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Deze aflevering van Justitiele Verkenningen
is gewijd aan agressie in de inrichtingen.
Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin
dit thema centraal stond, zijn aanleiding geweest tot het samenstellen van dit nummer.
Vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt
het onderwerp hier nader belicht.
In het inleidende artikel van drs. Nelly
Spanjersberg en drs. Luuk Stegmann wordt
een aantal suggesties gedaan tot verbetering
van het omgaan met agressie in de inrichting.
In het hierop volgende artikel schetst dr.
Nance Vodegel (etholoog) een theoretisch
kader met aanknopingspunten voor behandeling.
Veel meer op de praktijk gericht is de bijdrage
van drs. Joke Delfos die naar aanleiding van
een stage, verslag doet van de specifieke ervaringen die vrouwelijke groepsleidsters hebben
met agressie in een tehuis voor strafrechtelijk
geplaatsten.
Tot slot is een tweetal bewerkingen van
Amerikaanse artikelen opgenomen. 'Invloed
van bedreigend gedrag van een patient op medepatienten en personeel van een psychiatrische
inrichting'; is de titel van de bewerking van
Cornfield en Fielding.
Rosen doet tenslotte verslag van de invloed
van een psychiatrische intensive care-unit op
patienten en behandelaars.

Agressie in de inrichtingen:
verschijningsvormen, beleving en hantering
door drs. Nelly Spanjersberg en drs. Luuk
Stegmann*

1. Inleiding en terreinafbakening
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Agressie is een onderwerp dat altijd wel de
belangstelling heeft. De (mogelijkheid van)
aantasting van ons materiele bezit, onze
fysieke of psychische integriteit raakt ons
emotioneel zó sterk, dat we er nooit over uitgepraat en vooral niet over uitgeschreven
zullen zijn. De erkenning van en eventueel de
angst voor eigen agressie geeft deze belangstelling een extra dimensie.
Zoals de titel van dit artikel aanduidt, zullen
wij het hebben over verschijningsvormen en
vooral over de beleving en hantering van
agressie in inrichtingen, met name in behandelingsinrichtingen.
Wij richten ons dan ook niet op het bespreken
van 'de' theorieen over de achtergronden van
agressie. Bekend zal zijn dat in de literatuur
nogal wat verschillende uitgangspunten zijn
vertegenwoordigd. Er zijn psycho-analytische,
biologische, sociologische, psychologische en
pedagogische modellen op micro-, meso- en
macro-niveau met daarnaast een groot aantal
mengvormen. Voor een snelle kennismaking
met deze theorieen zie bijv. Cahiers Bio-wetenschappen en maatschappij (januari, 1981) en
Welzijnsmaandblad (april, 1981).
Ook over de behandeling van agressie bestaan
— samenhangend met de verklaringsmodellen — verschillende inzichten. Een voorbeeld
van een psycho-analystisch model, uitgewerkt
voor de behandeling van agressieve patienten,
wordt gegeven door J. R. Lion (1972). Een
* De auteurs zijn resp. hoofd en medewerker van
het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de
Directie TBR en Reclassering van het Ministerie van
Justitie.

andere, multi-factoriele, benadering van
agressie, met duidelijke aanknopingspunten
voor de behandeling wordt aan de orde gesteld
in het ook in dit themanummer opgenomen
artikel van N. Vodegel (1982). Met name bij
de door Vodegel gekozen uitgangspunten
voelen wij ons thuis: Tooruitkijken en de
toekomst beihvloeden: desnoods met geweld'
(afharikelijk van individuele behoeftes en
vermogens en afhankelijk van situaties waarin
men zich bevindt).
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Met het expliciet aan de orde stellen van
beleving en hantering van agressie willen we
een bijdrage leveren aan de totstandkoming
van een open discussie over `agressie in
inrichtingen'. Het is een gevoelige materie,
waar men — naar ons idee terecht — voorzichtig mee omgaat. Praten over agressie van
met name patienten zou wet eens een extra
stigmatiserend effect kunnen hebben. Dat is
onze bedoeling natuurlijk niet. Agressie is
een algemeen verschijnsel. In feite gaat het
in de inrichtingen om gedrag (zowel van
patienten als van personeel) dat relatief
weinig v6Orkomt. Maar (vooral fysiek gerichte agressie) — en misschien nog meer de
mogelijkheid van het vOork omen van deze
agressie — heeft invloed op ons denken, doen
• en laten. We kunnen er meer of minder bang
voor zijn. Op deze mogelijke angst van met
name behandelaars lijkt echter een taboe te
rusten. Een behandelaar zal, wanneer hi]
bang is, deze gevoelens niet gauw uiten. Hij
lijkt daarmee als het ware zijn compeientie
ter discussie te stellen. (Ten goede behandelaar is immers niet bang'). Ook aan zichzelf
zal hi] rnogelijke gevoelens van angst niet
toestaan. Dat niet (voldoende) erkennen van
door (de mogelijkheid van) agressie opgeroepen gevoelens hoeft niet alleen slecht voor de
behandeling te zijn (men is niet
Ook
kan onbewuste, Met op zijn realiteitswaarde
getoetste angst een slechte raadgever zijn in
moeilijke situaties. Het niet erkennen en het
negeren van angst zou er toe kunnen leiden
dat men te veel risico's neemt.
Een ander moeilijk bespreekbaar onderwerp
is de hantering van daadwerkelijke agressie
in inrichtingen. Deze problematiek rond

