
dat ze daar aandacht voor heeft. Naast andere 
overheidsorganen is ook de politie onderhevig 
aan de ontwikkeling naar verdergaande demo-
cratisering en openbaarheid van bestuur, een 
ontwikkeling die zowel door krachten binnen 
als buiten de politie wordt gevoed. 
Gemeenteraad en Tweede Kamer roepen be-
stuurders meer en meer ter verantwoording voor 
het optreden van de politie. Tevens geven zij, 
o.a. door het stellen van vragen, richting aan het 
beleid van de politie. 
Via de media of rechtstreeks richten actiegroe-
pen zich tot bestuurders en politie en geven 
daarin aan hoe zij denken dat de politie dient 
op te treden. 
Binnen het apparaat laten politievakbonden 
zich niet onbetuigd. Via hun organen als dienst- 



commissie op plaatselijk (gemeentepolitie) en 
regionaal (rijkspolitie) niveau brengen zij hun 
mening ter kennis van de korpschefs. Op lan-
delijk niveau gebeurt dat in het georganiseerd 
overleg met respectievelijk de minister van 
binnenlandse zaken (gemeentepolitie) en met 
de minister van justitie (rijkspolitie). Ook de 
discussie over de rol van de vrouw bij de politie 
vindt in deze organen plaats. 

De vrouw bij de politie 
Tot het begin van deze eeuw is de politie uit-
sluitend het werkterrein van mannen geweest 
zoals dat toen in zovele beroepen en zeker bij 
de overheid het geval was. Vrouwen waren 
inmiddels geaccepteerd op het gebied van de 
maatschappelijke zorg. Toen de werksters op 
dat terrein inzagen dat ter verbetering van de 
situatie van jeugdigen en prostituées controle 
en daadwerkelijke handhaving van regels nodig 
was, deden zij een beroep op de politie. Mede 

37 	vanwege het gebrek aan kennis op dit vakge- 
bied trok de politie vrouwen aan die ervaring 
hadden in dat werk. Zo traden de eerste vrou-
wen in dienst van de kinder- en zedenpolitie. 
Hun aantal bleef zeer beperkt, mede veroor-
zaakt door het reeds eerdergenoemde feit dat 
de ambtenares bij huwelijk ontslag kreeg. De 
vrouwen die bij de kinderpolitie werkten waren, 
zoals gezegd, afkomstig uit het maatschappelijk 
werk en hechtten mede daardoor een groot 
belang aan de preventieve taak van de kinder-
politie. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon 
de waarde van die taak ook erkend te worden 
bij andere delen van de politie. Vanuit die visie 
ontstond de behoefte de preventieve taak ten 
aanzien van jeugdigen en vrouwen uit te brei-
den en zo ging men op zoek naar vrouwen die 
dat, in uniform, wilden gaan doen. Immers 
preventief werk hoeft niet alléén door de kin-
derpolitie, en dus in burger, gedaan te worden, 
maar op straat kan men de jeugdigen en jonge 
vrouwen gadeslaan bij hun handelingen en daar 
ingrijpen als het dreigt mis te gaan. 
Eenmaal in uniform op straat kwamen de vrou-
wen met steeds meer taken van de politie in 
aanraking. Het gemotoriseerde verkeer maakte 
een explosieve ontwikkeling door en de zorg 
voor kinderen in het verkeer werd een taak 
voor vrouwen. Hiertoe behoorden de verkeers- 



voorlichting op scholen en begeleiding van 
jeugdverkeersbrigades. Met het opzetten van 
deze taak reageerde de politie op de verander-
de situatie in de maatschappij. Nog duidelijker 
ziet men dit bij de volgende ontwikkeling. 
Doordat de vrouwen steeds meer gingen deel-
nemen aan het openbare maatschappelijke le-
ven werd bijv. de controle op het zedelijk ge-
drag van (jonge) dames in bioscopen, open-
bare vermakelijkheden, verlof- en vergunnings-
lokaliteiten in de taakomschrijving van de 
vrouwelijke geüniformeerde politie opgeno-
men. Deze vrouwen werden organisatorisch 
ingedeeld bij de Algemene Surveillancedienst. 
Dit alles geschiedde in 1953 voor het eerst. 
Langzaamaan raken zowel het publiek als de 
mannelijke collega's gewend aan het verschijn-
sel van de geüniformeerde vrouw. (Prick, 1954). 
De belangrijkste formele belemmeringen bestaan 
inmiddels niet meer. De beperkingen van andere 
aard echter nog wel. Zo werden op een con- 

38 	gres, in 1968 gehouden ter ere van het feit dat 
de geüniformeerde vrouwelijke politie 15 jaar 
bestond, de volgende probleempunten naar 
voren gebracht; 'de gehuwde vrouw in dienst, 
bevorderingsmogelijkheden, het niet serieus 
genomen worden, duur en aard der diensten, 
autorijden, processen-verbaal, verkeerstaken en 
te grote vrijheid in takenuitoefening'. (Perrick, 
1968). 
Met de verdergaande emancipatie van de vrou-
wen in de maatschappij willen ook steeds meer 
vrouwen bij de politie gaan werken. De eerste 
vrouwen komen dan ook via de 'normale' poli-
tieschool in de algemene surveillancedienst aan 
het werk en in 1971 gaan de eerste vrouwen 
naar de politie-academie. 

De vrouw bij de politie in 1980 
Nu de vrouwen in enkele korpsen op alle 
terreinen en op diverse functieniveau's aan het 
werk zijn, eisen de vrouwen in andere korp-
sen, waar dat nog niet het geval is, dat ze ook 
daar diezelfde kansen krijgen. 
Gemeenten waar nog helemaal geen vrouwen 
bij de politie werkzaam zijn worden gecon-
fronteerd met de vraag 'Waarom geen vrou-
wen', gesteld door gemeenteraadsleden, vak-
bonden, actiegroepen en de centrale overheid. 
De centrale overheid heeft als gevolg van een 



EEG-richtlijn nu ook een wet ingediend die 
voor de huidige problematiek van groot belang 
is n.l. de 'Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in overheidsdienst'. 
Beide ministers hebben in hun toelichting op 
de begroting voor 1980 aangegeven wat hun 
visies en de daaruit voortvloeiende plannen 
zijn aangaande vrouwen bij de politie. 
De Minister van Justitie schreef: 'Het beleid 
blijft erop gericht eventueel nog bestaande 
belemmeringen voor het doen vervullen van 
functies in het korps (rijkspolitie) door vrou-
wen op te sporen en weg te nemen'. 
De Minister van Binnenlandse Zaken schreef: 
'Uitgangspunt in de aanstelling dient gelijk-
berechtiging te zijn. Dit houdt in dat vrouwen 
gelijke kansen moeten krijgen op aanstelling 
en carrièregang'. Hij wees ook nog op de nood- 
zaak van onderzoek op dit terrein. In een ander 
hoofdstuk wees hij op de aanbeveling uit een 
rapport over de relatie tussen de primaire op- 
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	leiding en de politiepraktijk n.l. 'het aantrekken 
van meer vrouwen en van leden van minder- 
heidsgroeperingen'. (Junger-Tas, 1978). 
Binnen afzienbare tijd zal ook deeltijdarbeid 
bij de politie mogelijk worden, nadat enkele 
tweede-kamerleden de ministers hadden gewe-
zen op de daartoe bestaande wensen. (Persbe-
richt, 1980). 

- De Partij van de Arbeid pleit in haar nota 'Po-
litie in diskussie' (1979) voor het aanstellen van 
meer vrouwen bij de politie. Zo zou volgens de 
P.v.d.A. let mannelijke beeld van de politie in 
positieve zin gecorrigeerd kunnen worden'. 
Volgens de P.v.d.A. blijkt uit onderzoek dat 
de bereidheid van de politie om aangiften van 
vrouwen in behandeling te nemen minder groot 
is dan wanneer mannen aangifte doen van een 
strafbaar feit. Met het aanstellen van meer 
vrouwen hoopt zij ook daarin verbetering te 
brengen. Bij de discussie over nachtarbeid door 
vrouwen in de industrie, welke discussie bij de 
FNV werd gevoerd, kwam het onderwerp 
vrouwen bij de politie ook aan de orde. (FNV, 
1980). Vrouwen voelden de seksuele agressie 
welke haar vooral 's nachts bedreigt als een 
belemmering om nachtarbeid te gaan verrichten. 
Als een oplossing voor dit probleem werd een 
uitbreiding van het aantal vrouwen bij de poli- 
tie en dan vooral in de nachtdiensten voorgesteld. 



De Nederlands Politiebond heeft in 1979 een 
vrouwenwerkgroep ingesteld. Van daaruit is 
aangedrongen op wetenschappelijk onderzoek 
naar de belemmeringen welke nu nog gelden 
voor een volledige ontplooïng van vrouwen 
bij de politie. Een dergelijk onderzoek is in 
Nederland nog niet verricht, maar mede door 
de druk welke de NPB in het georganiseerd 
overleg heeft uitgeoefend zal er spoedig een 
begin mee worden gemaakt. 
Dat er op plaatselijk niveau ook het één en 
ander is bereikt door de dienstcommissies blijkt 
uit het feit dat in Den Haag de vrouwen zijn 
toegetreden tot de M.E. en tot de bereden 
brigade. Elders in dit nummer zijn nog meer 
onderwerpen genoemd worden welke op dit 
moment aan de orde zijn. 

Het voorgaande overziende blijkt dat de eman 
cipatie van de vrouw bij de politie niet op zich-
zelf staat, maar een duidelijke relatie vertoont 

40 	met de emancipatie van de vrouw in de samen- 
leving. 
Tevens komt het verband naar voren tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en de veran-
deringen binnen de politie. 
De wens tot verbetering van de positie van de 
vrouwelijke politie-ambtenaar is dus niet alleen 
een zaak van een handjevol politievrouwen, 
maar een ondersteuning van de alom geuite 
wens tot verdergaande integratie van de politie 
in de samenleving. 
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Vrouwen bij de politie* 

door Jennifer Hilton 

Inleiding 
Aangezien het stereotype beeld van de vrouw 
in onze cultuur elementen bevat die de politie 
goed van pas komen, zou de politie dergelijke 
vooroordelen moeten uitbuiten door meer 
vrouwen in dienst te nemen. Bovendien zijn 
sekseverschillen dikwijls meer schijn dan wer-
kelijkheid en daarom biedt de integratie van 
vrouwen bij de politie een kans om aan te to-
nen dat die zogenaamde verschillen maar kunst-
matig zijn. 
Hoewel het traditionele beeld van de Engelse 

42 	'bobby' er een is van een vriendelijke, geduldige 
politieman, worden we de laatste tijd over-
spoeld met harde Amerikaanse politiefilms 
waarin een veel ruwere voorstelling van de 
politieman wordt gegeven. 
Van de ideale politieagent wordt enerzijds 
verwacht dat hij moedig, sterk, energiek en 
besluitvaardig is, eigenschappen die in onze 
samenleving voor typisch mannelijk doorgaan. 
Anderzijds echter verwacht men ook geduld, 
medeleven en belangstelling voor mensen, 
eigenschappen die door hun passieve karakter 
nogal eens op de achtergrond raken. Daar het 
echter juist eigenschappen zijn die in het alge-
meen aan vrouwen worden toegeschreven, zou 
het ter compensatie heel goed zijn voor het 
imago van de politie, als er meer vrouwen in 
dienst kwamen. 
In Engeland heeft de politie al meer dan 60 
jaar vrouwelijke agenten in dienst en de laatste 
jaren zijn er naar verhouding steeds meer vrou-
wen bijgekomen, hoewel 95% nog uit mannen 
bestaat. Met de huidige economische recessie 
echter zou werving van mannen wel eens ten 
koste kunnen gaan van die van vrouwen, het- 

* Dit is een verkorte weergave van: Women in the 
police service. 
Uit: Police Journal, nr. 2, april 1976, blz. 93-103. 



geen een aanslag op de gelijkberechtiging 
betekent. 
Dat bij de politie de dienst nog voor 95% door 
mannen wordt uitgemaakt, draagt er misschien 
toe bij dat zij zich tot nu toe nog niet bedreigd 
voelen door vrouwen in hun midden. Hoewel, 
berichten uit Noord-Amerika spreken dit te- 
gen: in New York schijnt er weinig weerstand 
te hebben bestaan tegen het feit dat een vrouw 
het binnen zeven jaar tot hoofdinspecteur 
bracht. 
Alvorens ons te bezinnen op de effecten van 
gelijke kansen voor vrouwen bij de politie, zul-
len we nu eerst kijken naar essentiële verschil-
len tussen de geslachten die vrouwen mogelijk 
ongeschikt maken voor sommige aspecten of 
niveau's van de politietaak. 

Verschillen tussen de seksen 
Vrouwen verschillen van mannen, dat staat 
vast. De gemiddelde vrouw is niet zo sterk, 

43 zwaar of lang als de gemiddelde man. Het is 
nog niet duidelijk in hoeverre andere verschil-
len zijn aangeboren dan wel aangeleerd. Jonge-
tjes worden vanaf hun geboorte anders behan-
deld dan meisjes. Agressief gedrag wordt van 
jongens veel gemakkelijker getolereerd dan van 
meisjes. Dit heeft tot gevolg dat meisjes hun 
gevoelens van vijandigheid leren te verbergen, 
terwijl jongens zich openlijk kunnen afreageren 
op andere kinderen. 
Tal van ogenschijnlijk 'natuurlijke' of 'univer-
sele' verschillen tussen de seksen zouden dus 
wel eens kunnen zijn aangeleerd. Enkele lijken 
echter inderdaad te zijn aangeboren; gevoelig-
heid voor aanraking, pijn, smaak en geur is 
groter bij vrouwen en ze zijn beter in taalvaar-
digheden terwijl mannen een beter ruimtelijk 
inzicht hebben. 
Voor het uitoefenen van de politietaak heeft 
dit soort verschillen evenwel weinig betekenis. 
Wel kunnen we vaststellen dat het beslist een 
voordeel voor vrouwelijke agenten is, dat ze 
bij een arrestatie geen fysieke moed aan de 
dag hoeven te leggen zoals die wel van hun man-
nelijke collega's wordt verwacht, en dat ze 
dus ook niet 'afgaan' als ze in een dreigende 
geweldssituatie om versterking vragen. 
Er zijn maar weinig objectieve persoonlijkheids-
verschillen tussen de seksen. Maar de vele ver- 



schillen die het resultaat zijn van een leerpro-
ces zijn nog zeer reëel aanwezig en ze beïn-
vloeden zowel denken als gedrag, zij het dat 
een en ander steeds meer wordt aangevochten. 
Menselijke wezens neigen er echter toe zich aan 
te passen, en vooral vrouwen die geleerd heb-
ben om bescheiden te zijn vinden het moeilijk 
om ambitieus, onafhankelijk en met flair op te 
treden. Van mannen daarentegen wordt der-
gelijk gedrag juist verwacht en zij mogen zelfs 
wel wat egocentrisch zijn als het om het maken 
van een carrière gaat. Gelukkig kunnen 'ver-
lichte' mannen veel bijdragen aan attitudever-
andering en het is alvast bemoedigend dat bij 
een onderzoek onder politiemannen slechts 
8% van de ondervraagden vond dat vrouwen 
minder goed functioneerden. 

Integratie van vrouwelijke politie 
In Engeland zijn al bijna 30 jaar lang vrouwen 
in dienst bij alle politie-afdelingen. Geen enkel 

44 	sekseverschil heeft in de weg gestaan voor het 
uitoefenen van welke politietaak dan ook, 
uitgezonderd die waarvan tevoren bekend is 
dat je alleen maar iets hebt aan gewicht, groot-
te en kracht — bijvoorbeeld in de eindfase 
van gewelddadige demonstraties. In het begin-
stadium van mogelijke gewelddadige situaties 
en voor het rustig houden van grote groepen 
mensen echter zou de aanwezigheid van 
politievrouwen wel eens heel gunstig kunnen 
werken in die zin dat het publiek zich minder 
voelt uitgedaagd door geweldsdreiging. 
Omdat vrouwen geleerd hebben hun eigen 
agressie beter te beteugelen zullen zij ook be-
ter zijn in het bemiddelen tussen huurders en 
huisbazen, of bij echtelijke ruzies. Zelf kalm 
blijven is vaak de beste manier om in familie-
crises op te treden. Het is gebleken dat er bij 
een meer 'psychologische' benadering — lang-
zaam bewegen en je pet afzetten bij het bin- 
nengaan van een woning — veel minder slacht-
offers vallen (bij geen andere gelegenheid vielen 
vroeger zoveel slachtoffers aan de kant van de 
politie als bij echtelijke ruzies). 
Sommige politietaken moeten wel door vrou-
wen worden verricht; sociale en seksuele con-
venties gebieden dat. Te denken valt aan het 
fouilleren van vrouwelijke gevangenen en aan 
het chaperoneren van een mannelijke agent. 



Andere taken zijn minder duidelijk tussen de 
seksen verdeeld. Sommige vrouwen zullen een 
seksueel delict liever mededelen aan een man, 
net zoals veel vrouwen bij voorkeur door een 
mannelijke arts worden geholpen. Om manne-
lijke agenten echter te beschermen tegen mo-
gelijke beschuldigingen van impertinente vra-
gen, zullen verklaringen omtrent seksuele de-
licten wel bij vrouwelijke agenten afgelegd 
blijven worden. 
Het gevaar is dat, omdat uit gewoonte bepaal-
de taken vrijwel altijd door vrouwen worden 
verricht, zij ook gemakkelijk alleen maar met 
die taken worden vereenzelvigd, en dat men 
zo de rol van de politievrouw eerder als ge-
specialiseerd blijft zien dan als algemeen. De 
dienstverlenende en verzorgingsaspecten van 
het politiewerk dreigden in het verleden maar 
al te vaak als een minder belangrijk aspect te 
worden gezien, en derhalve waren het vrouwen 
die hiervoor opdraaiden. De laatste jaren ech- 

45 	ter is in onze samenleving de nadruk meer en 
meer op welzijn komen te liggen. Nu het thera-
peutisch model ook voor de aanpak van crimi-
naliteit wordt gevolgd, raakt de politie steeds 
meer betrokken bij initiatieven van allerlei 
welzijnsinstellingen en het buurtwerk. 
Ten gevolge van deze integratie hebben man-
nen een naar de traditie vrouwelijk terrein be-
treden (daarmee de status ervan verhogend) en 
is er een gezonde situatie ontstaan waarin de 
talenten van mensen van beiderlei geslacht kun-
nen worden benut. Een ander voordeel hiervan 
is dat het soms harde imago van de politie er-
door wordt verzacht. 
Het bieden van gelijke kansen aan beide seksen 
hoeft niet moeilijk te zijn. Er kunnen objectie-
ve criteria worden ontwikkeld om vast te stel-
len welke taken voor wie het meest geschikt 
zijn. Moeilijker ligt dit bij het ontwikkelen van 
criteria voor bevorderingen; onbewuste voor-
oordelen zullen hier, verpakt in rationele vol-
zinnen, gemakkelijk tot ongelijkheid kunnen 
leiden. 

Vrouwen in leidinggevende functies 
De praktische problemen van het combineren 
van een carrière en moederschap zijn groot 
zowel voor de vrouw die een loopbaan wil vol-
gen als voor haar werkgever die een duur op- 



geleide kracht verliest als ze met werken op-
houdt. Terugkeer na het opvoeden van de kin-
deren lost het probleem slechts ten dele op, 
want meestal is de kans op een carrière dan 
toch verkeken. Tot nu toe zijn weinig gehuwde 
politievrouwen na verloop van tijd weer in 
de dienst terug gekomen, maar met de huidige 
trend om gezinnen klein te houden zal dit in 
de toekomst wellicht veranderen. 

De problemen voor een vrouw die zich wil 
handhaven in de mannenwereld zijn vooral 
van psychologische aard. Waarschijnlijk is het 
nog steeds zo dat ze beter moet zijn dan een 
man om dezelfde rang te krijgen. 
Zoals gezegd wordt van vrouwen niet verwacht 
dat ze ambitieus zijn. De uitdrukking 'carrière-
vrouw' bijv. is zelden lovend bedoeld. Vrouwen 
die de carrière-ladder willen bestijgen ontmoe-
ten twee psychologische problemen. Het eerste 
is de moeite die het kost om bevorderd te 

46 	worden, het tweede is om leiding te geven 
wanneer het eenmaal zover is. Niet alleen voelen 
mannen zich ongemakkelijk bij het vooruit-
zicht van een vrouwelijke chef, ook geven veel 
vrouwen de voorkeur aan het hebben van een 
mannelijke chef en streven ze voor zichzelf geen 
gelijkheid na; ze zijn bang dat ze daarmee hun 
vrouwelijke kwaliteiten zullen verliezen. 
Een vrouw in een leidinggevende positie moet 
dus niet alleen het hoofd bieden aan haar eigen 
twijfels maar ook aan die van haar onderge-
schikten van beide geslachten. 
Mannen denken vaak dat vrouwen over-emo-
tioneel zijn en gemakkelijk in tranen uitbar-
sten. Misschien doordat huilen taboe is voor 
mannen, vinden zij tranen storender dan een 
slecht humeur, en waarschijnlijk zullen ze een 
voortdurend prikkelbare chef niet 'emotioneel' 
noemen. 
De onderlinge solidariteit bij leden van hetzelf-
de geslacht zal promoties altijd op subtiele wijze 
in de weg staan wanneer, zoals bij de politie, 
het mannen zijn die aanstellen en bevorderen. 
Hoezeer wetgeving ook gericht is op gelijk-
berechtiging van mannen en vrouwen; een 
zekere mate van spanning tussen de leden van 
tegengestelde seksen zal er altijd blijven. Zo 
komt uit een rapport van 1971 naar voren, 
dat bepaalde manieren waarop mannen met 



elkaar omgaan een belemmering vormen voor 
het hogerop komen van vrouwen. Niettemin 
slagen sommige uitzonderlijke vrouwen erin, 
de hoogste rangen in het politiekorps te berei-
ken, hoewel tot nu toe weinigen dit in een 
regelrechte competitie met mannen hebben 
gedaan. Helaas zullen we het de komende 25 
jaar nog wel zonder vrouwelijke hoofdagent 
moeten stellen. Attitudes veranderen nu een-
maal langzaam, en de positie van hoofdagent 
is er een die het volledige vertrouwen van on-
dergeschikten vereist. Het doorbreken van het 
stereotype beeld is hier extra moeilijk, aange-
zien hoofdagenten zo weinig direct contact 
hebben met hun ondergeschikten — een situatie 
die mythen en fabels welig zal doen tieren. 
Toch lijken veranderingen in de maatschappij 
zich in een steeds hoger tempo te voltrekken, 
en dus is de genoemde periode van 25 jaar 
misschien al te pessimistisch. 

47 	Conclusies 
De aanwezigheid van vrouwen bij de politie 
is een gegeven. Hun rol moet zich nog verder 
uitbreiden en dit zal wel angsten opleveren 
zowel bij politiemannen als -vrouwen, aange- 
zien veranderingen altijd onrust met zich bren-
gen, zeker wanneer de seksuele identiteit in 
het geding wordt gebracht. Het is een verspil-
ling van individueel talent dat niet meer vrou-
wen worden ingezet en daarom moeten die 
angsten maar overwonnen worden. 
Niettemin zal er, hoewel de bevolking evenveel 
mannen als vrouwen telt, juist bij de politie 
toch een overwicht aan mannen moeten be-
staan; niet alleen met het oog op hun kracht 
en gewicht maar ook voor het 'harde' imago. 
Immers een van de voornaamste functies van 
de politie is dat ze aan de burgers grenzen stelt 
door duidelijk aan te geven wat wel en wat 
niet is toegestaan. De politie moet geen zacht 
sociaal-therapeutisch imago krijgen, wat er ze-
ker in zou zitten als er evenveel vrouwen als 
mannen in dienst waren. Wanneer het aandeel 
van vrouwen bij de politie toeneemt zullen zij 
door de mannen meer als bedreigend worden 
ervaren, als rivalen bij sollicitaties en promo-
ties, maar ze zullen ook aan de misvattingen 
omtrent bekwaamheden en kwaliteiten van 
vrouwen een einde maken. Vrouwen bij de 
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politie maken deel uit van een proces dat naar 
twee kanten werkt: zelf ondergaan ze de in-
vloed van het opgenomen zijn in een voorna-
melijk mannelijk organisme, maar op zijn 
beurt wordt dat organisme beïnvloed doordat 
het in al zijn ledematen vrouwen herbergt. Het 
stereotype beeld van vrouwen kan, voor dege-
nen die een loopbaan bij de politie nastreven, 
in hun individuele nadeel werken maar kan ook, 
door een verzachting en humanisering, het 
imago van de politie in haar geheel helpen ver-
beteren. 



Vrouwen binnen het politie- 
apparaat tegen het jaar 2000* 

door Peter Home 

Inleiding 
Waarom een onderzoek naar de positie van het 
vrouwelijk politiepersoneel tegen het jaar 
2000 wanneer daar nu nog zoveel aan ont-
breekt? Zonder het heden te negeren is het 
echter de moeite waard met een zekere afstan-
delijkheid te bezien welke socioculturele stro-
mingen de politie in het algemeen en de vrouw 
daarin in het bijzonder, op korte of lange ter- 
mijn zullen beïnvloeden. 
Sociocultureel noem ik die sociale en culturele 
verschijnselen welke onder invloed staan van 

49 	de verschillende economische, politieke en 
demografische gegevenheden van onze samen-
leving. Zorgvuldig onderzoek kan uit die ver-
schijnselen met een grote mate van waarschijn-
lijkheid afleiden welke feiten, stadia en pro-
cessen zich in de toekomst zullen voordoen. 
Voorspellingen berusten dus niet op intuïtie 
en gezond verstand, maar op feiten en afge- 
wogen inzichten. 
Zelfs de beste futurist kan er echter wel eens 
naast zitten. Daarvoor zijn prognoses teveel 
aan beperkingen en cultuurgolven onderhevig. 
Zo bijv. de vraag of een verschijnsel tijdelijk 
of van langdurige aard is. Ook moet men zich 
realiseren dat elk verschijnsel zowel tegenstand 
als tegenstromingen oproept, die het oorspron-
kelijk verschijnsel zelfs kunnen verdringen. 
In hoeverre een discussie over het toekomst- 
perspectief van de vrouw binnen het politie-
apparaat tegen het jaar 2000 nu zin heeft, is 
daarmee nog niet duidelijk. Het antwoord zit 
hem in de noodzaak van een gewijzigde rolop-
vatting bij het justitiële systeem: onderken- 
ning van en anticipatie op maatschappelijke 
veranderingen in plaats van een lijdzame reactie. 

*Dit is een verkorte weergave van: Policewomen, 
2000 AD. 
In: Police Journal, oktober/december, 1979, 
blz. 344-356. 



Meer kennis over de toekomstige rol van het 
vrouwelijk politiepersoneel leidt tot een toe-
komststrategie dan wel tot middelen onge-
wenste ontwikkelingen te voorkomen. 

Middelen en methoden 
Voor dit artikel werd geput uit drie bronnen: 
boeken en tijdschriftartikelen over de vrouw 
binnen het politie-apparaat, overheidsrappor-
ten en -gegevens over hedendaagse en toekom-
stige tendensen inzake de politie in het alge-
meen en gesprekken met en/of bestudering van 
artikelen van verschillende experts op dit 
terrein. 
Hoewel de media de laatste jaren meer dan 
vroeger aandacht aan dit onderwerp hebben 
besteed, ontbreekt het nog steeds aan be-
trouwbare gegevens over het huidige bestand 
aan vrouwelijk politiepersoneel in Amerika. 
Een prognose wordt bovendien bemoeilijkt 
door een groot gebrek aan inzicht in de ontwik- 

50 	kelingsgang van het strafrechtssysteem. Veel 
gegevens werden verkregen uit het rapport 
'The impact of social trends on crime and 
criminal justice' ontleend aan het STAR-pro-
ject (Systems and training analysis of require-
ments). Dit project begon in 1971, duurde 
ruim drie jaar en bestreek veel overheidsorga-
nen en particuliere researchinstellingen. Het 
project had ten doel met behulp van bepaalde 
prognosemethodieken relevante maatschappe-
lijke ontwikkelingen te analyseren teneinde 
daaruit een toekomstig rolpatroon voor het 
strafrechtelijk systeem te onderkennen. Trai-
nings- en opleidingsmethoden kunnen hierop 
worden afgestemd. 
Hoewel dit artikel wel een zeer specifiek aspect 
van dit systeem belicht, bleek het rapport en 
zijn conclusies een goede basis voor realistische 
prognoses inzake de vrouw bij de politie. 

De huidige situatie 
Een gefundeerde toekomst-analyse zal moeten 
berusten op een juist inzicht in de huidige rol 
van het vrouwelijk politiepersoneel. Volgens 
het Uniform Crime Report 1977 van de FBI 
behoort 2,7% van het totaal aantal politie-
ambtenaren op locaal niveau (gemeente en 
`county') tot het vrouwelijk geslacht. Een fede-
raal rapport uit 1976 telt op dit niveau onge- 



veer 10.300 vrouwelijke politiefunctionarissen. 
Procentueel zijn de FBI-cijfers sinds 1971 ge-
stegen van 1,4% naar 2,7%. Er zit dus een, zij 
het langzame stijging in. 
Ook de staten kennen weinig vrouwelijke 
agenten. Een onderzoek uit 1975 komt tot on-
geveer 42.000 staatspolitie-ambtenaren, waar-
van slechts 133 ofwel 0,3% vrouwen. 
Dit cijfer is overigens niet helemaal reëel. Er 
zijn nogal wat overheidsinstellingen die niet 
voor 100% tot rechtshandhaving bevoegd zijn 
maar wel tot die categorie kunnen worden 
gerekend. In dat geval tellen de staten in totaal 
ruim 90.000 politie-employees, waarvan er 
75.000 in staatsdienst zijn. Daarvan zijn naar 
schatting ruim 2000 vrouwen. 
Op federaal niveau wijkt de situatie niet wezen-
lijk af van het locale. Ook hier ontbreekt het 
aan voldoende gegevens. De twee grootste 
federale instellingen, de FBI en de Secret 
Service, hebben ieder ongeveer 2% vrouwelijk 
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Samenvattend: van het totaal aantal politie-
employees in de Verenigde Staten zijn 2,7% of-
wel 14.000 vrouwen. De meesten van hen wer-
ken in de stedelijke gebieden en dan nog 
slechts bij de helft van het aantal politiekorp-
sen. Een ander interessant gegeven vormt de 
taaktoedeling. Hoewel bij sommige korpsen 
het tegendeel waar is, zijn de meeste vrouwe-
lijke agenten niet bij surveillancetaken inge-
schakeld, maar bij de kinderpolitie, recherche 
en bij administratieve functies. Slechts onge-
veer 1200 vrouwen bij 300 korpsen zijn bij de 
surveillancedienst ingedeeld. 
Meestal vervult het vrouwelijk politiepersoneel 
historisch bepaalde taken bijv. bij de kinder-
en zedenpolitie, als administratieve kracht of 
als gevangenisdirecteur, met andere woorden 
meer in staf- dan in lijnfuncties. Hoewel de 
promotiemogelijkheden voor vrouwen zijn 
verruimd, worden er in de hogere leidinggeven-
de functies nog maar weinig boven de rang van 
brigadier of in leiddinggevende functies aange-
troffen. 

Het jaar 2000 
Catherine Milton, een bekend deskundige op 
dit terrein, schreef in een recent artikel over 
de toekomst van het vrouwelijk politiepersoneel 



het volgende: 'Het is mogelijk en zelfs waar-
schijnlijk dat de politie in de toekomst aan 
grote aantallen vrouwen werk zal bieden. Zij 
zullen op alle niveaus worden aangetroffen, 
variërend van surveillancedienst tot hoofd van 
stafafdelingen. Over 100 jaar zal het surveillan-
cepersoneel bij een gemiddeld politiekorps 
voor de helft en het hogere stafkader, voor 
30% uit vrouwen bestaan'. Zij schrijft dit 
vooral toe aan de verwachting dat zowel de 
politie als de gemiddelde burger hun opvattin-
gen over de inschakeling van vrouwelijk politie-
personeel fundamentaal zullen wijzigen. Ik zie 
dit anders. De gemiddelde burger interesseert 
zich weinig voor deze kwestie en het lijkt mij 
onwaarschijnlijk dat de gemiddelde politieman 
dit wel zal doen. Bovendien is een afgewogen 
oordeel over een zo ververwijderde toekomst 
een hachelijke zaak. Reëler is het om, uitgaan-
de van de juistheid van Milton's voorspelling, 
te veronderstellen dat deze prognose maar 
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Ik ben weinig optimistisch over de toekomstige 
rol van de vrouw binnen het Amerikaanse poli-
tie-apparaat, ook als we aannemen dat daarin 
steeds meer vrouwen, zelfs tot in de hoogste 
echelons, werk zullen vinden. Die laatste ver-
wachting berust op de veronderstelling dat het 
gelijkheidsstreven in de samenleving, waarvan 
de emancipatiebeweging een onderdeel is, ook 
het politieapparaat niet onberoerd zal laten. 
Meer vrouwelijke werknemers bij de politie 
dus, maar tot hoever zal dat gaan? Een fifty-
fifty verhouding acht ik ondenkbaar, althans 
in de naaste toekomst. Een artikel in een 
Brits politieblad van enkele jaren geleden van 
een vermaard kenner op dit gebied (Theresa 
Melchionne), dat de vrouwelijke politiefunc-
tionaris in het jaar 1984 belicht, zegt hierover 
dat, behoudens enkele onbekende variabelen, 
'vrouwen tegen die tijd nog steeds een minder- 
heid zullen vormen, wellicht tussen 10 en 15%'. 
De eindconclusie van het artikel was dat 'de 
vrouw in 1984 binnen het politie-apparaat een 
gelijkwaardige en geïntegreerde positie zal in-
nemen'. 
Deze conclusie is te optimistisch. In de Verenig-
de Staten wordt deze personeelsverhouding 
wellicht bereikt, maar mijns inziens pas tegen 
het eind van deze eeuw. Kwalitatief zit er 



vermoedelijk nog minder vooruitgang in. Zo 
zal het stafniveau slechts voor 5% uit vrouwen 
bestaan, waarvan de meesten tot het midden-
kader zullen behoren. Dit is weliswaar een toe-
name van 500%, maar dit moet ons niet de 
ogen sluiten voor de vele ernstige hinderpalen 
die een volledige integratie van de vrouw in de 
weg zullen staan. 

Economie en werkgelegenheid 
De hierboven uitgesproken verwachting berust 
op het volgende. In de eerste plaats zal de 
werkgelegenheid binnen het hele politie-appa-
raat tussen nu en 1985 veel minder groeien dan 
men in het begin van de zeventiger jaren ver-
wachtte. Een recent rapport van de Law Enfor-
cement Assistance Administratie (LEAA) in-
zake personeelsplanning bij de politie, wijt dit 
zowel aan een verminderde groei van de crimi-
naliteit als aan een geringere financiële armslag 
van de locale en staatsoverheden. Bovendien 
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van de totale werkgelegenheid het personeels-
verloop afnemen en minder behoefte aan ver-
vangend personeel ontstaan. 

De huidige economische situatie laat weinig 
hoop voor de periode na 1985. De economische 
crisis van 1975 bleek nl. vooral voor vrouwen 
fataal: in veel steden werd een personeels- 
stop afgekondigd en in sommige vielen zelfs 
ontslagen. Zo zette alleen al het Newyorkse 
politiekorps enkele honderden vrouwelijke 
werknemers op straat. 
De ongunstige stand der economie kan ook 
leiden tot de samenvoeging van politie en 
brandweer tot één overheidsdienst. Vooral 
kleine en middelgrote gemeenten zullen dit 
middel uit bezuinigingsoverwegingen dank-
baar aangrijpen, wat de aanstellingsmogelijk-
heden voor vrouwen eveneens zal verminderen. 
De brandweer stelt nl. qua fysieke kracht en 
snelheid hogere aanstellingseisen dan de politie. 
In een recente uitgave van de Police Chief 
schreef een hoge politie-ambtenaar dat de 
planning van politiekorpsen moet uitgaan van 
een personeelsbezetting die 20 tot 25% lager 
ligt dan de huidige. Hoewel de economie niet 
tot het jaar 2000 zo somber zal blijven moet 
toch worden gevreesd dat de vooruitzichten 



van het vrouwelijk politiepersoneel er niet 
door zullen worden bevorderd. 

Personeelsverloop 
Tegenstanders van vrouwen binnnen het 
politie-apparaat wijzen graag op een financieel 
argument: het hoge verloop onder vrouwelijk 
personeel. Bij de California Highway Patrol 
bijv. bleek dit cijfer drie maal zo hoog te liggen 
als bij hun mannelijke collega's. Nu is dit cijfer 
vermoedelijk overtrokken. Bij deze instantie 
bleek de inzet van vrouwen een éénjarige 
proefneming, wat de betrokkenen onder extra 
druk kan hebben gezet. In St. Louis echter 
waren de ervaringen over een langere periode 
gelijk: 10% meer verloop onder vrouwen. In 
de toekomst zal dit patroon weinig veranderen. 
Vrouwen krijgen nu eenmaal kinderen en zul-
len in het algemeen geneigd zijn hun echtge- 
noot bij zijn carrièreverloop naar nieuwe 
woonplaatsen te vergezellen. Andere vrouwen 
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kinderen krijgen en er dan voor een aantal 
jaren of definitief mee ophouden. 
Een groot personeelsverloop brengt weliswaar 
extra kosten met zich voor werving en oplei-
ding van nieuw personeel, maar niet zodanig 
dat politiekorpsen hun bereidheid tot het voe- 
ren van een modern en democratisch personeels-
beleid niet kunnen waarmaken. Aan de andere 
kant kunnen kostenbewuste gemeentebestuur-
ders en politiechefs best eens gevoelig zijn 
voor het schijnargument dat vrouwen misschien 
redelijke politiemensen zijn, maar meer kos-
ten dan ze waard zijn, in ieder geval meer dan 
hun mannelijke collega's. 