•
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hantering van agressie is natuurlijk niet nieuw,
ook in het verle den was deze aan de orde. Op
te merken valt wel, dat in brede kring de
gedachtenwisseling over agressie geleidelijk
verandert. De oilde stelregel: voorkomen van
agressie = onderdrukken van agressie, was in
ieder geval duidelijk. Het onderdrukken van
agressie wordt thans veel minder vanzelfsprekend gevonden. Men moest een nieuwe
behandelingsaanpak op gaan stellen, waarbij
men al snel uitkwam op: 'de strategie van het
aangepaste antwoord'. Een aanpak, waarbij
voorgeschiedenis, situatie hier en nu en alle
bij een bepaalde situatie betrokken personen
een grote rol spelen.
Een kanttekening willen we nog maken. Wij
hebben de door ons in dit artikel behandelde
materie zelf maar tot op zekere hoogte meegemaakt. Onze praktijkervaring bestaat uit
stages.
Tij dens en ook na deze stages hadden we de
behoefte om over deze ervaringen te lezen en
uit die literatuur jets te leren over hoe we met
onze beleving om kunnen gaan. In de Nederlandse vakliteratuur hebben we hier, behalve
in het hierna te bespreken artikel van Jacobs
(1974), niets over gevonden. Ook in de
Engelstalige literatuur waren verhandelingen
over met name de beleving van agressie dun
gezaaid. Het leek ons zinvol de inhoud van
deze literatuur in een Nederlandstalig tijdschrift te bespreken in de verwachting dat
anderen (vooral behandelaars) daar gebaat bij
zijn.
Het artikel begint met een korte beschrijving
van enkele typologieen van mogelijke verschijningsvormen van agressie in paragraaf 2.
In paragraaf 3 geven we een analyse van eer.t
aantal ontstaanswijzen en de ontwikkeling
van met name angstgevoelens, terwijl we in
paragraaf 4.1 een aantal mogelijke in de
literatuur genoemde oplossingen aanreiken
om met deze gevoelens om te gaan. In paragraaf 4.2 gaan we in op voorkOming en Ilantering van feitelijke agressie. Het artikel wordt
besloten met een korte samenvatting en een
enkele aanbeveling.
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2. Vormen van agressie in inrichtingen
Het lijkt, om de gedachten te bepalen, zinnig
het begrip agressie wit meer te differentieren.
Deze poging tot differentiatie is tevens een
indicatie hoe op het gebied van agressie
beleving en gedrag door elkaar lopen.
Jacobs maakt in zijn artikel: `Agressie in het
psychiatrisch centrum' (1974) een aantal
indelingen. Deze indelingen of typologieen
overlappen elkaar soms. De criteria voor
indeling worden niet expliciet gemaakt. loch
nemen we de indelingen van Jacobs over
omdat ze naar ons idee verhelderend zijn en
goed aangeven wat er in de praktijk aan verschijningsvormen van agressie zoal mogelijk is.
Jacobs begint met een algemene indeling in
verbale en non-verbale agressie. (Maar zegt
daar direct bij dat verbale agressie vaak
vergezeld gaat van de non-verbale variant.)
Non-verbale agressie wordt door hem uitgesplitst in openhy ke non-verbale agressie (echt
vechten, stompen, slaan, bruut geweld gebruiken) en niet-openlijke. Bij dit laatste wordt
.
niet zoveel van gewelddaden gemerkt. Wel is
het geweld indirect merkbaar, langs zijdelingse weg (dwang, aandrang tot confonnatie
enz.). In dit verband valt ook te spreken van
latente en manifeste agressie of van materiele
(in rechtstreeks geweld, in daden uitgedrukte)
en iminateriele agressie.
Daamaast kan agressie, afgezien van graden
van hevigheid, acuut zijn (plotseling optredend,
kort durend, verdwijnend) of ehronisch
(sluipend beginnend, lapger durend en langzaam verdwijnend).
Jacobs noemt als vormen van agressie in het
psychiatrisch.centrum (naast de 'brute, wilde
vechtlust, die sommigc patienten als verschijnsel van bun ziekte hebben' en minder manifeste vormen van agressie van patienten) ook
agressie van personeelsleden en de (non-verbale) agressie van het instituut op zich. Als
• voorbeelden van de laatste vorm noemt hij:
de agressiviteit die uitgaat van een hierarchische
organisatiestructuur; onderdrukking van cigen
zelfstandigheid zowel van patienten als van de
medewerkers; gebrek aan voldoende uitingsen inspraakmogelijkheden; veranderingen in
het beleid, onvoldoende voorbcreid en te
weinig rekening houdend met verlangens van

medewerkers en patienten; beperking van de
vrijheid van patienten, meer dan strikt nodig
is voor de behandeling; de bouw van sommige
afdelingen, met beveiligingssystemen, met
kleine ruitjes, versterkte deuren en ommuurde
binnenplaatsen; wachtlijsten voor opneming
van patienten; ingewikkelde adi -ninistratieve
procedures.
De auteur noemt als belangrijke negatieve
kenmerken van agressie: onberekenbaarheid,
moeilijke beheersbaarheid, oncontroleerbaarheid en de slinksheid waarmee agressie zich
kan manifesteren ('je zit er midden in zonder
of \roar dat je het weet!').
Centraal in literatuur over beleving van
agressie in inrichtingen staat het begrip angst.
Angst wordt gezien als oorzaak van agressie
en agressie als oorzaak van angst (Jacobs,
1974; Lion, 1972; Schwarz en Shockley,
1956). Het is een circulair proces volgens
Schwarz en Shockley: de behandelaar reageert
met angst op een uitbarsting van een patient;
zijn/haar angst stimuleert de angst van de
patient en ontwikkelt de uitbarsting verder. We
komen op de beleving en hantering van deze
angstgevoelens terug in de volgende paragrafen.
3. Beleving van agressie
Bij het bespreken van de beleving en hantering
van agressie van patienten onderscheiden de
meeste auteurs twee groepen: de behandelaars
en de agressieve patient. Er zijn naar ons idee
nog wel meer onderscheidingen te maken.
Behandelaars kunnen ook agressie tonen.
Naast een op een bepaald moment agressieve
patient zijn niet-agressieve en potentieel agressieve mede-patienten te onderscheiden. In deze
paragraaf zullen we ons houden aan het in de
literatuur gemaakte onderscheid. Waar nodig
en mogelijk zullen we voor de andere groepen
kanttekeningen plaatsen.
Zoals hierboven al gezegd, is angst een centraal
begrip bij de bespreking van beleving van
agressie. Deze angst kan angst zijn voor manifeste lijfelijke agressie maar ook angst voor de
eigen agressie. Ook kan men bang zijn voor de
(niet-agressieve) gevoelens die het ervaren van
agressie bij de ander oproept. In het navolgende
gaan we hier dieper op in.
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3.1 De behandelaars 1
Het blijkt (Schwarz en Shockley 1956, Lion
1972) dat de meeste behandelaars wel eens
angst ervaren in hun werken met agressieve
pat lent en. Schwarz en Shockley melden dat
het in de carriere van een verpleegkundige
niet zelden voorkomt dat men eens agressief
wordt benaderd. De angst neemt over het
algemeen toe in het anticiperen op de situatie.
Veel behandelaars spreken dan ook van een
gevoel van opluchting als de patient heeft
aangevallen. Vaak blijkt dit `mee te vallen',
had men `erger verwacht'.
Daarnaast wordt ook een gevoel van falen
genoemd. Men ervaart het als een klap voor
het zelfvertrouwen. De situatie wordt gecompliceerd doordat de angst de behandelaar
belet om rationeel over een situatie en over
hoe de relatie met de patient eventueel veranderd moet worden, na te denken.
Ook kan de neiging opkomen om te vluchten
uit de moeilijke situatie. Deze neiging hoeft
niet alleen zijn oorzaak te Vinden in de angst
van de behandelaar, maar kan ook voortkomen
uit de bij de behandelaar opgeroepen agressie
(de wens om terug te slaan). Vemiijden van
de patient en het onvermogen helder over de
situatie na te denken kan de behandelaar blokkeren hi] het stellen van realistische doelen
voor de patient en daarmee de behandeling
ophouden of tegenwerken.
Schwarz en Shockley noemen drie bronnen
van angst, waar de behandelaar, met name in
het begin van zijn/haar carriere, verdacht op
moet zijn:
a) de eigen vooroordelen, verwachtingen,
gevoelens;
b) de activiteiten en attitudes van de groep
(collega's) waarin men werkt (samenwerkt);
c) de activiteiten en attitudes van de groep
(patienten) waarmee men werkt.

Wij hebben in ens artikel gcen onderscheid gemaakt tussen manneliike en vrouwelgke behandelaars.
Het ook in dit nummer opgenomen artikel van DeKos:
'Hantering van agressie door groepsleidsters in eon
tehuis voor strafrechtelijk geplaatsten', gaat in op de
voor mannen en vrouwen verschillende ervaring in
de groepsleiding. .

Ad a: De eigen vooroordelen, verwachtingen
en gevoelens
De behandelaars kunnen onbewust bepaalde
vooroordelen uit de samenleving meebrengen
naar hun werk. Bijv.: `psychiatrische patienten
zijn eng en gevaarlijk'. Dit kan diverse oorzaken
hebben: Men kan bijv. juist datgene aanpalcken
waar men bang voor is (vgl. stotteraars die
soms de neiging hebben een zaal vol mensen
toe te spreken: het Freudiaanse overdekken
door het tegendeel), of men kan `er in verzeild
raken' (A-verpleegkundigen die een stage
moeten lopen op een B (psychiatrische)-afdeling).
Al dan niet naar aanleiding van dit vooroordeel
kan men agressie verwachten. Deze verwachting
veroorzaakt, zoals,gezegd, vaak meer angst
dan de feitelijke aanval. De behandelaar is
vaak niet alleen bang om fysiek te worden gekwetst: hij kan ook bang zijn om afgewezen
te worden, bang zijn voor de eigen boosheid,
11 voor de wens om terug te slaan en bang voor
de aflceuring van collega's. Vaak geven behandelaars aan zichzelf niet toe dat ze bang zijn,
tehandelaars zijn immers niet bang'.

Ad b: De bijdrage van collega's,aan de angst
van de behandelaar
Behandelaars werken vaak samen in een team.
Het is dan onvermijdelijk dat men elkaars
houdingen, meningen en gevoelens ten opzichte
van patienten beihvloedt. Schwarz en Shockley
besteden in dit kader ook aandacht aan de vraag
hoe het komt dat het er soms op lijkt dat men
er bijna behoefte aan heeft om andere behandelaars te overtuigen hoe gevaarlijk een bepaalde patient wel is. Deze auteurs menen dat
het voor een behandelaar moeilijk is te moeten
ontdekken dat hij de enige is die bang is voor
een bepaalde patient. Als andere behandelaars
niet bang zijn, zou dat wel eens kunnen betekenen dat 'de' fout niet bij de patient ligt maar
bij hem! Als hij merkt dat anderen ook bang
zijn (ook al heeft hij ze zelf bang gemaakt!)
dan kan hij zich weer geruststellen: thij is o.k.,
de patient is agressief. Dit sneeuwbaleffect
(alle behandelaars van een team bang voor een
bepaalde patient) kan tot gevolg hebben dat de
patient uit de afdeling wordt gestoten. Als het
proces in extreme mate doorzet kan het bete-

kenen dat de patient naar een andere inrichting
moet worden overgeplaatst.
Een andere bijdrage aan de angst van de behandelaars kan geleverd worden door de twijfel of
(als er zich daadwerkelijk cen incident voordoet)
teamgenoten wel te hulp zullen schieten.
('lneens blijken er dan soms geen teamgenoten
in de buurt te zijn, men hoort je niet').

Ad c: De bile/rage van de patient aan de angst
van de behandelaar
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Ook de patient kan een bijdrage leveren aan
de angst. Het komt nu eenmaal voor dat
sommige patienten behandelaars bedreigen,
aanvallen en soms ernstig verwonden.
(Zie ook Madden et al., 1976).
Soms is een agressieve gedraging in het begin
onbegrijpelijk voor de behandelaar. (De
patient kan zijn woede bijv. op de behandelaar
uiten, terwijl de agressie eigenlijk voor iemand
anders was bestemd.) Hij had een goede relatie
met de patient, hij was juist bezig de patient
te helpen toen de aanval zich voordeed. Het
gedrag is dan moeilijk te aanvaarden. Men
durft dan in de toekomst niet meer te vertrouwen op de goede relatie die men met
iemand heeft.
Ook Lion (1972) en Lion en Pasternak (1971)
spreken zich uit over de angst van de behandelaars. Agressieve patienten kunnen vele emoties
oproepen. Zo kan men bijvoorbeeld bang zijn
om verantwoordelijk te warden gesteld voor de
daden van de patient. Lion noemt deze emoties
en gedachten manifestaties van (tegen-)overdrachtreacties I . Bijvoorbeeld: een patient A
kan de herinnering oproepen aan een aanslag
op de behandelaar door een andere patient B.
Soms verklaart de behandelaar dan zijn angst-

overdracht: een herhaiing van gevoelens en fantasieen van de patient welke gedurende de behandeling
naar voren komen en waarbij het opmerkelijke is dat
een vroeger persoon verwisseld wordt met de persoon
van de behandelaar.
tegenoverdracht: een herhaling van gevoelens en
fantasieen van de behandelaar die tot stand komt
als de patient voor de behandelaar een figuur uit het
verleden gaat representeren. In tegenstelling tot
overdracht wordt tegenoverdracht altijd gezien als
een belemmering voor de behandeling.