Het mannelijk gedragspatroon 
Ernstiger nog dan het gebrek aan vrouwelijke 
lijnfunctionarissen zal het geringe aantal vrou-
wen in staffuncties afbreuk doen aan de ar-
beidskansen van vrouwelijk politiepersoneel. 
Door het grotere verloop zullen hun promo-
tiemogelijkheden zich beperken tot het mid-
denkader, waardoor het enkele tientallen jaren 
kan duren voordat vrouwen hoge staffuncties 
in gelijke mate bezetten als mannen. Dit zal 
zijn weerslag hebben op de promotiekansen 
van gekwalificeerd vrouwelijk lijnpersoneel. 
Binnen het subtiele, beleidsmatig gekleurde 



korpsgebeuren zal het hen immers gaan ont-
breken aan de onontbeerlijke steun van gelijk-
gezinden. De mannelijke machtsstructuur zal 
in dat geval voor veel vrouwen te sterk blijken. 
Vrouwen zullen, net als negers in veel gevallen, 
de voor minderheden typerende symboolfunc-
tie gaan vervullen. 
Deze en de hiernavolgende opmerkingen zijn 
afkomstig van Jennifer Hilton, een bekende 
vrouwelijke politiefunctionaris uit Engeland. 
In de eerste plaats ziet zij het mannelijk om-
gangspatroon als een subtiele barrière, zeker 
wanneer mannen beslissen over aanstelling en 
promotie. Ook een Brits economisch plan-
ningsrapport wijst op het soepele sociale con-
tact van mannen onder elkaar, vaak tot uiting 
komend in het al of niet beroepsmatig bezoe-
ken van bepaalde cafés en het `old boy net-
work'. Het zal voor de vrouw moeilijk, zo niet 
onmogelijk zijn hier doorheen te breken. Ten-
slotte wijst zij op het feit dat veel vrouwen aan 
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zijn dat zij zich in een omgekeerde situatie wei-
nig op hun gemak zouden voelen. In dat geval 
zullen haar eigen twijfels afbreuk doen aan 
de overtuigingskracht van haar leidinggevende 
rol, het vertrouwen van haar ondergeschikten 
aantasten, dat op zijn beurt haar eigen twijfels 
weer zal voeden enz. 
Hoewel sommige onderzoeken uitwijzen dat 
jonge en zwarte politiemensen vrouwelijke 
chefs relatief soepeler aanvaarden, zijn de ver-
schillen maar erg klein. In het algemeen blijken 
mannelijke politiemensen vrouwelijke collega's 
in overweldigende mate af te wijzen. Ondanks 
de snelle maatschappelijke veranderingen zal 
hierin tot het jaar 2000 weinig verandering 
komen, ook als is de gelijkschakeling der seksen 
wettelijk vastgelegd. De discriminatie naar 
geslacht zal dan wellicht zijn verdwenen, maar 
niet het seksisme op zich. Mannelijke chauvinis-
ten zullen altijd wegen vinden wettelijke voor-
schriften of gerechtelijke beslissingen te om-
zeilen. Van dit laatste zijn voorbeelden genoeg. 
Politiekorpsen in Philadelphia, South Carolina, 
Chicago en San Francisco hebben wettelijke 
dwang en federale druk om meer vrouwen in 
dienst te nemen, lange tijd weerstaan. Zij had-
den er zelfs langdurige en kostbare gerechte-
lijke procedures voor over. Hoewel deze korp- 



sen te lange leste hebben moeten toegeven, 
is er geen reden aan te nemen dat zij hun verzet 
hebben opgegeven. Er blijven genoeg subtiele 
manieren over om het vrouwen lastig te maken: 
het negatief beinvloeden van begrotingen, op-
leidingen, functionele indelingen, promotie-
procedures en werkomstandigheden. Het zal 
vrouwen moeilijk worden gemaakt zich binnen 
het korps te ontplooien, zich prettig te voelen 
en carrière te maken. Bovendien zal de gemid-
delde politieman in deze en de volgende gene-
ratie blijven geloven dat vrouwen nu eenmaal 
alleen geschikt zijn voor bureauwerk. 
De conclusie kan dan ook luiden dat tegen het 
jaar 2000 vooral en in feite nog steeds de man-
nelijke politiefunctionaris het grootste strui-
kelblok zal blijken voor een groter vrouwelijk 
personeelsaandeel dan 10 â 15%. 

Urbanisatie en specialisatie 
Het STAR-rapport wijst op twee maatschappe- 
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van vrouwelijk personeel in de toekomst zullen 
bepalen, nl. de toenemende urbanisatie en de 
groeiende mate van specialisatie, bureaucratie 
en organisatie. De wijze, waarop de politie 
deze ontwikkelingen tegemoet treedt, bepaalt 
tevens hun invloed op het vrouwelijk politie-
personeel. Voor hen voorzie ik dat hieruit zo-
wel positieve als negatieve consequenties kun-
nen voortvloeien. Het urbanisatieaspect is niet 
iets van de laatste jaren maar al actueel sedert 
de industriële revolutie. Deze ontwikkeling zal 
zich doorzetten en ertoe leiden dat de binnen-
steden van de meeste Amerikaanse metropolen 
voor meer dan de helft door negers zullen 
worden bewoond. Het merendeel van hen zal 
jonger dan 25 jaar zijn en weinig scholing heb-
ben, m.a.w. tot die bevolkingscategorie beho-
ren waarin de criminaliteit het hoogst en het 
ernstigst is. De politiefunctionaris zal in die 
gebieden dan ook steeds meer met de jonge, 
arme zwarte te maken krijgen, wat hem in zijn 
masculine rolopvatting zal sterken. Pleidooien 
voor een meer dienstverlenende en bemidde-
lende politierol zijn in politiekringen dan ook 
slecht gevallen. De gemiddelde politieman 
ziet zichzelf nog steeds als een strijder op de 
barricaden die de samenleving beschermt tegen 
misdaad, onrecht en corruptie. De politieman 



moet zijn 'machismo' kunnen tonen, hij moet 
hard, ongevoelig, vastberaden, lichamelijk 
sterk en voorbereid op alles zijn. 
Wijzigt dit beeld zich niet dan zullen ernstige 
conflicten tussen de politie en de zwarte 
ghettobewoners niet uitblijven. Het STAR-rap-
port trekt zelfs een vergelijking met gevange-
nissen, waarin opstandige zwarte gedetineerden 
worden omgeven en bewaakt door vijandige 
blanke bewakers. 
Deze situatie kan worden voorkomen wanneer 
de politie zichzelf minder als rechtshandhaver 
en meer als dienstverlenend instituut gaat zien. 
De surveillance-agent moet in uitrusting en 
gedrag worden gedemilitariseerd en nadruk gaan 
leggen op het onderhouden van persoonlijke 
contacten met de bewoners. En juist hierbij 
zal vrouwelijk politiepersoneel van grote waar-
de kunnen zijn. Verscheidene onderzoeken 
hebben nl. aangetoond dat vrouwelijk surveil-
lancepersoneel minder verzet, angst en geweld 
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worden door het publiek positiever tegemoet 
getreden en geven minder aanleiding tot klach-
ten. Vrouwen blijken minder tot buitensporig 
geweld te neigen en bij de burger de indruk te 
wekken dat zij zijn individuele behoeften aan 
een menselijke benadering beter aanvoelen. 
Toch denk ik niet dat de politie zich voor het 
jaar 2000 in een dienstverlenend instituut zal 
hebben veranderd. In de eerste plaats zal de 
gemiddelde politieman zijn masculine rolop-
vatting niet snel laten vallen, terwijl de instroom 
van vrouwelijk personeel in de buitendienst 
te gering zal zijn om deze mentaliteit te wijzi-
gen. Zelfs het omgekeerde is mogelijk: dr. Le-
wis Sherman, een deskundige op dit terrein, 
wijst er op dat, in tegenstelling tot wat velen 
hoopten, niet de vrouw de politie heeft ver-
anderd, maar de politie zijn vrouwelijke leden. 
Is dit inderdaad waar dan zal er tegen het jaar 
2000 weinig zijn veranderd en zullen zich in 
onze binnensteden bittere conflicten voor-
doen. 

Organisatiegraad en bureaucratie 
Naast de toenemende urbanisatie wijst het 
STAR-rapport op de groeiende betekenis van 
organisatiecomplexen, die, naarmate zij zich 
consolideren, in omvang alleen maar zullen 



toenemen. Zij zullen zich kenmerken door 
toenemende bureaucratie en specialisatie. De 
mogelijkheden van de politie een meer dienst-
verlenend orgaan te maken, dat directe, per-
soonlijke relaties onderhoudt met de burger, 
zal in een dergelijk gebureaucratiseerd, ano-
niem klimaat echter slecht gedijen, los van de 
vraag of meer vrouwen in dienst zijn genomen. 
Daar komt nog bij dat verschillende onder-
zoeken aantonen dat de politie met blanken 
op betere, menselijker voet staat dan met 
negers. Een gebureaucratiseerd politie-apparaat 
zal dat verschil moeilijk kunnen opheffen. 

Specialisten en 'generalisten' (allrounders) 
De voortgaande specialisatie werpt een interes-
sant licht op een probleem dat al speelt sinds 
vrouwen in 1910 voor het eerst tot de politie 
werden toegelaten. Gedoeld wordt op de tegen-
stelling tussen specialisten en 'generalisten'. 
Meestal ziet men de politie als een groep gene- 
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dat ook inderdaad op. Bij indiensttreding wor-
den van hen dezelfde eigenschappen, be- 
kwaamheden en loopbaanvoorkeuren verwacht. 
Mannelijk personeel wordt in eerste instantie 
gezien als surveillancepersoneel, dat een 
allroundfunctie uitoefent, ongeacht indivi-
duele aanleg of opleiding. Na enkele jaren zit 
er voor sommigen een specialistische functie 
in, maar dit is meer uitzondering dan regel. 
Vrouwelijk personeel daarentegen werd van 
meet af aan als specialistisch beschouwd. Het 
werd apart opgeleid op een politieschool en 
kreeg daarna een specialistische functie. Vaak 
ontving het daarna ook nog een op het korps 
afgestemde opleiding en werd vervolgens ge-
plaatst bij een speciaal voor hen gecreëerde 
afdeling. 
Sinds 1972 echter gaan steeds meer korpsen 
ook hun vrouwelijk personeel als generalisten 
beschouwen hoewel sommige hun surveillance-
dienst hiervan uitzonderen. Ik beschouw deze 
ontwikkeling als een positieve bijdrage tot 
afbouw van een dubbele moraal, die de vrouw 
binnen het politie-apparaat bij haar strijd voor 
erkenning eerder belemmerd dan geholpen 
heeft. 
Nu ook vrouwen als allround politiemensen 
worden beschouwd zal de voortschrijdende 



specialisatie ook hen gaan beïnvloeden, zo 
zegt het STAR-rapport. De korpsen worden 
"groter en de toenemende kosten vragen om 
doelmatigheid en goede financiële ramingen. 
Dit verhoogt de behoefte aan gespecialiseerde 
lijn- en staffunctionarissen en managers. Of 
dit de vrouw al of niet tot voordeel zal strekken 
hangt af van de instelling van het desbetref-
fende korps. In politiekringen wordt de laatste 
jaren gesproken over invoering van in het par-
ticuliere bedrijfsleven gangbare loopbaanstrate-
gieën. Deze zouden elke werknemerscategorie, 
specialist of allround, leidinggevend of niet, 
zijn eigen loopbaanschalen moeten geven, geba-
seerd op functie-eisen en de technische en in-
houdelijke bekwaamheden van de individuele 
werknemer. Zijn of haar geslacht zou er niet 
meer toe doen. Vrouwelijke politie-ambtena-
ren kunnen als groep van een dergelijk systeem 
profiteren, omdat zij zullen worden ingezet 
en beoordeeld op grond van hun individuele 
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	kwaliteiten. Maar ook dit systeem kan worden 
gefrustreerd door politiechefs die de vrouw 
in haar traditionele politierol willen terugdrin-
gen. De woorden van Phyllis Schafly, die de 
vrouw bij fysiek werk nu eenmaal in het na-
deel acht, zullen hen in die opvatting sterken. 
Zij pleit voor verschillende loopbaanmogelijk-
heden voor man en vrouw binnen de politie, 
die de verschillen in taak, rang en salaris op 
aanvaardbare wijze tot uitdrukking brengt. 
Hoewel dit voorstel nogal extreem lijkt kan het 
realiteit worden als de Equal Rights Amend-
ment wordt verworpen en de Civil Rights Act 
wordt aangevuld met een eenvoudig artikel. 
De vrouwelijke politiefunctionaris zou daarmee 
kunnen worden ingeperkt tot bepaalde en 
beperkte taken die niet aansluiten bij haar per-
soonlijke wensen of bekwaamheden maar al-
leen bij haar vrouw-zijn. Maar het kan ook 
subtieler dan Schafly's methode. Zo zou de 
surveillancedienst voor vrouwen toegankelijk 
kunnen blijven, maar slechts voor bepaalde 
functies in de dienstverlenende sfeer, zoals het 
horen van slachtoffers van verkrachtingen, 
het helpen van zieken, bejaarden en bij buren-
ruzies en het ondervragen van jeugdige delin-
quenten. Een dergelijke taakverdeling zal wor-
den gemotiveerd door te wijzen op de natuur-
lijke vrouwelijke aanleg voor maatschappelijk 



gericht werk. Ook bij dit type specialisatie 
staat een functiecategorie alleen voor vrouwen 
open op grond van geslachtskenmerken en 
niet vanwege individuele eigenschappen. Het 
misleidende zit hem in de schijnbare statusge-
lijkheid met het mannelijk surveillanceperso-
neel, terwijl in feite heel verschillende taken 
worden verricht. Het is naïef en onrealistisch 
te veronderstellen dat er 'verschil en toch 
gelijkheid' kan zijn in een dergelijke rolverde-
ling. Het zou in wezen niets wijzigen aan de 
historische rol-ongelijkheid bij de politie. Ik 
geloof overigens niet dat de politie zich op grote 
schaal zal gaan specialiseren, daarvoor is zij en 
in feite het gehele justitiële apparaat te weinig 
op grote veranderingen ingesteld en voorbe-
reid. 
Samenvattend denk ik dat de vrouw binnen het 
politie-apparaat tegen het jaar 2000 niet ver 
meer af is van gelijke arbeidskansen. Maar 
voordat dit apparaat en de samenleving hiervan 
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	ten volle kunnen profiteren, zullen nog vele 
hinderpalen overwonnen moeten worden. 



Politievrouwen en 
politievrouwen: roldilemma's 
binnen het beroep van de 
vrouwelijke agent* 

door Susan E. Martin. 

Het beroep van politie-agent is lange tijd een 
typisch mannenberoep geweest. Sinds enkele 
jaren zijn er echter bij politiekorpsen overal 
in de Verenigde Staten een aantal vrouwen in 
dienst genomen en ingedeeld bij de surveillan- 
cedienst. Deze vrouwelijke agenten die een min-
derheidsgroep vormen, krijgen te maken met 
een reeks van spanningen, rolconflicten en 
persoonlijke keuzes bij het uitoefenen van hun 
beroepsrol. Als reactie op die spanningen nei- 

61 gen deze vrouwen ertoe om twee contrasteren-
de patronen van beroepsgedrag aan te nemen. 
Dit artikel zal die twee roladaptaties die ken-
merkend zijn voor vrouwelijke agenten en de 
implicaties van beide soorten reacties voor het 
vervullen van de beroepsrol, onderzoeken. 