gevoel door patient A als gevaarlijk aan te
merken. Deze reacties beinvloeden de betrouwbaarheid van het beeld dat men van de patient
heeft.
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Cornfield en Fielding (1980) 1- gaan uitgebreid
in op problemen van het afdelingspersoneel.
Zij vestigen met name aandacht op het verschijnsel dat de behandelaars, in periodes
waarin meer agressieve incidenten zich hebben
voorgedaan, de neiging hebben het erg druk
te hebben met `andere' dingen (om de echte
problemen niet onder ogen te hoeven zien).
Schwarz en Shockley, Lion en Pasternak
en Cornfield en Fielding spreken zich uit over
problemen rond agressie in inrichtingen op
willekeurig welk type afdeling. Rosen (1975) 2
gaat in op de extra problemen die het leefmilieu
op intensive care afdelingen oproepen in dit
verband. Hij trekt een parallel tussen de
medisch/chirurgische intensive care-unit van
algemene ziekenhuizen en de crisis interventieunit van psychiatrische ziekenhuizen.
Hij ziet hierin grote overeenkomsten en analyseert op grond daarvan de beleving van de
behandelaars. Hij stelt dat intra-murale crisisinterventie hoge eisen stelt aan het psychisch
welbevinden van de staf. Voor de behandelaar
zijn er (evenals voor de patient) weinig mogelijkheden om frustratie en woede te uiten.
De persoonlijke betrokkenheid is intens ondanks de korte duur van het contact. Elke
opvolger van een ontslagen patient vraagt een
nieuwe investering.
Men heeft constant te maken met een vorm
van rouw-problematiek. Dit in de zin dat men
voortdurend afscheid van iemand aan het
nemen is, het verlies van iemand aan het verwerken is. Frustratie ontstaat ook vaak doordat men de problematiek van de patient maar
gedeeltelijk kan oplossen.
Het ligt dan ook voor de hand dat men, om het
hoofd boven water te houden een aantal af-

Een bewerking van het artikel van Cornfield en
Fielding is in dit nummer opgenomen.
Een bewerking van het artikel van Rosen is in dit
nummer opgenomen.

weermechanismen ontwikkelt: (de)personalisatie I , ontkenning en vermijding.
Vaak zijn deze afweermechanismen niet
effectief. Er ontstaat een chronisch gevoel van
vennoeidheid en in uiterste instantie vlucht men
in vorm van ziekte of het verzoek om ontslag.
Collega's hebben een afnemende tolerantie
voor elkaars problemen. Het vermogen om
adequaat op de patient te reageren neemt af.
Het concentreren wordt moeilijk, gevoelens
van ongeduld en verveling worden zichtbaar.
De cirkel is dan rond; de prestaties worden
slechter, de schuldgevoelens en frustratie
nemen opnieuw toe.
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3.2. De (agressieve) patient
In het voorafgaande is de patient al even aan
de orde geweest. Ook patienten kunnen bang
zijn. Over de achtergronden van de angst van
patienten heeft een aantal auteurs zich nader
uitgesproken.
Schwartz en Shockley (1956) stellen dat de
patient vaak bang is ten gevolge van de culturele stereotypering van een psychiatrisch
ziekenhuis. Ook op persoonlijk niveau gaat
dit op: de patient is bang dat de uitspraak
(eens gek, altijd gek'!, werkelijkheid wordt.
Daarnaast is hij bang voor zijn attitudes en
gevoelens over mensen in het algemeen. Hij
durft ze niet te vertrouwen en is bang dat ze
hem in een of ander opzicht pijn zullen doen
als hij te dicht in de buurt komt. Het enige
dat je van een ander kan verwachten is emotionele en fysieke pijn.
In deze sfeer kunnen bepaalde gebaren makkelijk verkeerd worden begrepen. Deze angst
bij de patient kan zijn problematiek in stand
houden. De patient kan bij het waarnemen
van angst bij anderen (in het bijzonder de
angst van het personeel) reageren met een
verhoging van de eigen angst voor connoteverlies. De defensiviteit en strijdlust kunnen
toenemen waardoor een gevaarlijke cirkel
ontstaat (Schwarz en Shockley).
Ook zijn patienten (al dan niet door projectie)
' Personalisatie: alles op zichzelf betrekken, alles
zichzelf aanrekenen.
Depersonalisatie: zichzelf (als door een scherm) afgescheiden van de vvereld beleven. Ook wel: zichzelf
voortdurend als een buitenstaander observeren.

soms bang dat de behandelaar hen aan zal
vallen. Daarnaast kan hij aan het strijden zijn
met de eigen impuls om de behandelaar aan
te vallen.
Ook angst voor een aanval door medepatienten
komt voor.
Rosen (1975) benadrukt de verwarring en het
gevoel van onveiligheid die kunnen ontstaan
door de verandering van omgeving (i.c. een
overplaatsing naar een crisisinterventie-afdeling). Deze situatie, de eisen die gesteld worden
en het contact met de vaak even angstige en
agressieve medepatienten doen het gevoel van
onveiligheid verder toenemen en verhogen de
kans op een agressieve uitbarsting l . Het onvermogen deze gevoelens te uiten (omdat ze
strijdig lijken met het gevoel van dankbaarheid
voor de goede zorgen van het personeel) maakt
de situatie nog meer gecompliceerd.
15

Cornfield en Fielding (1980) gaan dieper in
op de gevolgen van het vermijdingsgedrag
(van behandelaars) voor de patienten: de
medepatienten voelen zich in de steek gelaten
en extra kwetsbaar.
De angst is des te sterker wanneer de patienten
zich bevinden op een gesloten of half-gesloten
afdeling. De patient heeft dan vaak het gevoel
dat er geen ontsnapping meer mogelijk is bij
een noodsituatie. Vaak registreert het personeel
de reactie van de medepatienten niet of herkent
het de bron van de aanwezige spanningen niet.
Cornfield en Fielding werken in hun artikel
vier signaten van ontwikkeling van angst bij
medepatienten uit. (Deze signalen zijn overigens
op min of meer identieke wijze bij behandelaars te onderkennen.)
—Apathie en emotioneel isolement: afgenomen affect, armoede aan contacten en vooral
verveling en desinteresse zijn de eerste symptomen van onbehagen.
—Narcistisch 2 in.zichzelf opgaan: patienten
richten zich meer op hun eigen behoefte aan
persoonlijke belangstelling. Men is zich bewust
van verhoogde kwetsbaarheid en wil een
Zie ook het in dit nummer opgenomen artikel
van N. Vodegel.
Narcisme: zich min of meer afsluiten van de wereld
door zichzelf, vanuit een overtrokken gevoel voor
eigenwaarde, centraal te plaatsen.
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beschermende respons bewerkstelligen hi] de
behandelaar.
Intense negatieve gevoelens: deze zijn vaak
een uiting van afweer tegen angst en van wrok
over het gebrek aan veiligheid.
— Wederzijds kritiseren: patienten verwijten
het personeel luiheid of passiviteit. Ook het
personeel kan de patienten onredelijke verwijten gaan maken. Vooral patienten die pas
korte tijd in de inrichting zijn, kunnen zich
in deze omstandigheden bijzonder hulpeloos
voelen en zijn zich vaak bewust van de eigen
kwetsbaarheid.
Zij hebben de behoefte — tot op zekere
hoogte — te geloven in de almacht van het
personeel.
Wanneer de behandelaars falen dreigende
patienten onder controle te !louden, worden
anderen vaak bang voor hun eigen dreigende
decompensatie I . Ms andere (mede-)patienten
dan niet solidair zijn, is de patient vaak bang
voor uitstoting uit de groep.
De auteurs noemen nog enige symptomen van
toenemende angstgevoelens: vertrek uit het
ziekenhuis tegen medisch advies (als de
patient `vrijwillig' is opgenomen), niet terugkeren van weekend-verlof, vuistgevechten of
alcohol- en drugsmisbruik. (Deze fenomenen
staan in de literatuur bekend als 'fight or
flight-reacties'.)
4. Hantering van agressie
Aan de hantering van agressie is een aantal
aspecten te onderscheiden:
a) Het zodanig kunnen omgaan met de hi]
anderen ervaren agressie, dat men in situaties
als onder b bedoeld, juist kan optreden.
b) Het zodanig optreden in een bepaalde
situatie, dat mogelijke agressie wordt voorIcemen of dat er op daadwerkelijke agressie
adequaat wordt gereageerd.
c) Therapeutische behandeling van agressie.
Het zal opvallen dat in de beschrijving van alle
drie aspecten een normatief element aanwezig
is: over adequaat reageren, juist optreden en
over wat therapeutisch is, bestaan subjectieve
normen. Dit is in feite tekenend voor de
Psychische decompensatie: volslagen ontredderd
raken wanneer er meer eisen worden gesteld dan
men aankan.
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situatie op dit moment: men is het allerminst
eens over 'de' juiste aanpak. Helaas zijn er
geen onderzoeken die ondubbelzinnig hebben
uitgewezen `wat werkt'. Effecten van behandeling zijn tot op heden niet goed te meten,
zodat de discussie veelal op intuitief niveau
wordt gevoerd.
De behandelingsfilosofie en -strategie in de
inrichtingen spelen een grote rol bij het bepalen van de normen. Duidelijker dan het geven
van een aantal `stelregels', kunnen we dan ook
niet worden.
Over aspect c hebben we in de inleiding
(paragraaf 1) gezegd, dat het niet onze pretentie is om een model aan te bieden voor de
behandeling van 'de' agressieve patient.
Gezien de samenhang tussen de drie genoemde
aspecten zal wat bijvoorbeeld over het optreden in een bepaalde situatie wordt gezegd
ook geplaatst moeten worden in het licht van
bijvoorbeeld de therapeutische behandeling
van agressie.