Roldilemma's waar personen die een minder-
heidsgroep vormen, mee te maken krijgen 
Meer dan dertig jaar geleden merkte de socio-
loog Hughes op dat er aan de status van veel 
beroepen een aantal bijkomende kenmerken 
verbonden is. Die individuen, die de gebruike-
lijke of 'juiste' combinatie van deze kenmer-
ken niet bezitten, zullen conflicten in hun om- 
gang met anderen te wachten staan, wanneer zij 
het beroep gaan uitoefenen. Recenter zijn de 
onderzoeken van Kanter naar de consequen-
ties van een minderheidsstatus. Zij merkte op 
dat personen die deze status hebben, erg in het 
oog lopen waardoor de spanningen in hun 
werk groter worden. Hun aanwezigheid leidt 
tot de polarisatie van de verschillen tussen hen-
zelf en de dominante groep en bijgevolg tot het 

* Dit is een verkorte weergave van: Policewomen and 
policewomen: occupational role dilemmas and 
choices of female officers. In: Journal of police 
science and administration, 7e jrg., ni. 3, 1979, 
blz. 314-323. 



verhogen van de drempels van de dominante 
groep t.o.v. buitenstaanders. Bovendien heeft 
de dominante groep de neiging om de kenmer-
ken van de minderheidsgroep te overdrijven 
om ze passend te maken aan eigen vooroorde-
len tegen deze groep. Als reactie op de dilem-
ma's waarmee zij geconfronteerd wordt, neigt 
de minderheidsgroep ertoe twee alternatieve 
patronen van gedrag aan te nemen: het gedefe-
miniseerde en het gedeprofessionaliseerde. De 
gedefeminiseerde vrouw tracht aanvaard te 
worden als gelijke en als beroepskracht. Zij 
tracht opgenomen te worden bij de dominante 
groep door aan alle normen van het werk te 
voldoen, door harder te werken, door niet op 
te vallen en door identificatie met andere 
vrouwen te verwerpen. Om geaccepteerd te 
worden moet zij echter niet alleen toegewijder, 
betrouwbaarder en produktiever zijn dan de 
mannen, ze moet ook toegewijder, betrouw-
baarder en produktiever zijn dan wat anderen 

62 	van vrouwen verwachten. Bovendien, hoe suc- 
cesvoller ze is in het verwerven van erkenning 
van haar professionele bekwaamheid, hoe min-
der ze als een vrouw wordt gezien en door haar 
mannelijke collega's zelfs voor 'kreng' of 
'lesbienne' wordt uitgemaakt. 
Aan de andere kant aanvaardt de gedeprofes-
sionaliseerde vrouw de uitnodiging van de man-
nen om in naam als gelijke te functioneren, 
terwijl ze in werkelijkheid als jongste collega 
of assistente dienst doet en een behandeling 
krijgt die gepast is voor een 'dame'. De manier 
waarop ze haar werk doet, leidt tot het gevoel 
bij haar collega's dat zij onwillig of niet in staat 
is om haar deel van het werk te doen. Veel 
mannen voelen zich echter beter op hun ge-
mak als ze werken met een gedeprofessionali-
seerde vrouw omdat zij minder een bedreiging 
vormt voor hun werk als 'mannenwerk' en voor 
hun eigen mannelijkheid. 
Vrouwelijke agenten die een beroep gaan uit-
oefenen dat lange tijd is beheerst door mannen, 
die voor het overgrote deel tegen hun aanstel-
ling bij de surveillancedienst zijn, worden 
voortdurend geconfronteerd met de dilemma's 
die vastzitten aan de keuze tussen gedefemini-
seerde en gedeprofessionaliseerde patronen van 
rolgedrag. Elk patroon heeft niet alleen conse-
quenties voor de vrouwen maar ook voor haar 



mannelijke collega's en het hele korps. Bij het 
onderzoeken van deze patronen zal de schrijf-
ster die vrouwen die het eerstgenoemde pa-
troon volgen politievrouwen noemen en dege-
nen die voor het laatstgenoemde patroon kie-
zen politievrouwen noemen. Weliswaar geven 
beide patronen de uiteinden weer van een 
reeks van gedragspatronen waarbinnen vrouwe-
lijke agenten zich bewegen. Toch is het nuttig 
om deze polaire types te beschrijven en te 
onderzoeken teneinde de keuzen te illustreren 
waarmee vrouwelijke agenten te maken krij-
gen in hun arbeidsrol. 
Om gegevens te verzamelen deed de schrijfster 
dienst als reserve (politie)agent in een district 

, van het Metropolitan Police Department van 
Washington D.C., van oktober 1975 tot en met 
juni 1976. Zij werkte met meer dan 50 agenten 
waaronder negen vrouwen. Daarnaast zijn haar 
resultaten gebaseerd op: 
1. Interviews met 28 vrouwelijke agenten uit 

63 	dat district plus 4 vrouwen die zich bezig hiel- 
den met een programma over vrouwelijke agen-
ten in de surveillancedienst; 
2. Vele gesprekken met één vrouwelijke agent 
van een ander district, die als zegsvrouw fun-
geerde; 
3. Het bijwonen van twee informele sociale 
bijeenkomsten van acht tot tien vrouwelijke 
agenten die door die zegsvrouw waren georga-
niseerd; 
4. Waarnemingen tijdens nog vijf dienstrondes 
als `bijrijdster' met vrouwelijke wijk/surveil-
lance-agenten in een ander district. 
Omdat politievrouwen en politievrouwen 
ideaaltypen zijn, waren er maar weinig vrou-
welijke agenten in het onderzochte district die 
alle attituden en gedragingen bezaten die 
kenmerkend zijn voor ieder type. De 28 geïn-
terviewde vrouwen konden als volgt ingedeeld 
worden: drie typische politievrouwen, zes 
politievrouwen die zich op straat als politie-
vrouwen gedroegen maar weigerden zich een 
'macho' stijl aan te meten in hun omgang met 
collega's, vier ambivalente vrouwen wier gedra-
gingen en beweringen met elkaar in strijd waren, 
acht vrouwen die neigden naar de kant van de 
politievrouw en zeven typische politievrouwen. 
In deze laatste groep zaten drie vrouwen wier 
woorden en gedragingen vooral werden bepaald 



door apathie tegenover hun werk en vier 
andere die actiever gedrag vertoonden dat 
kenmerkend was voor politievrouwen. 

Politievrouwen 

Opvattingen over de arbeidsrol en de rol van 
agente 
Politievrouwen trachten in de allereerste 
plaats zich strikt te houden aan de gedrags-
normen voor politieagenten waaronder een 
sterke gerichtheid op wetshandhaving. Zij zien 
in dat zij soms in een nadelige positie zijn als 
vrouwen tijdens de straatsurveillance en als 
buitenstaanders in het bureau, maar zij laten 
zich daardoor niet weerhouden aan de ver-
plichtingen te voldoen die aan hun beroeps-
rol vastzitten. Zij volgen een aantal tactieken 
om hun doeltreffendheid als agenten tot het 
uiterste te vergroten, onder andere door sterk 
de nadruk te leggen op professionalisme, 

64 	assertiviteit, het leveren van prestaties en loya- 
liteit ten opzichte van het korps. Bij haar po-
gingen om als agente te worden geaccepteerd, 
is de politievrouw een fervent aanhangster 
van de bij de mannen heersende op wetshand-
having gerichte opvatting van de politietaak. 
Daarnaast vinden deze vrouwen dat het ook wen-
selijk is dat een agent medeleven toont en bereid 
is om diensten te verlenen. Zij doen hun uiter-
ste best om aan de produktienormen van het 
korps te voldoen en zelfs om daar bovenuit 
te komen (dat wil zeggen een hoog arrestatie-
cijfer). 
Verscheidene politievrouwen noemden dikwijls 
'professionalisme' als belangrijke component 
van hun gedrag, waarmee zij zowel bedoelden 
dat zij een 'passende' relatie hadden met hun 
mannelijke collega's als dat zij hun taak zo uit-
oefenden dat zij in ieder geval hun deel van de 
werkzaamheden op zich namen. Sommigen 
spraken met minachting over de rol van 'junior-
partner' die hen was toebedeeld en drukten 
hun ergernis uit over de `overprotectie' van hun 
mannelijke collega's. Sommigen zochten, wan- 
neer zij zo behandeld werden, een nieuwe 
partner of een nieuwe benoeming die hen in 
staat stelde om alleen te werken, initiatieven 
te ontplooien en hun eigen zaken te behande- 
len. Anderen probeerden de bescherming 



van hun mannelijke collega's tegen te gaan 
door zich extra hard en onafhankelijk op te 
stellen. 
Politievrouwen accepteren als onaangenaam 
feit dat een vrouw om als agent geaccepteerd 
te worden, harder moet werken. Hoewel zij 
hun zichtbaarheid en het voortdurende bewij-
zen van hun vaardigheden niet prettig vinden, 
zien zij in dat zij door extra inspanning, strikte 
naleving van de normen en het vermijden van 
stereotiep vrouwelijk gedrag, erin kunnen sla-
gen aan te tonen dat zij 'uitzonderingen' zijn. 
Zij accepteren de noodzaak van vechten en de 
mogelijkheid om tijdens de dienst gewond te 
raken. Sommigen laten zich zeer kritisch uit 
over vrouwelijke agenten die geen fysieke actie 
ondernemen als dat nodig is. 
Politievrouwen vertonen ook een sterke loyali-
teit jegens het korps en het hele systeem, dat 
zij als een eerste vereiste zien voor hun aan-
vaarding en promotie. Zij bewijzen hun loyali- 

65 	teit door het accepteren van de heersende 
normen wat betreft het werk en door het korps 
door dik en dun te verdedigen tegen kritiek 
van buitenstaanders. Zij verzetten zich tegen 
beschuldigingen van discriminatie op grond 
van sekse en zijn het eens met de negatieve op-
vattingen die de mannen hebben over vrouwe-
lijke agenten. Een vrouw legde nogal schaap-
achtig uit dat zij geweigerd had een groep 
vrouwen te helpen die zich teweer stelde tegen 
een geval van discriminatie omdat zij bang 
was voor Dolle Mina uitgemaakt te worden en 
zich er zorgen over maakte dat haar eventuele 
promotie eronder zou leiden. De loyaliteit 
van politievrouwen komt ook tot uitdrukking 
in het feit dat zij vermijden klachten in te 
dienen en de regels van het spel meespelen, 
ook al zijn die nog zo oneerlijk ten opzichte 
van vrouwen. Een vrouw vertelde dat zij zich- 
zelf in haar recrutenjaar had bewezen door veel 
arrestaties te verrichten en tegelijkertijd niet te 
klagen wanneer andere agenten met de eer 
gingen strijken. 

Op straat 
De politievrouw voelt zich op straat op haar 
gemak en geniet van de straatsurveillance. Ver-
schillende vrouwen hebben mogelijkheden voor 
overplaatsing geweigerd, waarbij zij opmerkten 



dat andere benoemingen minder afwisseling 
boden en minder mogelijkheden om mensen 
te ontmoeten. Zij benadrukten hun vrouw-
zijn niet op straat. Hun vertrouwen in hun 
eigen vaardigheden op het gebied van de straat-
surveillance komt voort uit de overtuiging dat 
de fysieke aspecten ervan — hoewel belangrijk 
— overdreven benadrukt worden. Verder zijn 
zij van mening dat zij de verbale en non-ver-
bale technieken beheersen en de 'mentale 
kracht' bezitten die de sleutels zijn voor suc-
ces tijdens de surveillance, ongeacht de sekse 
van de agent. 

Opvattingen over vrouwelijke agenten 
Hoewel zij erkennen dat vrouwen het moeilijk 
hebben om zichzelf te bewijzen, zijn politie-
vrouwen geneigd om het bestaan van discri-
minatie van vrouwen door het bureau te ont-
kennen of te vergoelijken en om de vrouwelijke 
agenten zelf de schuld te geven van de proble- 
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mening dat veel vrouwelijke agenten alleen 
maar geïnteresseerd zijn in het maken van af-
spraakjes en niet agressief genoeg zijn. Een 
ander meende dat er sprake was van een 'gene-
ratiekloof'. Als één van de eerste vrouwen die 
in de surveillancedienst was aangesteld, be- 
schouwde zij de politievrouwen van haar lichting 
als pioniers, die zich met succes hadden ver-
dedigd tegen een grote overmacht. De nieuwe 
generatie vond zij veel te slap. 
Op deze manier richt de woede van veel poli-
tievrouwen zich op andere vrouwelijke agen-
ten, omdat zij vinden dat deze 'op de lauwe-
ren rusten' die de politievrouwen van het eerste 
uur met veel moeite hebben geoogst. Eén 
vrouw vertelde erg kwaad te zijn op een andere 
vrouwelijke agent die klaagde over de manier 
waarop zij door haar mannelijke collega's 
werd behandeld. Zij was van mening dat de 
vrouw de behandeling die zij kreeg verdiende, 
omdat zij bij verschillende gelegenheden passief 
had toegekeken terwijl haar partner zich in een 
gevaarlijke situatie had bevonden. Andere 
politievrouwen leverden kritiek op hun vrouwe-
lijke collega's omdat zij tijdens het werk han-
delden op traditioneel vrouwelijke wijze en 
maar een beperkte politierol aanvaardden, ter-
wijl zij bescherming van de mannen zochten. 



Over het algemeen staan politievrouwen vijandig 
tegenover de organisatie van politievrouwen in 
wording die door het bureau wordt gesteund. 
Zij geloven dat het nodeloos aan vrouwen 
speciale aandacht geeft en die vrouwen zal 
beschermen die onbekwame agenten zijn. 

Ambities 
De politievrouwen zijn ambitieus. Zij zijn uit op 
promotie en/of op recherchewerk dat binnen 
het bureau een groter prestige en meer macht 
oplevert. Zij zijn zelfbewust en zien niet op 
tegen het vooruitzicht leiding te moeten geven 
aan mannelijke agenten. Omdat zij niet geïso-
leerd willen zijn van hun collega's en omdat zij 
binnen het bureau medestanders willen winnen, 
gaan zij buiten de dienst meer om met groepen 
mannelijke collega's dan andere vrouwelijke 
agenten. De meesten hebben actief gezocht 
naar politieke vrienden en sponsors binnen het 
politie-apparaat in de optimistische hoop dat 
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manoeuvres zal belonen. Wat dit laatste betreft 
moet er wel onderscheid gemaakt worden tus-
sen de blanke en zwarte politievrouwen. De 
laatsten hebben er duidelijk minder vertrou-
wen in dat het bureau hen eerlijk zal behande-
len of hun bekwaamheden zal erkennen. Soms 
is hun boosheid gericht op de blanke vrouwen 
omdat zij het gevoel hebben dat deze sneller 
vooruitgaan dan zijzelf. Terwijl de meeste 
blanke vrouwen politievrouwen zijn, zijn veel 
zwarte vrouwen politievrouwen. 

Vrouwelijkheid en geslachtsidentiteit 
De politievrouwen hebben niet het gevoel dat 
hun identiteit als vrouw door hun werk wordt 
bedreigd. Zij hebben het rollenrepertoire van 
de politie-agent aangenomen, waaronder zelf-
bewustzijn en het vermogen om in bepaalde 
situaties de leiding te nemen en zij vinden het 
bevrijdend en bevredigend. Zij leggen er de 
nadruk op dat hun optreden tijdens het werk 
hun leven buiten de dienst niet beïnvloedt. 
Sommigen van de politievrouwen hebben de 
taal en het optreden van veel politiemannen 
overgenomen, terwijl anderen bewust een andere 
stijl hebben aangenomen dan de meeste man-
nen. Zij weigeren krachtige taal te gebruiken 
en proberen te vermijden de mensen grof te 



bejegenen. Zij werden daarom minder als 
ideaaltypische politievrouwen gekenmerkt. 

Politievrouwen 

Opvattingen over hun rol en houding ten op-
zichte van het werk 
Aan het tegenovergestelde einde van het spec-
trum bevinden zich de politievrouwen. In deze 
groep zitten naast apathische agenten die on-
geïnteresseerd zijn in hun werk behalve als 
bron van inkomsten en die zich op traditioneel 
vrouwelijke wijze gedragen, ook vrouwen die 
wel bij hun werk betrokken zijn. Deze hebben 
echter moeite met discriminatie, kampen met 
een gebrek aan zelfvertrouwen en doen hun 
best om zowel in als buiten dienst 'dame' te 
blijven. Als agenten voelen veel politievrouwen 
zich niet op hun gemak met die facetten van 
hun beroepsrol die van hen eisen dat zij het 
gedrag van burgers beheersen. De meesten rich- 
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is beter te verenigen met hun rol als vrouw en 
vraagt om gedrag waarmee zij zich vertrouwder 
voelen. Zij verrichten weinig arrestaties, om-
dat zij zoals zij vaak zeggen 'niets te bewijzen' 
hebben en nemen weinig initiatieven. 
De bron waaruit men bij politiewerk de grootste 
voldoening put, is een indicator voor de opvat-
tingen van een agent over zijn beroepsrol. On-
der de politievrouwen konden drie geen duide-
lijke bron van voldoening in het werk noemen 
(deze drie werden gekarakteriseerd als apa-
thisch), enkelen hadden de meeste voldoening 
bij dienstverlenende activiteiten en verscheidene 
beschreven voorvallen waarbij het ging om acti-
viteiten van wetshandhaving. Een nader onder-
zoek van laatstgenoemde situaties toonde echter 
aan dat datgene wat voldoening gaf het feit was 
dat zij zichzelf hadden bewezen in situaties 
waar anderen — en waarschijnlijk zijzelf ook — 
niet veel van hen verwacht hadden. Evenals 
de politievrouwen, zijn de politievrouwen ge-
belgd over het voortdurende moeten bewijzen 
van hun vaardigheid en loyaliteit en over het 
feit dat een individuele vrouw als vertegen-
woordigster van de hele groep wordt gezien. 
Maar in tegenstelling tot politievrouwen zijn 
politievrouwen dikwijls niet in staat om te 
bewijzen dat zij uitzonderingen zijn. Zij ver- 



zetten zich tegen de druk om een prestatie te 
leveren, zij weigeren zich extra in te spannen 
en protesteren tegen iedere behandeling die zij 
als discriminerend beschouwen. Omdat zij het 
gevoel hebben dat zij als surveillance-agent niet 
kunnen slagen, hebben zij een geringe motiva-
tie en nemen zij weinig initiatief. Hierdoor 
hebben anderen geen hoge verwachtingen van 
hen, het leidt tot overprotectie en tot minder 
gelegenheden om zichzelf te bewijzen. Velen 
zullen zeggen dat 'politievrouwen niet deugen 
als surveillance-agent', waaruit dan weer een 
verdere vermindering van inspanning en ambi-
ties voortvloeit. Zij hanteren deze situatie op 
verschillende manieren: door te protesteren 
tegen discriminatie, door op een andere manier 
geaccepteerd te worden, door zich maatschap-
pelijk te isoleren en door te proberen een an-
dere aanstelling te krijgen. Veel politievrouwen 
wijten de moeilijkheden die zij tegenkomen 
aan discriminatie van hun sekse. Zij concen- 

69 	treren zich op het gebrek aan mogelijkheden 
voor vrouwen binnen de politie. In plaats van 
te proberen als uitzondering te worden aan-
vaard, zijn zij er tevreden mee om persoonlijk 
geaccepteerd te worden door gewillig te berus-
ten in de stereotype rollen waarin de mannen 
hen het liefste zien. Eén vrouw zei dat zij het 
prettig vond dat haar luitenant haar zijn 'kleine 
meisje' noemde, een ander hield de stand bij 
van het honkbalteam van de mannen. Op deze 
manier werden beiden aanvaard als troeteldier 
of als mascotte. Weer anderen verkregen hun 
persoonlijke aanvaarding door het maken van 
afspraakjes of door het aangaan van seksuele 
relaties met mannelijke agenten. Buiten deze 
'gepaste' seksuele rollen vermijden de politie-
vrouwen het contact met hun mannelijke 
collega's buiten dienst en isoleren zij zich van 
de informele activiteiten. 

Op straat 
Tijdens de surveillance voelt de politievrouw 
zich niet gelukkig of op haar gemak. Zij houdt 
niet van de straat en voelt zich er vooral 
lichamelijk niet tegen opgewassen. Zij onder-
vangt haar fysieke tekortkomingen door situa-
ties te vermijden waarbij zij gewond kan raken 
of door ervan uit te gaan dat haar mannelijke 
partner de zaak op zal knappen. 



Vrouwelijkheid en geslachtsidentiteit 
De politievrouw legt er grote nadruk op een 
'dame' te zijn, wat moeilijk te combineren is 
met politiewerk. Zij raakt van streek door de 
grove taal van de mannen, die zij als een teken 
van minachting beschouwt. Eén van de vrouwen 
merkte verbitterd op dat zij uitsluitend als 
sekssymbool werd gezien, terwijl een andere 
zich beledigd voelde omdat de mannen duide-
lijk vergaten dat de vrouwelijke agenten ook 
echtgenotes, zusters en moeders zijn die als 
vrouwen recht hebben op respect. 