Ad a) Het zodanig kunnen omgaan met de bij
anderen ervaren agressie, dat men in situaties
als onder b bedoeld, juist kan optreden
Zoals al eerder gezegd, kan het ervaren van
agressie bij anderen zich manifesteren in angst.
Een manier om in dergelijke situaties te
blijven functioneren noemen veel auteurs het
begrip opbrengen voor de motieven van de
agressor. Het is goed te bedenken dat men
zich de agressieve uitbarsting meestal erger
voorstelt dan zij is. Schwarz en Shockley
(1956) noemen het zich verdiepen in de eigen
gevoelens als een eerste noodzakelijke stap om
die gevoelens adequater te hanteren. Als voorbeeld geven zij het omgaan met de reputatie
van een bepaalde patient: omdat een patient
in het verleden agressief is geweest, verwacht
men dat- hij dat ook in de toekomst zal zijn.
De behandelaars kunnen d.m.v. een zekere
mond op mond `reclame' voor instandhouding
van dat imago zorgen.
Schwarz en Schockley bevelerr de behandelaars
aan om, als ze bang voor een bepaalde patient
zijn, zich een aantal vragen te stellen:
1. Kunt u uw vooroordelen, verwachtingen en
gevoelens ten aanzien van deze patient identificeren? (Om iets aan je attitudes en gevoel te
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kunnen veranderen, moet je je er van bewust zijn.
2. Weet u hoe u aan deze verwachtingen bent
gekomen? Komen ze van verhalen van anderen
over de patient of heeft u ze uit eigen ervaring
gekregen?
3. Is uw gevoel ten opzichte van de patient
op den gebeurtenis gebaseerd of op een aantal
incidenten, die tezamen een consistent beeld
vonnen?
4. Bent u bang voor de patient? Bent u bang
met name voor fysieke pijn of voor jets anders?
5. Indien u bang bent voor een patient: zijn
er andere behandelaars die niet bang zijn?
(Als je er achter kunt komen waarom die
anderen niet bang zijn, kun je je eigen angst
misschien ook kwijtraken.)
6. Verdient de patient de reputatie die hi]
heeft? Heeft hi] echt iemand aangevallen?
Wanneer dan voor het laatst? (Door de incidenten feitelijk te tellen, kan men een realistischer beeld krijgen van hoe `gevaarlijk' de
patient nu in werkelijkheid is.)
7. Zijn er periodes aan te wijzen waarin de
patient agressief was en waarin de patient niet
agressief was? Overschat u de situatie en
concentreert u zich op de herinnering aan de
agressieve periodes? Kunt u zich de `goede'
periodes herinneren? Kunt u redenen bedenken
voor de verschillen?
8. Tegen wie en wanneer is de patient agressief? Wat zijn de redenen daarvoor? (Als de
behandelaar zich vragen stelt over de omstan. digheden waaronder de patient vijandig/agressief wordt kan hij misschien een manier vinden
om agressie te voorkomen.)
9. Tegen wie is de patient zelden of nooit
agressief? Wat zijn de redenen daarvoor? (Als
de behandelaar de aard van de relatie tussen
die ander en de patient kan ontdekken, brengt
hem dat wellicht op een idee.)
. 10. Heeft u of een andere behandelaar ooit de
houding ten opzichte van de patient gewijzigd?
Zo ja onder welke omstandigheden en met
welk resultaat? Wat hielp om die veranderde
houding tot stand te brengen?
Tevens bevelen zij aan om binnen het team
in een open discussie te praten over elkaars
meningen en ervaringen. D'aarbij moet men
niet stoppen bij het beyestigen van elkaar in
angstgevoelens, maar praten over achter-
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gronden van agressief gedrag in bepaalde
situaties: Kunnen we bepaalde agressie in de
toekomst voorkomen (er van uitgaand dat
dit agressief gedrag niet getolereerd kan/mag
worden)? Zo kan men vermijden dat men
elkaar (al dan niet onbewust) op oneigenlijke
gronden bang maakt. Op deze manier kan men
ook de in paragraaf 3 besproken (tegen)overdracht leren onderkennen.
Een manier om deze (tegen)overdracht te
reduceren, kan volgens Lion (1972) het
(tijdelijk) verminderen van het contact tussen
behandelaar en patient zijn (het gaat hier
om een bewust verminderen, dus anders dan
onbewust wegvluchten, zoals eerder door
Schwarz en Shockley aangegeven). Men moet
dan wel oppassen, niet van de patient te
vervreemden, hem niet te `isoleren'.
Wanneer dit niet lukt of onvoldoende is,
kunnen de navolgende strategieen van Cornfield en Fielding (1980) worden toegepast:
1) sensitivity-trainingen: regelmatig terugkerend. Deze sessies kunnen worden gebruikt
om met het `collectieve ego' van het personeel
de problemen op te lossen;
2) onderwijsprogramma's voor de behandelaars: gedacht kan worden aan lees- en
discussie-groepjes, het houden van referaten
en seminars, het laten spreken van op dit
gebied meer ervaren behandelaars;
3) groepsdiscussies met de patienten over
het probleem: dit is een bijzonder waardevolle techniek, aldus Cornfield en Fielding.
(Mede)patienten weten vaak veel over een
`probleempatiene, maar huiveren dit te
vertellen.
De behandelaars kunnen laten zien dat ze niet
alwetend zijn. Deze instelling vergemakkelijkt
een gelijkwaardiger en open discussie en voorkomt dat de patienten hun behoeftes en
wensen gaan ventileren in subtiele, niet
direct te begrijpen, boodschappen en/of in
acting-out gedrag;
4) supervisie l en intervisie met een staflid:
supervisie: begeleiding van een personeelslid bij
diens therapeutische werkzaamheden. Deze situatie
is ongelijkwaardig: de supervisor is deskundiger
(althans wordt geacht dat te zijn) dan de supervisand.
Interviste: als supervisie maar dan bij gelijkwaardige
personeelsleden, men begeleidt elkaar.
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deze kan verantwoordelijkheid nemen voor
bepaalde interventies, met de bedoeling
interne problemen meer definitief op te
lossen. Voorwaarde is volgens de auteurs dat
dit staflid hooguit zijdelings is betrokken hi]
het probleem.
Ook Lion (1972) adviseert bij dergelijke
problemen van de behandelaar super- en intervisie. Ook co-therapie noemt hi] als mogelijkheid. Dit geeft vaak veel inzicht in de eigen
angst en geeft een gevoel van veiligheid.
Co-therapie zal wel goed bij de patient geintroduceerd moeten worden (het kan immers
verwarring en onzekerheid scheppen en
daarmee de kans op agressie vergroten).
Hoe nuttig nadenken over een incident kan
zijn, komt naar voren hi] Madden et. al. (1978).
Uit hun onderzoek blijkt dat psychiaters, die
aangevallen zijn door een patient, voor het
overgrote deel (bij het terugzien op het gebeurde) het idee hadden bij de aanval een rol
te hebben gespeeld. De patienten waren meestal
jong en hadden verschillende diagnoses 2 .
De meerderheid van de psychiaters gal aan
opmerkingen te hebben gemaakt, die ongunstig
waren ontvangen door de patient.
Ontkenning van de potentiele agressie door
de psychiaters bleek een grote rol te spelen.
Hoopgevend in het onderzoek van Madden et.
al. is misschien dat de psychiaters met veel
ervaring minder incidenten noemden, dan de
pas begonnen psychiaters (positieve rol van
ervaring).

Ad b) Het zodanig optreden in een bepaalde
situatie dat mogelijke agressie wordt poorkomen of dat crop daadwerkekke agressie
adequaat wordt gereageerd
Tijdens de studiedagen TBR 1981 3 werci
' co-therapie: het geven van therapie met moor
(meestal twee) thcrapeuten.
2 Diagnose komt overigens nergens in de door ons
bestudeerde literatuur naar voren als eon betrouwbare voorspellcr van agressie.
Tijdens deze studiedagen TBR wordt door (steeds
± 130) mcdcwerkers van de THR-inrichtingen;de
forensisch-psychiatrische kliniek van de R.P.I.
te Eindhoven en de Directie TBR en Reclassering
van het Mini sterie van Justine, gesproken over een
in de belangstelling staand onderwerp.
In 1981 was het thema: Agressie in inrichtingen.
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aandacht besteed aan de vraag in welke
situaties agressie kan ontstaan. Een min of
meer algemeen onderschreven antwoord was:
agressie ontstaat wanneer er onduidelijkheden
zijn, wanneer de patient het niet meer begrijpt
(N. Spanjersberg en L. Stegmann, 1982).
Een remedie zou dan zijn: zorgen dat er zo
min mogelijk onduidelijk is, zoveel mogelijk
informatie overbrengen aan de patient;
consequent handelen.
Meer specifieke voorbeelden hiervan werden
gegeven tijdens de studiedagen TBR:
— Een goed, helder en consequent behandelingsplan kan de patient veiligheid/duidelijkheid bieden.
— Het belang van het zich houden aan algemene
regels en aan afspraken. Het flexibel hanteren
van een regel (bijv. over het einde van de bezoektijd) bleek agressie uit te kunnen lokken.
Patienten ervaren dit vaak als een teken van
onzekerheid bij de behandelaar (hetgeen weer
onzekerheid creeerde bij de patient). Ook kan
men dan het idee krijgen dat er `blijkbaar te
marchanderen valt', dat de grenzen steeds
verder gelegd kunnen worden. Ook voor de
behandelaar moeten afspraken en regels
gelden. Men moet correct zijn in het contact
en niet bijv. te laat komen als men met een
patient heeft afgesproken of zonder af te
zeggen helemaal niet verschijnen (als men plotseling is verhinderd).
— Consequent handelen bij bijv. separeren
en/of isoleren. Vooral vertellen van de redenen
van het al dan niet separeren/isoleren aan de
medepatienten. Toepassing en duur kunnen
anders willekeurig lijken. Identificatie met de
gersoleerde of gesepareerde medepatient,
zonder de redenen te kennen, kan agressie
oproepen.
— Meer openheid/duidelijkheid bij het rapporteren. In plaats van `natuurlijk' te reageren
en te zeggen wat men vindt, trekken behandelaars zich soms terug op de stafkamer om een
en ander in een rapportje vast te leggen. Het
rapporteren en de openheid die je daarbij
moet betrachten, bleek een heet hangijzer: wie
bepaalt wie rapporten mag lezen: alle behandelaars? Patienten ook? Op wie moet je je taal
afstemmen? Kan je een rapport zo schrijven
dat iedereen er wat aan heeft? Moet je alleen
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dat rapporteren wat je bereid bent met de
patient te bespreken?
— Duidelijkheid over nut en functie van geslotenheid van een afdeling.
Met geslotenheid werd zowel gedoeld op de
gebouwelijke situatie als op het regiem van
een al dan Met gesloten afdeling. Men vond
het belangrijk dat bewoners van een afdeling
die geslotenheid niet als een straf zouden
ervaren. Wanneer de zin van de geslotenheid
afneemt of minder duidelijk is, neemt de kans
op agressie toe. Het werd tegengesproken dat
een gesloten afdeling per definitie agressie zou
uitlokken. In de praktijk blijkt de overzichtelijkheid, de structuur, die geslotenheid biedt,
vaak agressie-remmend te werken.
— Beslissingen mogen niet te lang op zich
laten wachten. Een (mogelijke) negatieve
beslissing, die na weken van spanning (onzekerheid, onduidelijkheid) kornt, vraagt om
een ontlading.
— Indien medicijnen worden gebruikt: openlijk en systematisch toepassen. De bedoeling
ervan is niet de patient willoos en hulpeloos
te maken (en daar is hij wel bang voor) maar
hem in staat te stellen de eigen agressie effectief te reguleren.
— Het aanbieden van een programma kan
houvast geven en in elk geval verveling voorkomen.
Aan het omgaan met daadwerkelijke agressie
(vooral tegen personen gericht) werd ook
aandacht besteed. Zowel voor de patienten
als voor de behandelaars werd het beoefenen
van een sport (vooral verdedigingssporten) van
belang geacht. Het verhoogt het zelfvertrouwen
en biedt een geaccepteerde mogelijkheid agressie te ontladen.
Voor ernstige problemen met bantering van
agressie werd de zgn. 'restraining' als een
mogelijke oplossing genoemd. Dit restrainen
gaat als volgt: De patient, die `duidelijk'
agressief dreigt te worden, wordt gevraagd om
op de grond te gaan liggen, plat op de rug
waarna anderen op de schouders, de benen
en armen gaan liggen. De patient kan zich nu,
gecontroleerd, ontladen. Deze techniek kan
ook worden gebruikt bij iemand die al agressief is.
Mogelijk kan deze techniek een ('beter'?) alter-

natief worden voor het in noodsituaties isoleren of het onder dwang toedienen van medicijnen. De patient moet het natuurlijk wel zelf
willen. De inrichting die de techniek gebruikt, •
is er in elk geval enthousiast over. He blijkt
de betrokkenheid bij elkaar (behandelaarpatient) te vergroten en het geeft daadwerkelijke agressie ook een concrete plaats in de
•
behandeling.
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5. Samenvatting en een enkele aanbeveling
In het voorafgaande hebben we beknopt
beschreven welke vormen van agressie zoal
voor kunnen komen. We gaven een opsomming van een aantal typologieen (Jacobs,
1974). Deze typologieen laten zien dat het
om zeer verschillende vormen van gedrag kan
gaan: verbaal, maar ook non-verbaal; openlijk
en niet-openlijk; tegen dode materie gericht of
tegen ideeen of personen; agressie kan acuut
optreden.en kort duren, maar ook sluipend
beginnen, chronisch zijn en langzaam verdwijnen; soms wordt het direct tot uiting
gebracht door personen of indirect via de
regels, normen en waarden van instituten.
Agressie en de beleving van agressie (met name
de angst er voor) is als een circulair proces
beschreven: het ervaren van agressie door
anderen kan angst veroorzaken voor nieuwe
agressie; angst voor agressie van anderen kan
de mogelijke agressie van die anderen stimuleren (het kan tot een uitbarsting komen).
De beleving van agressie werd afzonderlijk
uiteengezet voor behandelaars en voor
patienten. Er waren nogal wat overeenkomsten
te zien. Met name werd ingegaan op mogelijke
angstgevoelens. Het kan gaan om angst voor
`klappen' (daadwerkelijke agressie tegen personen gericht), angst om `terug te slaan', de
angst van behandelaars om te falen met de
behandeling, de angst van patienten dat de
uitspraak: `eens gek, altijd gek' werkelijkheid
wordt. Men kan bang zijn om afgewezen te
worden, de patienten kunnen bang zijn dat
de behandelaars de situatie niet in de hand
hebben, de behandelaars kunnen bang zijn dat
ze bij een uitbarsting alles alleen op moeten
knappen (dat c011ega's niet zullen bijspringen).
Het is gebleken dat de verwachting van
agressie over het algemeen nog de meeste angst