Conclusies 
Het is duidelijk dat vrouwen onder andere 
omstandigheden werken dan hun mannelijke 
collega's. Een onevenredig groot aantal vrouwen 
is dan ook weer op een plaats binnen het korps 
terecht gekomen, hetzij onder druk van hun 
mannelijke supervisoren, hetzij door de aan-
trekkingskracht van werk dat minder spannin- 
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	gen met zich meebrengt en beter verenigbaar 
is met hun vrouwelijke rol. Zo wordt het 
traditionele patroon van aanstellingen op grond 
van sekse en het geloof dat 'de plaats van de 
vrouw op het bureau is' bestendigd. De con-
trasterende strategieën die door politievrouwen 
en door politievrouwen gevolgd worden, heb-
ben ook geleid tot een gebrek aan eenheid 
onder de vrouwelijke agenten, waardoor weer 
de mogelijkheden van de vrouwen om als effec-
tieve politieke groep binnen het bureau te func-
tioneren, beperkt worden. Omdat politievrou-
wen zo min mogelijk op willen vallen, moeten 
de politievrouwen die beroepsmatig niet serieus 
worden genomen als spreekbuis voor de vrou-
wen fungeren. Het zal geen verbazing wekken 
dat er weinig naar hen wordt geluisterd. Als 
het waar is dat, zoals dit artikel suggereert, de 
geringe prestaties tijdens de surveillance van 
een aantal vrouwelijke agenten gedeeltelijk te 
wijten is aan de druk en de problemen die zij 
als minderheidsgroep ondervinden, dan zou 
één manier om die prestaties te verbeteren zijn, 
om hun aantal in de surveillance en in het 
bureau te vergroten. Een dergelijke suggestie zal 
echter vermoedelijk binnen het bureau sterke 
tegenstand ontmoeten en het alternatieve voor-
stel oproepen om vrouwen uit de surveillance. 
dienst te verwijderen. Aangezien beide voor- 
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stellen politiek niet haalbaar zijn, is het waar-
schijnlijk dat de politievrouwen met een aantal 
moeilijke keuzes blijven zitten, gezien de ver-
wachting dat zij denken als mannen, werken 
als paarden en zich gedragen als dames. 
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Algemeen 

1 
Presser, H. B., and W. Baldwin. Child care as a 
constraint on employment: prevalence, correlates, 
and bearing on the work and fertility nexus. 
American journal of sociology, 85e jrg., nr. 5, maart 
1980, blz. 1202-1214. 

De auteurs doen verslag van een onderzoek naar de 
mate waarin het niet-beschikbaar zijn van een ge-
schikte opvangmogelijkheid voor kinderen een be-
lemmering is voor moeders met kinderen onder de 
vijf jaar om aan het werk te gaan. Ook worden een 
aantal sociale en demografische correlaten van deze 
belemmering onderzocht en de rol die kinderopvang 
speelt bij de relatie tussen participatie op de arbeids-
markt en het al dan niet in verwachting zijn. De ana-
lyse is gebaseerd op gegevens uit het in juni 1977 
gehouden, voor de Verenigde Staten geldende, bevol-
kingsonderzoek. Een belangrijke minderheid van de 
moeders met jonge kinderen, zowel werkend als niet 
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werkend, is van mening, dat als er maar opvangmoge-
lijkheden beschikbaar zouden zijn tegen redelijke 
vergoeding, zij werk zouden zoeken of meer uren 
zouden werken. Tekort aan opvangmogelijkheden 
blijkt het meest gevoeld te worden door moeders die 
jong, zwart en alleenstaand zijn, met een laag oplei-
dingsniveau en een laag inkomen. Het relatief geringe 
aantal in verwachting zijnden onder degenen die van 
werken worden afgehouden door het niet beschik-
baar zijn van kinderopvang, doet vermoeden dat niet 
alleen het huidige werkzaam zijn, maar eveneens de 
intentie of het verlangen om te werken samenhangt 
met het al dan niet in verwachting zijn. In een tabel-
larisch overzicht dat betrekking heeft op moeders 
met kinderen onder de vijf jaar, tonen de auteurs de 
samenhang tussen enerzijds werkstatus (niet werkend 
of niet werk zoekend; werk zoekend; de volle tijd 
werkend; slechts een deel van de tijd werkend) en 
anderzijds aantal verwachte geboorten. De auteurs 
vermoeden, dat in deze samenhang grotere verschil-
len zullen worden gevonden wanneer rekening gehou-
den wordt met de mate waarin vrouwen met jonge 
kinderen hun participatie op de arbeidsmarkt vermin-
deren t.g.v. een tekort aan opvang voor kinderen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Rosen, R. H., and L. J. Martindale. Abortion as 
Veviance'. Traditional female roles vs. the feminist 
perspective. 
Social psychiatry, 15e jrg., nr. 2, 1980, blz. 103-108. 

Het artikel richt zich op het verband tussen verande-
rende normen in de samenleving met betrekking tot 
de rol van de vrouw en de feitelijke, emotionele aan-
vaarding van deze normen door de vrouwen zelf, 
i.h.b. wanneer deze normen betrekking hebben op 
abortus en seksueel gedrag. Kiezen voor abortus 
wordt nog door velen gezien als 'afwijkend' gedrag. 
Een dergelijk standpunt komt volgens de auteurs 
voort uit een kritiekloos aanvaarden van de tradi-
tionele rol van de vrouw. Traditionele normen betref-
fende de rol van de vrouw worden de laatste jaren 
sterk aangevochten, i.h.b. door de feministische 
beweging. Uitgaande van de hypothese, dat vrou-
wen die zich laten aborteren, geneigd zijn feminis-
tische ideeën te hebben, deden de auteurs een onder-
zoek onder 1598 vrouwen met een problematische 
zwangerschap. Het vormde een onderdeel van een 
groter onderzoek dat in 1974-1975 in Michigan 
gehouden werd. 1177 vrouwen kozen voor abortus. 
De vragenlijst bevatte een schaal voor feminisme, een 
wijziging van Kirkpatrick's schaal voor het meten van 
attitudes betreffende feministische opvattingen. De 
meeste in het onderzoek betrokken vrouwen, die een 
abortus hadden ondergaan waren ongehuwd of ge-
scheiden. Zij vertoonden weinig achterstand in emo-
tionele aanvaarding van veranderende normen met 
betrekking tot de rol van de vrouw. Zij gaven blijk 
van niet-traditionele opvattingen over de rol van de 
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vrouw en bleken zichzelf te zien als competent, en op 
zichzelf georiënteerd. Zij beschouwden hun seksuele 
activiteit als legitiem. De meesten van hen hadden 
er niet veel moeite mee gehad tot abortus te beslissen. 
De bevindingen ondersteunen over het algemeen de 
hypothesen van de auteurs. 
Met literatuuropgave. 

3 
Torringa, R. A. Functioneel daderschap en de 
nieuwste rechtspraak over de aansprakelijkheid voor 
eigen onrechtmatige daad van rechtspersonen. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 24, juni 1980, 
blz. 567-572. 

De auteur constateert dat de Hoge Raad onlangs de 
zgn. 'orgaantheorie' heeft verlaten. Deze nieuwe 
rechtspraak vertoont duidelijke verwantschap met het 
begrip functioneel daderschap in het strafrecht. Het 
leerstuk van het functionele daderschap kan volgens 
de auteur in het civiele recht behulpzaam zijn bij de 
beantwoording van de vraag wanneer een gedraging 
in het maatschappelijk verkeer kan gelden als een 
gedraging van een rechtspersoon. De auteur behandelt 
o.a. de orgaantheorie en het maatschappelijk hande-
lingsbegrip. Vervolgens schetst hij de ontwikkeling 
in het strafrecht vanaf 1881. Aan de hand van een 
aantal arresten geeft de auteur de betekenis van het 
functionele daderschap voor het civiele recht aan. Hij 
is van mening dat het civiele recht baat kan hebben 
met de in het strafrecht ontwikkelde criteria. Dit kan 
waar onrechtmatige daad en strafbaar feit samenlopen, 
maar ook voor het bepalen van wanneer er sprake is 
van een handelen dat in het maatschappelijk verkeer 
geldt als het handelen van de rechtspersoon. 
Met literatuuropgave. 

4 
VerLoren van Themaat, P. Het decennium van de 
grenzen der Westerse groei. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 24, 14 juni 1980, 
blz. 557-566. 

In dit artikel schetst de auteur de ontwikkeling van 
het sociaal-economisch recht in de zeventiger jaren. 
Om de ontwikkeling gedurende deze periode begrijpe-
lijker te maken geeft de schrijver eerst een overzicht 
van de ontwikkeling van het sociaal-economisch recht 
vanaf 1929 tot aan 1969. Vervolgens gaat hij nader 
in op verschillende benamingen van het begrip sociaal-
economisch recht. Hiernaast geeft de auteur een al-
gemeen overzicht van de stand van het sociaal-econo-
misch recht in de zeventiger jaren. Hierbij laat hij zien 
dat de belangrijke bestaande ontwikkelingslijnen wor-
den doorgetrokken, omgebogen of aangevuld. Het 
afgelopen decennium werd vooral gekenmerkt door 
de juridische neerslag van het vraagstuk van de gren-
zen van de Westerse groei en het daarmee samenhan-
gende streven van de ontwikkelingslanden naar een 



nieuwe economische orde. De auteur concludeert 
dat een andere dan de alfabetische ordening van het 
sociaal-economisch recht vrijwel niet mogelijk blijkt. 
Tot slot geeft hij de grote lijnen welke in de geschetste 
ontwikkeling zijn te ontdekken, aan. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Casper, J. D. Having their day in court: defendant 
evaluations of the fairness of their treatment. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 2, winter 1978, 
blz. 237-251 (USA). 

In dit artikel bespreekt de auteur de ervaringen van 
verdachten tijdens het strafproces. Zo wordt er 
onderzocht hoe de verdachten denken over de recht-
vaardigheid van de behandeling die zij ter terechtzit-
ting ondergaan. De gegevens voor dit onderzoek zijn 
verzameld in Detroit, Phoenix en Baltimore. Er wer-
den 812 mannelijke verdachten ondervraagd, waarvan 
na het vonnis nogmaals 612. De vraaggesprekken om-
vatten een groot aantal onderwerpen zoals: de alge-
mene houding jegens rechtssystemen, opvattingen over 

75 	de advocaat, de openbare aanklager en de rechter. De 
auteur geeft de uitkomsten van zijn onderzoek statis-
tisch weer. Hieruit blijkt o.m. dat de verschillen in 
oordeel over de gevoelde rechtvaardigheid van het pro-
ces dikwijls afhangt van voor-onderstellingen van de 
verdachte en bepaalde gebeurtenissen tijdens het 
gehele strafrechtelijk proces. Opmerkelijk is, dat bij 
de meeste verdachten het gevoel van gelijkberechtigd-
heid t.o.v. mede-gedetineerden die wegens hetzelfde 
strafbare feit veroordeeld zijn, van grote invloed is op 
het gevoel al dan niet rechtvaardig behandeld te zijn 
tijdens het proces. De auteur pleit dan ook voor be-
perking van de discretie en verhoging van de consisten-
tie in het veroordelen van verdachten die hetzelfde 
strafbare feit begaan hebben. 
Met literatuuropgave. 

6 
Jessurun d'Oliveira, H.U. Toepassing van Nederlands 
strafrecht op buiten Nederland begane delicten. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 23, 7 juni 1980, 
blz. 531-540. 

De auteur bespreekt het preadvies van M. R. Mok en 
R. A. A. Duk voor de vergadering van de Nederlandse 
Juristenvereniging op 14 juni 1980 in Dordrecht. Het 
betreft de territoriale en personele reikwijdte van het 
Nederlandse materiële strafrecht. Ook wordt het inter-
nationale privaatrecht en het anti-trustrecht in be-
schouwing genomen. De auteur geeft aan dat er aan-
dacht wordt besteed aan het territorialiteitsbeginsel 
en zijn rechtsvormen, hetgeen overgaat in de bespre-
king van niet-territoriale jurisdictie, het eigenlijke 
onderwerp van het preadvies. Vervolgens bespreekt 
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hij de grondvormen die hierbij worden onderscheiden. 
Tenslotte wordt er uitgebreide aandacht verleend aan 
de plaats van het delict en het niet noodzakelijke con-
stitutieve gevolg. Ook komen het actief personaliteits-
beginsel, het beschermingsbeginsel en het universali-
teitsbeginsel aan de orde. De auteur merkt hierbij op 
dat hij wat meer uitgewerkte opmerkingen over de 
onderlinge samenhang van het jurisdictievraagstuk met 
de verschillende vormen van rechtshulp mist. 

7 
Schwartz, M. D., and T. R. Clear. Toward a new law 
on rape. 
Crime and delinquency, 26e jrg., nr. 2, april 1980, 
blz. 129-151 (USA). 

Verkrachting is volgens de schrijvers de laatste tien jaar 
sterk in de belangstelling gekomen, niet alleen om 
politieke redenen, maar ook door de moeilijkheden 
die zich voordoen wanneer het er om gaat de dader 
strafrechtelijk te vervolgen. Een aantal benaderings-
wijzen voor het oplossen van deze moeilijkheden 
wordt hier besproken. Daarbij wordt er vanuit gegaan 
dat de wetgeving t.a.v. verkrachting wordt 'genorma-
liseerd' en ondergebracht in algemene strafwetsregels 
t.a.v. gewelddadigheden, in plaats van een aparte 
seksuele misdaad-wet te blijven. Deze verandering is 
zowel voor feministen als vanuit een praktisch 
gezichtspunt aanvaardbaar en zou automatisch de 
meeste problemen die in de literatuur besproken wor-
den, oplossen. 
Met literatuuropgave. 

8 
Winkel, F. W. Generale preventie: het gelijk van voor-
en tegenstanders. 
Tijdschrift voor criminologie, 22e jrg., nr. 3, mei/juni 
1980, blz. 113-120 (N). 

In dit artikel onderwerpt de auteur de generaal-preven-
tieve werking van het strafrecht en de strafrechtsple-
ging aan een onderzoek. Alvorens zijn onderzoek 
nader toe te lichten, geeft hij de argumenten voor en 
tegen de generale preventie weer. Deze kunnen onder-
scheiden worden in de Benthamiaanse visie en de 
Sumneriaanse visie. Voor het onderzoek maakt de 
schrijver gebruik van een veldexperiment dat betrek-
king heeft op schendingen van de verplichting tot het 
dragen van autogordels. Experimentele proefpersonen 
krijgen informatie over het gebruik van autogordels 
d.m.v. pamfletten. De berichtsinhoud varieert. Ze 
valt uiteen in de mededeling van strafbaarheid, de 
reële pakkans en het wijzen op een mogelijk posi-
tieve sanctie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt o.a. 
dat aan het aanbieden van informatie generaal-preven-
tieve werking kan worden toegeschreven. Het gene-
raal-preventieve rendement is bij positieve en nega-
tieve sancties vrijwel gelijk. Een ander resultaat wijst 
er op dat de periode die verstrijkt tussen het aanbie- 



den van informatie en het optreden van het bewuste 
gedrag zo klein mogelijk dient te zijn. Een optimali-
sering wordt in dit verband bijvoorbeeld verwacht bij 
informatieverspreiding via de radio tijdens verkeers-
pieken. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

9 
Alcabes, A., and J. A. Jones. Juvenile victim assistance 
programs: a proposaL 
Crime and delinquency, 26e jrg., nr. 2, april 1980, 
blz. 202-205 (USA). 

Hoewel adolescenten de grootste kans lopen slacht-
offer van een misdaad te worden, worden zij als groep 
bij de huidige georganiseerde hulpverlening aan slacht-
offers over het hoofd gezien. De schrijvers doen het 
voorstel de hulpverlening ook tot jeugdige slacht-
offers uit te strekken om daarmee de conventionele 
gedragsregels te versterken. De aandacht moet meer 
worden gericht op de behoeften van het slachtoffer 
dan op de overtredingen van de dader om de cirkel-
gang te doorbreken, waarin de uitgebuite de uitbuiter 

77 	wordt. 
Met literatuuropgave. 

10 
Bowker, L. H. The criminal victimization of women. 
Victimology, an international journal, 4e jrg., nr. 4, 
1979, blz. 371-384. 

De schrijver gaat na in welke mate vrouwen slachtof-
fer worden van een misdrijf en richt zich in het bij-
zonder op beroving, moord, mishandeling en ver-
krachting. Gegevens werden ontleend aan het Natio-
nal Crime Survey Program. De cijfers van gevallen 
waarin vrouwen slachtoffer zijn, worden vergeleken 
met de beschikbare internationale cijfers. Ook wordt 
een vergelijking gemaakt tussen cijfers van enerzijds 
gewelds- en economische misdrijven en anderzijds 
seksuele misdrijven in 26 Amerikaanse steden, waar-
van mannen of vrouwen volgens eigen zeggen slacht-
offer zijn geweest. Bij een analyse van deze cijfers 
blijkt dat over de hele linie vrouwen een kleinere kans 
lopen slachtoffer te worden dan mannen. Het gedrag 
van vrouwen wordt echter sterker door misdaad bein-
vloedt dan bij mannen het geval is. Dit wijst er op 
dat er meer aandacht moet worden geschonken aan 
alle vormen van vrouwelijk slachtofferschap, en dat 
de analyse hiervan niet beperkt moet blijven tot 
seksuele misdrijven. 
Met literatuuropgave. 

11 
Brinkhuizen, C. Buikhuizen wil nu kinderen onder-
zoeken. 
en 
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Kuné, H. Buikhuisen op zoek naar goodwill voor zijn 
bio-sociale kriminologie. 
Kri, 10e jrg., nr. 5/6, juni 1980, blz. 3-4, blz. 25-26 
(N). 

Volgens Brinkhuizen wil prof. Buikhuisen aan de 
Minister van Justitie toestemming vragen om een 
aantal kinderen uit kinderbeschermingstehuizen tus-
sen de 10 en 18 jaar, die agressief gedrag vertonen, 
aan een onderzoek te onderwerpen. Behalve voor de 
sociale en psychologische factoren rond hun gedrag, 
heeft Buikhuisen bijzondere belangstelling voor hun 
hersenfuncties en — meer in het algemeen — de wer-
king van het centrale zenuwstelsel. Hij wil daartoe 
een aantal neuro-psychologische en psycho-fysiolo-
gische tests afnemen. Ter aanvulling daarvan wil hij 
dan nog een 'observatie-onderzoek' doen. Het vak-
groepbestuur van de universiteit Leiden en de zgn. 
'ethische commissie' hebben inmiddels zijn plannen 
goedgekeurd. Teneinde de publieke opinie voor zich 
te krijgen, houdt Buikhuisen een aantal lezingen over 
het thema 'erfelijkheid en criminaliteit'. Hij stelt hier-
bij dat een criminoloog de persoonsgebonden facto-
ren en de factoren die met de situatie samenhangen, 
dient te onderzoeken. De bio-sociale benadering be-
nadrukt zijns inziens de wisselwerking tussen erfe-
lijke factoren en milieufactoren. Vervolgens tracht 
hij aan te tonen hoe men deze componenten kan 
onderkennen. Kuné is echter van mening dat hij daar 
niet voldoende in slaagde. 

12 
Eck, J. E., and L. J. Riccio. Relationship between 
reported crime rates and victimization survey results: 
an empirical and analytical study. 
Journal of criminal justice, 7e jrg., nr. 4, winter 1979, 
blz. 293-308 (USA). 

De auteurs analyseren het criminaliteitsverloop zoals 
dit tot uiting komt in misdaadstatistieken en slacht-
offer-tellingen. Daarbij maken zij gebruik van de 
LEAA National Crime Survey gegevens over de jaren 
'73, '74 en '75. De bedoeling is na te gaan waarom 
de gegevens van de Uniform Crime Reports van de 
FBI een grotere toename lieten zien dan de LEAA 
Surveys. De auteurs construeren een wiskundig mo-
del waarmee kan worden bepaald of de werkelijke 
fluctuaties van de slachtoffer-cijfers aan een systema-
tische vertekening worden blootgesteld. De auteurs 
constateren dat in de gerapporteerde cijfers de fluc-
tuaties worden overdreven. Ook wordt de richting 
waarin de verandering optreedt soms verkeerd aange-
geven. Hoogst waarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan 
bij meetfouten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Gendreau, P., P. G. Madden and M. Leipciger. Predict-
ing recidivism with social history information and 
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a comparison of their predictive power with psycho-
metric variables. 
Canadian journal of criminology, 22e jrg., nr. 3, 
juli 1980, blz. 328-342. 

De auteurs geven in dit artikel een verslag van hun 
onderzoek naar de voorspellende waarde van sociale 
achtergrond gegevens en van psychometrische gege-
vens voor wat betreft de kans op recidivisme. Zij stel-
len vast dat de sociale achtergrond voor bijna 20% van 
de variantie de recidive voorspelt. Wanneer de delin-
quenten in verschillende risicogroepen werden onder-
verdeeld, dan was de voorspellende waarde bij de lage 
en hoge risicogroep nog aanzienlijk hoger. De voor-
spellende waarde van de psychometrische variabelen 
bleek wat lager te zijn. Ondanks deze geringere voor-
spellende waarde bevelen de auteurs aan om toch, 
zo mogelijk, de verschillende variabelen in combinatie 
bij de voorspellingsanalyse te betrekken. Aan het slot 
van hun beschouwing van de verschillende analyse-
methodes concluderen de auteurs dat een combinatie 
van de sociale achtergrond gegevens en de psychome-
trische gegevens bij het recidive-onderzoek in de toe-
komst nog vele mogelijkheden biedt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Gordon, M. T., and S. Riger. Fear and avoidance: a 
link between attitudes and behavior. 
Victimology, an international journal, 4e jrg., nr. 4, 
1979, blz. 395-402. 

De aandacht die de media besteden aan misdaadcijfers 
van grote steden, heeft geresulteerd in het besef dat 
iedere stedeling een potentieel slachtoffer is. De angst 
voor misdaad heeft geleid tot veranderingen in gedrag 
die het leven van veel Amerikanen beperkten en ver-
armden. Hoewel er in de literatuur voorbeelden te 
over zijn van negatieve correlaties tussen attitude en 
gedrag, is er weinig aandacht besteed aan het besef 
van mensen persoonlijk gevaar te lopen en het treffen 
van maatregelen tot zelfbescherming. De schrijfsters 
analyseerden de gegevens van een onderzoek uit 
1973, de Kansas Preventive Police Patrol Study. 
Hierin werd personen gevraagd naar de mate Van ge-
vaar die hij/zij dacht te lopen thuis, op straat en het 
risico bestolen te worden; eveneens werd gevraagd 
naar de maatregelen die men zou kunnen nemen om 
dit te voorkomen. De gegevens die het onderzoek heeft 
opgeleverd wijzen er volgens de schrijfsters op dat er 
in verschillende bevolkingsgróepen, afhankelijk van 
hun levensomstandigheden en het door hen geschatte 
risico, verschillend op misdaad wordt gereageerd. 

15 
Karmen, A. Victim facilitation: the case of automobile 
theft. 
Victimology, an international journal, 4e jrg., nr. 4, 
1979, blz. 361-370. 
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Automobilisten die niet de sleutel uit het contactslot 
nemen en hun voertuig afsluiten, maken diefstal van 
hun auto wel erg eenvoudig. Zo lang dit probleem 
bestaat worden onzorgvuldige chauffeurs in de litera-
tuur over autodiefstallen bekritiseerd. Toch blijkt uit 
onderzoeken dat het aantal autodiefstallen waarbij 
de voertuigen niet afgesloten waren en de sleutels in 
het slot staken, afneemt. Het belang van goed afslui-
ten is steeds overdreven. Het aantal gestolen auto's 
met achtergelaten sleutel in het contactslot varieert 
volgens de schrijver van 0,5% tot 6%. Het nadruk leg-
gen op de achteloosheid van onzorgvuldige auto- 
mobilisten, is een vorm van zondebok zoeken waaraan 
hoge functionarissen bij de automobielindustrie en 
het verzekeringswezen zich overgeven. In plaats van 
de oorzaak bij zichzelf te zoeken, werpen zij de blaam 
op het slachtoffer. 
Met literatuuropgave. 

16 
Lizotte, A. J., and D. J. Bordua. Firearms ownership 
for sport and protection: two divergent models. 
American sociological review, 45e jrg., nr. 2, april 
1980, blz. 229-244. 

Voorafgaand aan de bespreking van hun onderzoek, 
ontwikkelen de auteurs een filosofie waarop onderzoek 
naar subculturen van vuurwapenbezitters kan worden 
gebaseerd. Bij hun onderzoek werd uitgegaan van een 
steekproef van 764 gezinshoofden uit Illinois die via 
een telefonische enquête waren benaderd. Uit deze 
groep werden twee vuurwapenbezittende populaties 
samengesteld. De ene groep bezit jachtgeweren, de 
andere bezit vuurwapens uit veiligheidsoverwegingen. 
Het bezit van een jachtgeweer blijkt subcultureel te 
zijn. De subculturele indicatoren hebben geen voor-
spellende waarde voor vuurwapenbezit uit veiligheids-
overwegingen. Dit soort vuurwapenbezit is alleen 
gerelateerd aan de situatie. Er bleek dan ook niets 
van overlapping tussen een subcultuur van jachtge-
weerbezitters en het bezit van vuurwapens ter be-
scherming. De enige predictor van het bezit van vuur-
wapens ter bescherming is het wonen in een streek 
met hoge criminaliteit. De beleidsmatige gevolgtrek-
kingen zijn duidelijk. In plaats van de vraag naar 
vuurwapens ter bescherming af te remmen moeten 
we de criminaliteitscijfers lager zien te krijgen. 
Met literatuuropgave. 

17 
McSparron, J. Community correction and diversion. 
Crime and delinquency, 26e jrg., nr. 2, april 1980, 
blz. 226-247 (USA). 

Het begrip `community correction' wordt zo lang-
zamerhand een ondefinieerbaar cliché, aldus de 
auteur. Eerst tracht hij een werkbare definitie te geven 
van het begrip in samenhang met het geheel van 
rechtspraak, rehabilitatie en resocialisatie. Vervolgens 
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gaat hij in op de doelstellingen van `community cor-
rection', voor- en nadelen ervan, de beperkingen van 
het systeem en tenslotte bespreekt hij de financiële 
kanten ervan, die in de verschillende staten van de 
USA nogal gecompliceerd liggen. Hij besluit het arti-
kel met een pleidooi te zoeken naar alternatieven 
voor de traditionele opsluiting. 
Met literatuuropgave. 

18 
Mei, H. G. Das Strafmass bei der Steuerhinterzie-
hung. 
Monatschrift fër Kriminologie und Strafrechtsreform, 
63 jrg., nr. 3, juni 1980, blz. 129-140. 

De auteur van dit artikel tracht een samenhang tussen 
de straftoemeting enerzijds en de grootte van ont-
doken belastinggelden anderzijds aan te geven. Dit 
verband wil hij met behulp van de statistiek aantonen. 
Bij zijn onderzoek maakt de schrijver gebruik van de 
fiscale strafrechtzaken in Hamburg over de jaren 
1977 en 1978. Hij gaat uitvoerig in op de statistische 
opzet van het onderzoek. Hierbij komen o.a. aan de 
orde: de manier van gegevensverwerking, de voorar-
beid, het waarderen van de verschillende gegevens, 
de uitschakeling van andere factoren die van invloed 
zijn op de strafmaat, een correlatieanalyse en een pro-
gressie-analyse. Tot slot bespreekt de auteur de even-
tuele mogelijkheid om op grond van zijn onderzoeks-
resultaten een voorspelling te doen over de straftoe-
meting in belastingzaken. 
Met literatuuropgave. 

19 
Zwanenburg, M. A. Rechtstheorie ten behoeve van 
criminologie. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 25, 21 juni 1980, 
blz. 602-605. 

De auteur geeft een aantal beschouwingen n.a.v. de 
reeks `kriminologische cahiers' van W. H. NageL Hij 
tracht met de typering van Nagels rol duidelijk te 
maken wat men van de boeken, die Nagel na zijn 
emeritaat wil publiceren, mag verwachten. Hij be-
spreekt eerst 'Het betrekkelijke van Kriminaliteit'. 
Hierin staat de inaugurele rede en de openbare les 
waarmee Nagel zijn ordinariaat beëindigde. Vervol-
gens komt 'Het Werkschuwe Tuig' aan de orde. Dit 
boekje handelt over landloperij en bedelarij en heeft 
als centrale vraag waarom deze gedragingen als delic-
ten werden en worden aangemerkt. Het derde deel 
van de reeks is getiteld: 'De Functies van de Vrijheids-
straf. Dit betreft de doelstellingen die door de over-
heid en/of rechterlijke macht expliciet worden nage-
streefd, wanneer vrijheidsbenemende straffen wor-
den opgelegd, maar ook de doelstellingen die slechts 
met de mond worden beleden en de gewenste en onge-
wenste consequenties en bijverschijnselen van de vrij-
heidsstraf. 
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Gevangeniswezen 

20 
Rechtshulp in penitentiaire inrichtingen, door 
H. Bierhoff et al. 
Proces, 59e jrg., nr. 2, februari 1980, blz. 25-32 (N). 

Enige jaren geleden is in Utrecht aan het Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen de werk-
groep `Equality of Arms' opgericht. Deze werkgroep 
verdiept zich in de problematiek van de structurele 
rechtshulp in strafzaken. Dit artikel is het verslag van 
de werkgroep, gedaan naar de realiteit en mogelijk-
heden van structurele rechtshulp binnen peniten- 
tiaire inrichtingen. Het doel van het onderzoek was 
om inzicht te krijgen in het functioneren van de 
rechtshulpverlening aan gedetineerden. Hiertoe heb-
ben de onderzoekers mensen bezocht en geïnter-
viewd die betrokken zijn bij deze rechtshulpverlening. 
Uit het onderzoek blijkt dat in 24 penitentiaire in-
richtingen rechtshulp wordt verleend. In 18 peniten-
tiaire inrichtingen heeft de rechtshulp de vorm van 
een spreekuur, in 6 van deze inrichtingen komen de 
juridische hulpverleners op afroep. In het onderzoek 
komt ook de wijze waarop de rechtshulpverleners 
problemen trachten op te lossen naar voren. Gecon-
cludeerd wordt onder meer dat de rechtspositie van 
gedetineerden tot nu toe door de juridische spreek-
uren niet verbeterd kon worden. Tot slot spreken de 
onderzoekers de wens uit dat het onderzoek zal sti-
muleren tot een noodzakelijk geregeld overleg van 
de juridische hulpverleners in de penitentiaire inrich-
tingen. 

21 
Daigle-Zinn, W. J., and D. A. Andrews. Interpersonal 
skill training for young adult prisoners. 
Canadian journal of criminology, 22e jrg., nr. 3, juli 
1980, blz. 320-327. 

De auteurs beschrijven in dit artikel de opzet en de 
resultaten van een onderzoek naar de relatieve effec-
tiviteit van het rollenspel en de belerende discussie 
bij jonge gedetineerden. Van 43 jonge gedetineerden 
tussen de 18 en 23 jaar werd voor en na de training 
de houding tegenover zichzelf en tegenover anderen 
gemeten. De meesten waren gedetineerd omdat zij 
hadden ingebroken of gestolen. Aan de training en 
het onderzoek namen zij vrijwillig deel. Uit de metin-
gen bleek volgens de auteurs dat het rollenspel de 
meeste vruchten afwierp. Dat de discussie-groepen 
minder invloed hadden op de houding van de gedeti-
neerden ligt volgens de onderzoekers aan het feit dat 
dit meer kennis en vaardigheden veronderstelt bij de 
deelnemers. Aan het slot van hun artikel concludeer-
den de auteurs dat dit soort gestructureerde groeps-
counceling zeer zinvol is. Door middel van de metin-
gen kan worden nagegaan hoe de effectiviteit kan wor-
den verhoogd door bijsturing van het programma. Om 
definitief vast te kunnen stellen dat het rollenspel in 



het algemeen het meest effectief is, zijn nog verdere 
analyses nodig. 
Met literatuuropgave. 

22 
Goethals, J. Onderzoek naar de psychologische impli-
caties van lange vrijheidsstraffen: overzicht en evalua-
tie. 
Tijdschrift voor criminologie, 22e jrg., nr. 3, mei/juni 
1980, blz. 139-152 (N). 

Alhoewel de gevangenisstraf al zeer lang als strafmaat-
regel bestaat, weten we nog steeds niet goed welke 
invloed de vrijheidsstraf op het psychologisch func-
tioneren van gedetineerden uitoefent. Vooral na de 
Tweede Wereldoorlog zijn beleidsmensen en weten-
schappers zich vragen gaan stellen naar de effecten 
van het sanctiepakket, welke de bedoelde effecten 
en de niet-bedoelde neven-effecten omvatten. Aller-
eerst geeft de auteur het belang aan van het onder-
zoek naar de psychologische implicaties van lange 
gevangenisstraffen. Vervolgens behandelt hij twee 
soorten van gevangenis-psychologisch onderzoek, nl. 
het 'effecten-onderzoek' en het 'coping-onderzoek'. 
Het 'effecten-onderzoek' gaat uit van een stimulus- 

83 reactie model waarin de impact van de vrijheidsbero-
ving beschreven wordt in termen van geïsoleerde psy-
chologische variabelen, zoals agressie, extravertie e.d. 
Deze variabelen worden beschouwd als min of meer 
automatische reacties. Het 'coping-onderzoek' bestu-
deert de manier waarop de gedetineerde zich aan de 
nieuwe condities van het gevangenisleven aanpast. De 
nadruk ligt hier niet zozeer op geïsoleerde psycholo-
gische variabelen maar op zinvolle gedragscomplexen 
met een functionele betekenis. De schrijver evalueert 
beide soorten van onderzoek en komt daarbij tot de 
conclusie dat de zgn. 'effecten onderzoekers' niet in 
staat zijn een consistent antwoord te geven op de uit-
gangsvraag. Hij pleit daarom voor de uitbouw van een 
ander onderzoekstype dat ons moet toelaten de bete-
kenis en de variabiliteit van het detentiegedrag te 
leren kennen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Ratingen, P. van. Het ondergaan van afzondering 
in een andere inrichting. 
Proces, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 76-80 (N). 

Het kan gebeuren dat de inrichting waar de gedeti-
neerde zich bevindt, bouwkundig niet toelaat dat 
deze in afzondering wordt geplaatst. Daarnaast kan 
het mogelijk zijn dat er dermate grote spanningen 
zijn ontstaan tussen de gedetineerden onderling, dan 
wel tussen de gedetineerde en het personeel, dat de 
afzondering binnen een andere inrichting moet plaats-
vinden. De auteur gaat in dit artikel nader in op de 
vraag waarom de maatregelgever in 1971 zo uitdruk-
kelijk heeft willen bepalen dat afzondering in een 
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andere inrichting zou kunnen plaatsvinden. Zowel 
voor 1971 als op dit moment vindt de insluiting van 
een gedetineerde in een andere inrichting plaats op 
vertoon van een zgn. `passantenbever afgegeven door 
het OM. Naar de mening van de schrijver schuilen in 
het feit dat gedetineerden ook zonder voldoende wet-
telijke basis naar een andere inrichting zouden kunnen 
worden overgebracht, verschillende gevaren. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden laat hij zien wat die 
gevaren zijn. Aan het slot van zijn artikel pleit de 
schrijver er voor dat op korte termijn wordt geinven-
tariseerd om welke redenen het in de praktijk nodig 
blijkt gedetineerden te verplaatsen. 

24 
Veendrick, L. Ingesloten — uitgestoten. 
Proces, 59e jrg., nr. 2, februari 1980, blz. 33-43 (N). 

De auteur schetst een beeld van de activiteiten van het 
'Voorlichtingsproject Delinkwentie en Samenleving'. 
De bij het project betrokken verenigingen zoals de 
Coornhert Liga, Humanitas en de 'Belangengroepe-
ring Wetsovertreders', richten zich op de hulpver-
lening en positieverbetering van mensen die met het 
strafrechtsapparaat in aanraking zijn gekomen. Het 
Voorlichtingsproject wil de vooroordelen die tegen-
over deze mensen bestaan, te lijf gaan. Dit wordt 
geprobeerd door in gesprekken met allerlei mensen 
deze vooroordelen boven tafel te krijgen en zo ter 
discussie te stellen. In de voorlichtingsprogramma's 
vormen de ervaringen van ex-gevangenen een belang-
rijk element. Tijdens deze bijeenkomsten komen 
onderwerpen aan de orde als: het gevangeniswezen, 
de rechtspositie van gevangenen, de strafrechtelijke 
reacties in het algemeen, de terugkeer in de maat-
schappij, politie en politieoptreden e.d. Gedacht 
wordt om in de toekomst de voorlichtingsbijeenkom-
sten wat meer op mensen te richten die sleutelposi-
ties innemen t.a.v. de belangen en maatschappelijke 
kansen van gevangenen om zo de kans op rendement 
te vergroten. De schrijver geeft vervolgens een inzicht 
in het functioneren van een voorlichtingsbijeenkomst 
en geeft aan met welke praktische problemen de ex-
gevangenen en andere voorlichters te maken krijgen. 

25 
Vegter, P. C. De wettelijke regeling van de afzonde-
ring in gevangenissen en huizen van bewaring. 
Proces, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 68-75 (N). 

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de 
verschillende vormen van afzondering die de wet moge-
lijk maakt. Globaal kan uit de Beginselenwet Gevan-
geniswezen worden geconcludeerd dat gedetineerden 
in gevangenissen recht hebben op een regiem met een 
zekere mate van gemeenschap. De huishoudelijke 
reglementen van gevangenissen kunnen bepalen dat 
een gedetineerde gedurende een periode van ten 
hoogste twee weken na binnenkomst wordt afgezon- 
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derd ter observatie. Daarnaast kan in het belang van 
het gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commissa-
ris of anders het OM bevelen dat een onveroordeelde 
in een huis van bewaring in afzondering wordt 
geplaatst. De gedetineerden kunnen ook zelf verzoe-
ken in afzondering te worden geplaatst. Verder kan 
zowel in het huis van bewaring als in de gevangenis 
een gedetineerde in afzondering worden geplaatst 
wegens ongeschiktheid voor het regiem. Naar het 
oordeel van de auteur is er thans voor de ordemaat-
regel van afzondering in de huizen van bewaring juri-
dische basis. Na de behandeling van de plaatsing in 
afzondering als disciplinaire straf, komt de auteur 
tot de conclusie dat het dringend is gewenst ook de 
afzondering bij wijze van maatregel wettelijk met een 
aantal waarborgen te omkleden. 

Reclassering 

26 
Sanden, P. v.d. Reclasseringswerk ten behoeve van 
'buitenlanders'. 
Proces, 59e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1980, 
blz. 133-138 (N). 

Eind 1978 werd een werkgroep gevormd door de 
Algemene Reclasseringsvereniging, het Consultatie-
bureau voor Alcohol en Drugs, het Leger des Heils 
afdeling reclassering, en de Reclasseringsraad uit het 
Arrondissement Breda en de rijksreclasseringsambte-
naren in algemene dienst van het Huis van Bewaring 
te Breda en van de gevangenis 'de Boschpoort' met 
een vertegenwoordiger van de Stichting Buitenlandse 
Werknemers Midden Brabant en de schrijver van dit 
artikel. Doel was na te gaan wat deze instanties 
(gezamenlijk) deden voor 'buitenlanders', dit zijn 
mensen, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, 
maar ook mensen, die wel-is-waar Nederlander zijn, 
maar met een niet-Westeuropese culturele achter-
grond. De werkgroep verzamelde gegevens d.m.v. 
vragenlijsten. De schrijver vestigt de aandacht op een 
aantal punten die bij een discussie over reclasserings-
werk ten behoeve van 'buitenlanders' van belang zijn. 

27 
Schiitze, G. Jugendliche und Heranwachsende in der 
Untersuchungshaft. 
Monatschrift fr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
63e jrg., nr. 3, juni 1980, blz. 148-153 (BRD). 

In dit artikel doet de auteur, die als hoofdarts aan de 
afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universi-
teit van Tilbingen verbonden is, een onderzoek naar 
het vermogen van gedetineerden om de psychische 
problemen die voortvloeien uit het feit dat ze een 
misdaad begaan hebben, op te lossen. Hiertoe zijn 37 
jeugdige en volwassen gedetineerden ondervraagd. Al-
len waren nog in afwachting van hun uiteindelijke 
veroordeling. Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat 
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er in de detentie-periode vóór het strafproces geen 
enkele vorm van psychologische hulp verleend wordt. 
Zelfs de ouders en verdere familie wordt verboden 
om over de begane misdaad te spreken. De gedetineer-
de wordt aan zichzelf overgelaten. De enige 'hulp' 
komt van de mede-gedetineerden. Deze 'hulp' is ech-
ter geenszins bevorderlijk voor de sociale re-integra-
tie van de gedetineerde. De schrijver pleit dan ook met 
nadruk voor een verandering van de voorwaarden zoals 
die nu bestaan in de detentieperiode vóór de uiteinde-
lijke veroordeling. Het is van groot belang dat de 
gedetineerden, vooral zij die een zware misdaad be-
gaan hebben, een intensieve psycho-therapeutische 
begeleiding krijgen. Deze psychische begeleiding moet 
zo snel mogelijk aanvangen. Pas dan wordt een rede-
lijke basis gelegd voor de latere terugkeer in de maat-
schappij. 

Kinderbescherming 

28 
Balkema, J. P., en M. Krabbe. Wetsontwerp 15 713: 
een gemiste kans. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2e jrg., nr. 3, 
mei 1980, blz. 69-78 (N). 

Het wetsontwerp 15 713 is een wetsontwerp tot wijzi-
ging van de Beginselenwet Kinderbescherming en ver-
toont grote overeenkomst met de wijziging die de 
Beginselenwet Gevangeniswezen heeft ondergaan. In 
dit artikel gaan de auteurs nader in op de beklag- en 
beroepsregeling. De minderjarige kan volgens het 
wetsontwerp een klacht indienen bij de Commissie 
van Toezicht, deze beoordeelt binnen zeven dagen of 
de klacht van eenvoudige aard is. In dat geval beslist 
hij, is dit niet het geval dan verwijst hij de klacht door 
naar de klachtencommissie die beslist. Van deze be-
slissing staat beroep open bij het College van Advies 
van de Kinderbescherming. Op de minderjarigen in 
particuliere inrichtingen en pleeggezinnen is deze 
regeling niet van toepassing. In tegenstelling tot de 
Beginselenwet Gevangeniswezen geeft het ontwerp 
geen criteria waaraan de Commissie van Toezicht de 
beslissing van de directeur moet toetsen. De auteurs 
constateren aan het slot van hun artikel dat niet duide-
lijk is waarom op een aantal punten de beide begin- 
selenwetten verschillen. Naar hun oordeel zou de reden 
voor de verschillen kunnen zijn, de ervaringen die 
men met de Beginselenwet Gevangeniswezen heeft 
opgedaan, of het eigen pedagogisch klimaat van de 
rijksinrichtingen. Vooral als het laatst genoemde een 
motief vormt, dan had men naar het oordeel van de 
auteurs er goed aan gedaan dit duidelijker te laten 
blijken. 

29 
Blankman, K. Hulpverlening bij mishandeling van 
kinderen nog niet optimaal. 
Sjow, 8e jrg., nr. 6, juni 1980, blz. 151-155 (N). 
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De schrijver gaat in op de vragen: wat is kindermis-
handeling, hoe ontstaat het, en wat wordt er in Neder-
land aan hulpverlening op dit gebied gedaan? De hulp-
verlening wordt sterk bemoeilijkt, onder meer door-
dat de mishandelende ouders zelf niet om hulp vragen 
en doordat de buitenwereld (buren, onderwijzers, 
artsen, politie) niet direkt de aandacht vestigt op mo-
gelijke mishandeling. De Vereniging tegen kindermis-
handeling gaf in 1979 opdracht een wetenschappelijk 
onderzoek te doen, onder andere naar: 1) de taak-
opvatting, procedures en werkwijze van de BVA's 
(Bureau Vertrouwens Arts), 2) de relatie tussen de 
BVA's en instellingen voor psychosociale hulpver-
lening, 3) de aard van de hulpverleningsmethoden. Van 
dit onderzoek worden tenslotte in het kort enige uit-
komsten besproken. 

30 
Hermans, H. E. G. M. Isolatie van minderjarigen. Pro-
ces, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 61-67 (N). 

In dit artikel gaat de auteur in op de problematiek van 
de isolatie of afzondering, zoals deze met name in 
de rijksinrichtingen voor kinderbescherming kan wor-
den toegepast. Voorafgaand aan een kritische beschou-
wing van de isolatie gaat de auteur nader in op de 
ontstaansgeschiedenis van de wettelijke regeling. Vol-
gens de Beginselenwet van 1901 konden de verpleeg-
den in klassen worden ingedeeld. De eerste klasse was 
voor nieuwkomers bestemd. Zij konden vanaf tien-
jarige leeftijd in deze klasse in volstrekte afzondering 
gedurende maximaal één maand verblijven. De vol-
strekte afzondering bestond uit een permanent verblijf 
in een isoleerkamer. Alleen geestelijken en personeel 
hadden toegang. Aan de afzondering als onderdeel 
van het regiem wordt in het wetsontwerp inhoudelijk 
niets veranderd. De Memorie van Toelichting noemt 
deze maatregel pedagogisch. Naar de mening van de 
auteur wekt de term 'pedagogisch' ten onrechte de 
indruk dat een dergelijke maatregel een positieve bij-
drage kan leveren aan de opvoeding van de minder-
jarige. Volgens de auteur kan deze vorm van afzonde-
ring alleen worden toegelaten als geen enkele andere 
positieve bijdrage meer kan helpen en de minderjarige 
wellicht in een psychotische toestand tot zelfvermin-
king zou kunnen overgaan. Hij besluit zijn artikel met 
de conclusie dat alleen een goed wettelijk kader de 
marges kan aangeven waaraan het College van Advies 
straks de toepassing van de isolatie kan toetsen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Huizer, A. Het problematische van kinderalimentatie. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2e jrg., nr. 3, 
mei 1980, blz. 79-80 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op verschillende 
vragen die rijzen ten aanzien van de kinderalimentatie. 
Uitvoerig gaat de schrijver in op de vraag wie bevoegd 
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is om te procederen. De literatuur blijkt niet een-
stemmig te zijn omtrent de betalingsplicht van de 
ouder die feitelijk, dan wel rechtens het gezag niet 
uitoefent. Daarnaast staat vast, dat het kind geduren-
de zijn minderjarigheid weliswaar belanghebbende is 
ten aanzien van de bijdrage die voor hem wordt 
betaald, maar tevens handelingsonbekwaam is en dus 
niet tot procederen bevoegd. Een andere situatie ont-
staat op het moment dat bij het bereiken van de 
meerderjarigheid een betalingsachterstand in de on-
derhoudsplicht bestaat. Ten aanzien van de criteria 
ter bepaling van de hoogte van een bijdrage, merkt de 
auteur op dat de opvatting die men wel in de litera-
tuur tegenkomt als zouden naast de draagkracht ook 
de behoeften een rol spelen, hem uiterst dubieus lijkt. 
Het gebrek dat niet als criterium de behoeften van 
de minderjarige worden genoemd, is vooral ernstig in 
het geval het kind eigen inkomsten heeft. Na de bespre-
king van een aantal van dit soort min of meer theore-
tische vragen, behandelt de auteur nog enkele prak-
tische vragen. Zo spelen de vragen ten aanzien van de 
inning in de theorie nauwelijks een rol, maar in de 
praktijk des te meer. Aan het slot van zijn artikel 
concludeert de auteur dat de Raad voor de Kinder-
bescherming beter facultatief dan verplicht betalings-
adres zou kunnen zijn. 
Met literatuuropgave. 

32 
Petit, F., en S. Podgorski. Conflictoplossing door 
isolatie? Afzondering en haar effekten bij opvang en 
behandeling in rijksinrichtingen. 
Proces, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 53-61 (N). 

De auteurs zijn van mening dat de verkorting van de 
wettelijke afzonderingsduur geregeld in de nieuwe 
Beginselenwet voor de Kinderbescherming een zeer 
kleine verandering betekent. Zij vinden dat de moge-
lijkheid tot afzondering, als disciplinaire straf bij wet 
afgeschaft moet worden. Naar hun oordeel zullen de 
jongeren afzondering als een pedagogische maatregel 
beleven. De jongeren die in de rijksinrichtingen wor-
den geplaatst hebben bijna allen één kenmerk gemeen. 
Het zijn kansarme jongeren uit de lagere sociaal-eco-
nomische klassen. Uitvoerig lichten de schrijvers in 
hun artikel toe welke factoren maken dat jongeren 
kansarm opgroeien. Met een verwijzing naar de ver-
schillende kenmerken van totalitaire instituten, laten 
de auteurs zien dat deze elementen, juist bij jongeren 
die een verleden hebben met autoriteitsconflicten, 
tot problemen moeten leiden. In dat licht benadruk-
ken zij dat isolatie nooit als een op zichzelf staande 
maatregel gezien mag worden. Altijd is het een maat-
regel die genomen wordt in een proces, dat zich af-
speelt in de inrichting waar zowel jongeren als inrich-
tingswerkers een rol spelen. Wil straf een pedagogisch 
middel zijn, dan moeten de jongeren zich verantwoor-
delijk voelen voor hun gedrag. De gestructureerde 
aanpak in de rijksinrichtingen werkt deze verantwoor-
delijkheid echter tegen. Samenvattend stellen de au- 
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teurs dat isolatie op geen enkele wijze bij kan dragen 
tot een positief pedagogisch klimaat in de rijksinrich-
tingen. 
Met literatuuropgave. 

33 
Rood -de Boer, M. Wetgeving m.b.t. meerderjarigheid. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 25, 21 juni 1980, 
blz. 596-601. 

Drie wetsont‘Verpen, betrekking hebbend op de verla-
ging van de meerderjarigheidsleeftijd van 21 naar 18 
jaar, liggen bij de Tweede Kamer (t.w. WO 15 417, 
WO 15 416, WO 15 974). De auteur bespreekt de 
commentaren die op deze wetsontwerpen geleverd 
zijn door de Vaste Commissie voor Justitie en enkele 
maatschappelijke organisaties. Zij geeft aan dat in WO 
15 417 een uitgeholde, halve civielrechtelijke meerder-
jarigheid voorgesteld wordt vanaf 18 jaar. In WO 
15 416 wordt daarentegen getracht voor het jeugd-
strafrecht principieel de regel 'eenmaal volwassen 
blijft volwassen' na te volgen en WO 15 974.geeft 
mogelijkheden om bestaande voorzieningen voor 
minderjarigen toch te handhaven voor meerderjarigen. 
De auteur trekt hieruit de conclusie dat het verheu-
gend is dat de meerderjarigheidsleeftijd verlaagd is, 
maar dat het ongewenst is dat deze verlaging gekop-
peld wordt aan een aanvulling (art. 395 a), waardoor 
precies het omgekeerde bereikt zal worden nl. een ver-
lengde afhankelijkheid van de ouders. Zij is van me-
ning dat eerst over het civielrechtelijke WO 15 417 
zekerheid moet bestaan, voordat er gesproken kan 
worden over de andere wetsontwerpen. 

Politie 

34 
Abbink, H., en Sj. Bakker. De agent-provocateur en 
provocatie. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 23, 7 juni 1980, 
blz. 540-545. 

Op 4 december 1979 heeft de Hoge Raad arrest gewe-
zen in de zaak T. Deze zaak betrof een overtreding 
van de Opiumwet, ter opsporing waarvan gebruik ge- 
maakt werd van buitenlandse `under-cover agents'. Wel-
licht is de verdachte door de betrokken `under-cover 
agents' uitgelokt.tot het plegen van het strafbare feit. 
De schrijvers zijn van mening dat de politie geen 
bevoegdheid heeft tot het opsporen met behulp van 
lokbeambten die uitlokken (art. 47 Sr.). Een dergelijke 
opsporing kan volgens hen alleen rechtmatig zijn als 
er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Een beroep 
hierop dient dan getoetst te worden aan de volgende 
criteria: de lokbeambte moet optreden binnen de 
kring van zijn bevoegdheden met inachtneming van de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit 
betekent echter niet dat de politie de bevoegdheid 
heeft om strafbare feiten uit te lokken om die vervol- 



gens op te sporen. Bovendien dient de minister van 
justitie of de wetgever aan de bestaande onzekerheid 
een eind te maken en niet de rechter. De buitenlandse 
politiefunctionaris die als provocateur optreedt, kan 
niet met succes een beroep doen op een rechtvaardi- 
gingsgrond. Tenslotte is de Nederlandse politie niet 
bevoegd om in het kader van de opsporing van straf- 
bare feiten buitenlandse politiefunctionarissen te 
doen optreden als provocateurs. 
Met literatuuropgave. 

35 
Algemeen politieblad, 129e jrg., nr. 13, 21 juni 1980. 

Dit nummer van het Algemeen politieblad is bijna 
geheel gewijd aan de ongeregeldheden op 30 april 
1980. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de diverse 
artikelen. (Zie ook excerpt nr. 38). 

Blz. 307 — Amsterdam: politie tussen Uitersten. 

In dit artikel komen een aantal politiefunctionarissen 
aan het woord zoals de Amsterdamse M.E.-chef 
W. A. Berndsen, twee leden van de zgn. coördinatie- 
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	commissie, commissaris van politie J. H. L. Nicaise 
en de chef van de staf hoofd recherchedienst 
A. J. A. Steen. 

Blz. 316 — Stefels, W. G., Een visie van een ME-er. 

De auteur beschrijft zijn ervaringen als ME-er in Am- 
sterdam gedurende vrijdag 29 februari tot en met 
3 maart. Dit betrof de ongeregeldheden rond de Von-
delstraat. Dit artikel is opgenomen omdat deze erva- 
ringen sterk overeen zullen komen met die van de 
ME-ets die op 30 april dienst hebben gedaan. 

Blz. 322 — Kok, G. A. de, Media en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

De auteur, hoofdredacteur van de Haagsche Courant, 
gaat n.a.v. de gebeurtenissen op 30 april jl. nader in op 
de sociale verantwoordelijkheid van de journalist. 

Blz. 326 — Landheer, T., Overpeinzingen na Amster-
dam. 

De auteur, plv. Hoofd afd. Alg. Beleidszaken directie 
Politie van het Ministerie van Justitie, beoogt in dit 
artikel een richting aan te geven waarin in de toe-
komst mee gewerkt kan worden om tot een goede 
organisatie en een goede procedure ter bescherming 
van de burgerij te komen. 

Blz. 329 — Bruin, C. A. de., Ongeregeldheden: effec-
tieve aanpak of eigenrichting. 

Als wachtmeester der Rijkspolitie bij de A.V.D. geeft 
de schrijver zijn visie op de gebeurtenissen op 30 april. 
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36 
Jong, M. L. J. de, en F. P. M. Engelbregt. Functioneren 
ad hoc rechercheteams op de keper beschouwd. 
Algemeen politieblad, 129e jrg., nr. 11,24 mei 1980, 
blz. 255-267 (N). 

Heden ten dage wordt de politie steeds vaker gecon-
fronteerd met reeksen misdrijven die kennelijk door 
al of niet in groepsverband opererende daders worden 
gepleegd in diverse gemeenten in heel Nederland en 
soms daarbuiten. Het opsporingsonderzoek kan zich in 
veel gevallen niet tot Nederland beperken. Een derge-
lijk omvangrijk opsporingsonderzoek vergt dikwijls 
een mankracht en financiële draagkracht die de moge-
lijkheden van één korps te boven gaan. In de praktijk 
zijn voor deze zgn. 'supra-lokale' onderzoeken op vrij-
willige basis opsporingsteams gevormd. In dit artikel 
bespreken de auteurs de moeilijkheden die zich in de 
praktijk blijken voor te doen bij het vormen en func-
tioneren van ad hoc opsporingsteams. Zij onderzoeken 
of het mogelijk is of binnen het kader van de huidige 
wetgeving in belangrijke mate tegemoet gekomen kan 
worden aan de door hen genoemde beperkende pro-
blemen. Zo geven de schrijvers de voorwaarden aan, 
waaraan voldaan moet worden om ad hoc recherche-
teams bevredigend te laten functioneren. Hierbij 
wordt o.a. gesproken over de concentratie van straf-
vervolging bij één rechtbank, de wijziging van de 
betrekkelijke bevoegdheid van het Openbaar Ministe-
rie en het financiële verdelingsvraagstuk. 
Met literatuuropgave. 

37 
Pagano, M. R., and S. P. Taylor. Police perceptions of 
alcohol intoxication. 
Journal of applied social psychology, 10e jrg., nr. 2, 
maart/april 1980, blz. 166-174 (USA). 

In het onderzoek werd bekeken in hoeverre de politie 
alcoholintoxicatie op de juiste wijze waarneemt. Hier-
toe werden de indrukken van politieagenten over 
intoxicatie vergeleken met kwantitatieve metingen 
van bloedalcoholgehalte met de breathalyzer. Achttien 
politieagenten schatten het bloedalcoholgehalte van 
36 studenten die of een hoge of een lage dosis alcohol 
hadden geconsumeerd. De resultaten tonen aan dat 
de agenten geen onderscheid konden maken tussen 
diegenen die de hoge en diegenen die de lage dosis 
hadden genuttigd. De agenten wisten redelijk goed wie 
de lage dosis hadden gedronken, maar zij onderschat-
ten de mate van intoxicatie bij studenten met de hoge 
dosis ten zeerste. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Reenen, P. van. Aantekeningen bij Amsterdam. 
Algemeen politieblad, 129e jrg., nr. 13,21 juni 1980, 
blz. 318-321 (N). 

De auteur spreekt zijn lof uit over het politieoptreden 
op 30 april jl. Wel wil hij t.a.v. het geheel van gebeur-
tenissen op die dag enkele kritische opmerkingen 
maken. Zijn kanttekeningen hebben betrekking op 
de volgende drie thema's: politiegeweld en politieke 
verantwoordelijkheid; het dreigconcept van de Mobiele 
Eenheid; de publiciteitsmedia en het publiek. De schrij-
ver is van mening dat een groot deel van de problema-
tiek zoals deze zich in elke grote stad voordoet, afge-
wenteld wordt op de politie omdat ze voor het bestuur 
onoplosbaar is. Hiermee samenhangend besteedt de 
auteur aandacht aan de politieke mogelijkheden van 
overheidsgeweld. Hierbij valt het op dat het overheids-
geweld zich niet zozeer richt op de directe tegenstan-
ders maar veel meer inspeelt op de reactie van het 
grote publiek op de gebeurtenissen. Vervolgens verge-
lijkt en analyseert de auteur de verschijningsvorm en 
het optreden van de Mobiele Eenheid in de jaren 
zestig en de tegenwoordige Mobiele Eenheid. Opval-
lend hierbij is dat nu de Mobiele Eenheid meer is inge-
steld op beheersing van haar geweld, hoewel haar 
uiterlijke verschijningsvorm het tegenovergestelde 
doet vermoeden. Tot slot behandelt de schrijver de 
rol van de publiciteitsmedia. Hij is van mening dat zij 
zeker een bijdrage hebben geleverd aan de verwachting 
dat de inhuldiging in Amsterdam gepaard zou gaan 
met rellen. 

39 
Reenen, P. van. De andere politie. 
Tijdschrift voor criminologie, 22e jrg., nr. 3, mei/ 
juni 1980, blz. 121-138 (N). 

Sinds het midden van de jaren zestig is de politie in 
een aantal West-Europese landen opnieuw in bewe-
ging geraakt. Voor een belangrijk deel vloeide deze 
beweging voort uit de noodzaak van de beheersing 
van sociale onrust en terrorismebestrijding. De meest 
omvangrijke studie in Nederland op dit gebied is 
het rapport 'Politie in verandering'. In dit artikel 
wordt het rapport aan een kritische beschouwing 
onderworpen. Hierbij komt een viertal thema's aan 
de orde: de relatie politiek-politie; de probleem-oplos-
singsillusie; de veranderingswerking van het rapport; 
de waarneming van de werkelijkheid. De schrijver 
geeft onder meer aan wat de vooronderstellingen en 
complicaties zijn van de introductie van politieke 
elementen in de functie-omschrijving van de politie. 
Zijn kritiek richt zich op de hoofdlijnen van het rap-
port. De politieke implicaties van de voorstellen 
stemmen de auteur vooral tot nadenken. Realisering 
van de in het rapport opgenomen voorstellen heeft 
belangrijke gevolgen voor de rol van de politie en 
haar relatie t.o.v. de politieke overheid. Ook vraagt 
de schrijver zich af of de noodzaak om het gewelds- 



monopolie in stand te houden, de politie voldoende 
ruimte laat om met integratie-experimenten te begin-
nen. De controle van bovenaf die bij de geweldsuit-
oefening door de politie nodig is, zal de integratie 
zeker in de weg staan. 
Met literatuuropgave. 

40 
Schwinghammer, T. Die Jugendpolizei in der BRD — 
ein weiterer Schritt zur kesellschaftssanitiiren' Poli-
zei. 
Kriminologisches Journal, 12e jrg., nr. 2, voorjaar 
1980, blz. 98-107 (BRD). 

De auteur bespreekt in dit artikel de kritiek die men 
heeft op de kinderpolitie. Hij stelt dat er bij vele vor-
men van kritiek aan één belangrijk aspect door nie-
mand aandacht is besteed. Bij de voorgestelde werk-
wijze van de kinderpolitie hoort participeren aan de 
leefwereld van de jeugd, 'zodat een vertrouwensrela-
tie kan worden opgebouwd tussen politieambtena-
ren en kinderen'. Als men er niet in slaagt, aldus de 
auteur, de politie dit voornemen te doen laten varen, 
wordt al weer de mogelijkheid verder beperkt de 
maatschappij van onder af te hervormen. 

93 	Met literatuuropgave. 

41 
Police service, The, and policy -community relations. 
International criminal police review, 35e jrg., nr. 335, 
februari 1980, blz. 42-58. 

In Canada is er een toenemende belangstelling voor 
de taken en diensten van de politie. Ook voor zaken 
als de politie-opleiding en wettelijke kanten van het 
beroep groeit de interesse. De meeste aandacht heeft 
men echter voor het terrein dat aangeduid wordt als 
de verhouding tussen politie en samenleving. In dit 
artikel wordt getracht de vele misvattingen die er 
bestaan over de functie van de politie en relaties tus-
sen de politie en het publiek als deel van die functie 
op te lossen. Hiertoe wordt onder andere aandacht 
besteed aan de opleiding van de politie, en het wer-
ken in en voor de samenleving. 
Met literatuuropgave. 

42 
Vijver, C. D. van der. Gericht verkeerstoezicht, 
waarom geeft dat problemen? 
Verkeersrecht, 28e jrg., nr. 6, juni 1980, 
blz. 122-127 (N). 

De schrijver bespreekt het minder goed functioneren 
van het gerichte verkeerstoezicht. Door middel van 
een rationelere bedrijfsvoering tracht de politie tot 
betere resultaten te komen. Uit onderzoek naar de 
effecten van politie-optreden komen een aantal pro-
blemen naar voren die zich bij de rationalisering van 
de wetshandhavende taak voordoen. De factoren 



94 

die daarmee samenhangen worden vervolgens bespro-
ken: de ter beschikking gestelde middelen (de externe 
factoren), en de interne factoren: de wijze waarop 
door de politie wordt gereageerd. 

Drugs 

43 
Bayer, R. Heroin decriminalization and the ideology 
of tolerance: a critical view. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 2, winter 1978, 
blz. 301-318 (USA). 

De auteur gaat nader in op de voorstellen tot decri-
minalisering van het heroinegebruik. Hij toetst en 
analyseert deze voorstellen in termen van de zgn. 
verdraagzaamheidsideologie. De schrijver betrekt in 
zijn artikel de meningen en voorstellen van andere 
schrijvers. Zo komt o.a. het model ter sprake waarbij 
het mogelijk is dat herofnegebruik verenigbaar zou 
kunnen zijn met het normaal sociaal functioneren 
van de mens. Ook modellen die voornamelijk geba-
seerd zijn op de sociale controle worden besproken. 
De schrijver is het echter met de modellen die binnen 
de zgn. ideologie van de verdraagzaamheid vallen, 
niet geheel eens. Ter verduidelijking beschrijft hij de 
analyse van Marcuse die er in het kort op neerkomt 
dat een teveel aan tolerantie tot verstarring van de 
vooruitgang leidt. Het is in de context van deze ana-
lyse dat men een kritische houding moet aannemen 
jegens de stroming die zich richt op de decriminali-
sering van het herofnegebruik. 
Met literatuuropgave. 

44 
Foregger, E. Ueber die Behandlung von Alkohol-
tdtern im bsterreichischen Strafvollzug. 
Blutalkohol, 17e jrg., nr. 3, mei 1980, blz. 189-198 
(BRD). 

In Oostenrijk bevonden zich in 1978 in totaal 740 
personen in hechtenis wegens een verkeersdelict. 
Ongeveer 60% van hen is veroordeeld wegens het 
onder invloed verkeren tijdens het verkeersdelict. 
Alcohol speelde echter in veel meer gevallen een rol. 
Een zeer groot deel van de in hechtenis genomen 
verkeersdelinquenten bevindt zich in de gevangenis 
Wien-Simmering. Er wordt een wettelijk voorschreven 
psychologisch behandelingsmodel toegepast dat tot 
doel heeft verbetering van het gedrag in het verkeer. 
In een cursus van zes weken tracht men de houding 
van de verkeersdelinquenten te veranderen. De behan-
deling bestaat uit schriftelijk werk en groepswerk. De 
behandeling wordt afgesloten met schriftelijk werk 
getiteld: `mijn persoonlijk veranderingsprogramma' 
en een `verdrag met mijzelf'. Er is een computer-
programma in voorbereiding waarbij de cursist na een 
op een beeldscherm getoonde vraag een antwoord 
moet intoetsen. Volgende vragen of opdrachten ver- 



schijnen afhankelijk van het gegeven antwoord. Een 
groot deel van de gedetineerde alcoholici is echter 
geen verkeersdelinquent. In dat geval krijgen medische 
behandeling, bezigheids- en groepstherapie de voor-
rang. De vereniging van anonieme alcoholici doet ook 
heel goed werk. Over de resultaten van deze betrekke-
lijk nieuwe behandelingsmethoden is nog niet veel te 
zeggen. Ze lijken echter hoopgevend en worden daar-
om voortgezet. 

45 
Frenkel, F. E. Rapport aan B. en W. van Amsterdam 
over dé verstrekking van heroine op medisch voor-
schrift. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 6e jrg., nr. 2, juni 1980, blz. 69-72 (N). 

Ter beantwoording van de vraag of het door artsen 
voorschrijven van onderhouds-doses heroïne wettelijk 
geoorloofd is en behoort tot het werkingsgebied van 
het geneeskundig handelen heeft de auteur de pro-
bleemstelling getoetst aan: de Nederlandse Opiumwet; 
het Enkelvoudig Verdrag, voor wat betreft de vraag 
of de relevante aspecten daarmede al of niet strijdig 
zijn; het Nederlands recht, met betrekking tot bepa-
ling van 'geneeskundig handelen' als voorkomend in de 

95 	wetten 'Uitoefening geneeskunst' en 'Geneesmiddelen- 
voorziening': het Medisch Tuchtrecht, voor zover 
het een aantal op te sommen bijzondere omstandig-
heden betreft, die aan de concrete vraagstelling over 
het voorschrijven van heroïne inherent zijn. Aan het 
verstrekken van heroïne aan verslaafden door een 
geneeskundige staat naar Nederlands recht niets in de 
weg, hoewel ingevolge het medisch tuchtrecht een 
basis voor controle gegeven is. Voorzover het de indi-
viduele arts-patiënt relatie betreft is niet te verwach-
ten dat, behoudens gebruikelijke eisen van zorgvul-
digheid bij indicatiestelling en follow-up, aan de 
behandelingsvrijheid van de geneeskundige in algemene 
zin beperkingen zullen worden opgelegd. Voor zover 
het meer sociale aspecten van volksgezondheid betreft, 
lijkt het mogelijk, dat begeleiding en aanwezigheid 
van controles op diverse nevenwerkingen ten aanzien 
van anderen dan de behandelde patiënt als voorwaar-
den voor zorgvuldige indicatiestelling zullen moeten 
worden opgenomen. 

46 
Hoes, M. J. A. J. M. Afhankelijkheid van alcohol, ta-
bak en koffie. Biologisch-psychiatrische aspecten van 
afhankelijkheid van tabak en koffie. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 6e jrg., nr. 2, juni 1980, blz. 48-51 (N). 

Tabak en koffie zijn naast alcohol de meest verbreide 
genotmiddelen. Ook het gebruik van tabak of koffie 
kan tot misbruik in de zin van afhankelijkheid ont-
aarden. De onthoudingsverschijnselen zijn erg gering, 
de subjectieve ervaringen bij onthouding zijn het 
meest storend. In tabak is nicotine het belangrijkste 



farmacologisch actieve principe, in de koffie is dit de 
cafferne. Op grond van hun fysiologische, psychofar-
macologische en neurofarmacologische effecten kan 
men concluderen dat zowel nicotine als cafferne tot 
de klasse der stimulantia gerekend kunnen worden. 
Stimulantia zijn sterke farmacologische bekrachtigers. 
Door deze eigenschap kan men het optreden van 
afhankelijkheid bij nicotine- of caffeibegebruik ver- 
klaren. Alcohol, tabak en koffie activeren de belonings-
systemen en kunnen als zodanig een weldadige invloed 
uitoefenen. Bij afhankelijkheid is de grens echter over-
schreden. 
Met literatuuropgave. 

47 
Kury, H., W. Dittmar und M. Rink. Zur Resoziali-
sierung Drogenabhangiger — Diskussion bisheriger 
Behandlungsansatze. 
Praxis der Kinderpsychologie, 29e jrg., nr. 4, mei/juni 
1980, blz. 135-152 (BRD). 

Een overzicht wordt gegeven van de mate en de ont-
wikkeling van het druggebruik en de daarmee samen-
hangende problemen van criminaliteit in de Duitse 
Bondsrepubliek. Ook de sterke toename van het 

96 	alcoholmisbruik door jeugdigen wordt daarbij bena- 
drukt en mogelijke oorzaken worden besproken. Met 
betrekking tot theoretische, metholologische en 
institutionele kenmerken, worden de verschillen uit-
gelegd tussen behandelingsmethoden uit de klassieke 
psychiatrie, sociaal-psychiatrische drugtherapie, zelf-
hulp-programma's en sociale therapie met drugver-
slaafden. Behandelingsprincipes, methoden, tot nu toe 
opgedane ervaringen, voordelen van en problemen met 
verscheidene therapeutische benaderingen worden 
beschreven en bespreken. Ook de problemen bij het 
evalueren van de verschillende behandelingsmethoden 
worden besproken. Het gebrek aan kennis van de ef-
fecten van verschillende behandelingsconcepten met 
verschillende patiëntengroepen wordt benadrukt. Ge-
wezen wordt op het probleem van inadequate diffe-
rentiatie tussen groepen die voor behandeling worden 
uitgekozen, evenals op de mogelijkheden en moeilijk-
heden van behandeling van drugverslaafden die thera-
pie en rehabilitatie weigeren. Tot slot worden nood-
zaak en mogelijkheden van preventieve maatregelen 
besproken. 
Met literatuuropgave. 

48 
Walburg, J. Alcoholisme en sociaal gedrag. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, be jrg., nr. 2, juni 1980, blz. 52-60 (N). 

Uit een overzicht van de literatuur over sociaal gedrag 
en alcoholisme blijkt dat een aantal alcoholisten in 
contact met anderen excessief gaat drinken om de 
spanning die dat contact met zich meebrengt, te 
beperken. Verder blijkt dat alcoholisten bij de uitvoe- 
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ring van negatief assertief gedrag zoals weigeren en 
kritiek geven, meer spanning ervaren dan anderen. Er 
wordt een aantal conclusies voor de behandeling ge-
formuleerd. In een overzicht van de literatuur over 
assertiviteitstrainingen bij alcoholisten blijkt het nut 
van deze trainingen. Uit een training in sociale vaar-
digheden bij zeven alcoholisten op het consultatie-
bureau voor alcohol en drugs in Den Haag wordt 
geconcludeerd dat de training als assertiviteitstraining 
geslaagd te noemen is;gezien de significante verschil-
len in voor- en nameting op assertiviteitsschalen. Daar-
naast blijkt de noodzaak de training aan te vullen 
met therapeutische interventies gericht op het drink-
gedrag zelf. 

• Met literatuuropgave. 

49 
Wesemann, P. Alcohol in het verkeer. 
Intermediair, 16e jrg., nr. 23, juni 1980, blz. 1-5 en 
17 (N). 

De overheid overweegt nieuwe maatregelen te nemen 
tegen het rijden onder invloed, dat nog steeds een 
van de belangrijkste ongevalsoorzaken is. Onderzoek 
heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn om het 
aantal 'alcoholgevallen' terug te dringen. Maar daar-
voor zullen materiële en immateriële offers gebracht 
moeten worden. Is de maatschappij bereid die prijs 
te betalen? De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid SWOV heeft de voor- en nadelen 
van achttien alcoholmaatregelen op een rijtje gezet 
om een discussie over deze vraag op gang te brengen. 
Daarbij wordt o.a. gelet op het effect op de veiligheid 
en op de kosten. Daarnaast geeft de SWOV enkele 
mogelijkheden aan om het bestaande beleid doel- 
matiger uit te voeren. De auteur is als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de SWOV. 
Met literatuuropgave. 

50 
Zeichner, A., and R. 0. Pihl. Effects of alcohol and 
instigator intent on human aggression. 
Journal of studies on alcohol, 41e jrg., nr. 3, maart 
1980, blz. 265-276 (USA). 

In het onderzoek wordt het vermogen onderzocht 
van de geintoxiceerde persoon om informatie te ver- 
werken en erop te reageren. De informatie wordt aange-
boden met de bedoeling agressief gedrag van de 
geintoxiceerde persoon te modificeren. In het onder-
zoek werden 72 mannen tussen de 18 en 35 jaar be-
trokken, allen sociale drinkers. Zij werden voor hun 
medewerking betaald en opgeroepen via advertenties 
in kranten en voor radio en televisie. Om mogelijke 
effecten van de verwachtingen, die met het gebruik 
van alcohol geassocieerd zijn, onder contróle te hou-
den, kregen sommige personen alcohol toegediend, 
anderen een placebo, weer anderen kregen niets te 
drinken voor de aanvang van het experiment. De 
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stimulus bestond uit een aversieve toon en werd met 
een neutrale of een kwaadwillige bedoeling aangebo-
den. Gefntoxiceerde proefpersonen bleken zich aggres-
siever te gedragen dan de personen die een placebo 
kregen toegediend of niet gedronken hadden, onaf-
hankelijk of de bedoeling neutraal of kwaadaardig 
was. 
Met literatuuropgave. 
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