24

oproept. Als de ‘uitbarsting’ achter de rug is,
vindt men vaak dat ‘het’ meeviel.
Er is een aantal signalen te onderscheiden voor
de mogelijke ontwikkeling van angst. Vooral
ten aanzien van patiënten worden deze sig
nalen genoemd, maar zij zijn op min of meer
dezelfde wijze te onderkennen bij behande
laars: apathie en emotioneel isolement, het in
zichzelf opgaan, intense negatieve gevoelens
als uiting van afweer tegen angst en van wrok
over gebrek aan veiligheid, wederzijds kriti
seren, vertrek uit het instituut (tegen advies),
niet terugkeren van verlof, alcohol of drugsmisbruik. Een apart signaal voor de mogelijke
ontwikkeling van angst bij behandelaars kan
zijn het verschijnsel, dat de behandelaars in
periodes waarin zich meer agressieve inciden
ten hebben voorgedaan, de neiging hebben
het erg druk te hebben met ‘andere’ dingen,
bijv. rapportage of vergaderingen (om de echte
problemen niet onder ogen te hoeven zien).
Het leefmilieu van de verschillende typen
afdelingen van een inrichting heeft een eigen
invloed op (de beleving van) agressie. Op ge
sloten afdelingen kan het gevoel van onveilig
heid toenemen, doordat men geen ontsnap
pingsmogelijkheid meer ziet in een nood
situatie. Extra problemen kunnen spelen op
crisis-interventie-afdelingen. Ook daar kan
het gevoel van onveiligheid relatief groot zijn:
voor de patiënten door de verandering van
omgeving (overplaatsing), voor de patiënten en
de behandelaars door het telkens wisselen van
de groepssamenstelling en de intensiteit van
de problematiek van de patiënten. Wat de
hantering van de beleving van agressie en de
hantering van daadwerkelijke agressie betreft,
werd in de literatuur vooral aandacht besteed
aan wat behandelaars (zowel voor zichzelf
als voor de patiënten) kunnen doen om de
mogelijke problemen op te lossen. Over het
omgaan met de beleving van agressie van
patiënten (reductie van gevoel van onveilig
heid en van angst) werd aanbevolen om er
voor te zorgen dat er zo min mogelijk ondui
delijklieid is op de afdelingen: zoveel moge
lijk informatie overbrengen aan de patiënten,
consequent handelen, duidelijk behandelings
plan.
Naast de uiterste hanteringsmogelijkheden van

separeren en isoleren in situaties waarin zich
(ernstige) agressieve gedragingen hebben voor
gedaan, werd het zgn. ‘restrainen’ genoemd
als alternatief (deze techniek is ook te gebrui
ken in de behandeling).
Mogelijke oplossingen om de eventuele angstgevoelens bij behandelaars te reduceren zijn:
zelfonderzoek (toetsen van de angst op reali
teitswaarde), open discussie in het team over
de beleving van individuele behandelaars en
van de groep behandelaars, sensitivity-trainingen,
onderwijsprogramma’s voor het personeel,
groepsdiscussies met patiënten over het
probleem, supervisie, intervisie en co-therapie.
Tot slot zouden we nog los van de hierboven
gegeven mogelijke oplossingen voor de situatie
in de inrichtingen de aanbeveling willen doen
de bespreking van beleving en hantering van
agressie een (ruimere) plaats te geven in de
opleidingen voor behandelaars. Wij hebben er
tijdens onze opleidingen niet veel over te horen
gekregen.
Wij zijn van mening dat een open overleg over
deze ‘gevoelige’ materie erg belangrijk is voor
een goed functioneren als inrichtingswerker.
—

—
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1. Inleiding
Het onderwerp `Agressie in Inrichtingen'
zou kunnen doen vermoeden, dat het hier
om een bijzonder soort agressie gaat, vertoond
door een speciaal soort mensen (de patienten).
Hoewel individuele eigenschappen ongetwijfeld
een rol zullen spelen bij het voorkomen van
dit gedrag, zou ik in dit artikel vooral in
willen gaan op de meer algemeen menselijke
en zelfs meer universele aspecten van het
fenomeen en op de rol die situationele factoren (bijvoorbeeld inrichtings- en behandelingskenmerken) bij het voorkomen ervan
zouden kunnen spelen. Uitgangspunt van de
hier gepresenteerde visie is, dat agressief gedrag
van mensen, dus ook van patienten, alleen
tenvolle kan worden begrepen en eventueel
behandeld als ook inzicht bestaat in het fenomeen agressie in het algemeen.
Het bestaan van agressief gedrag bij de mens
en dier wordt in het algemeen beschouwd als
een probleem vanwege de schade, die toegebracht wordt aan personen en aan bezit op
grond van de heersende normen en waarden.
Een probleem kan men proberen op te lossen
door de omstandigheden waarin het zich voordoet te vermijden, door kenmerken in die omstandigheden die duidelijk tot het probleem
bijdragen te verwijderen of door te proberen
het ontstaan van het probleem te begrijpen
en deze bij de oorsprong aan te pakken. Het
is vanzelfsprekend dat het een het ander niet
hoeft uit te sluiten. Op de lange termijn lijkt
me de laatste methode het meest zinvol.
1 De auteur is als etholoog en research-medewerker
verbonden aan de Dr. Henri van der Hoevenkliniek,
een forensisch psychiatrische inrichting, te Utrecht.
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Agressief gedrag bij mens en dier is waarschijnlijk den van de meest bestudeerde, geanalyseerde en beschreven interactie-patronen.
Vrijwel alle gedragswetenachappen besteden
uitgebreid aandacht aan dit fenomeen. Tussen
en zelfs binnen deze disciplines bestaat echter
weinig overeenstemming over de definitie van
agressief gedrag en met betrekking tot opvattingen over veroorzaking, functies, (on)gewenstheid en onvermijdbaarheid ervan.
De vele (vergeefse) pogingen, die in het verleden zijn gedaan om tot een duidelijke en
werkzame definitie te komen van het begrip
agressie, wijzen op de complexiteit van dit
fenomeen. Geen enkele definitie lijkt in staat
om alle vormen van wat in het algemeen als
agressief gedrag wordt beschouwd te omvatten
en bovendien allerlei andere gedragingen die
niet als agressief worden beschouwd uit te
sluiten. Soms wordt alleen het directe effect
van agressief gedrag als criterium gebruikt,
soms ook de beleving van de ander (bijvoorbeeld het gevoel door de `agressor' beperkt te
worden in de keuzevrijheid) en soms ook de
energie, de vechtlust en de geldingsdrang,
die men met agressief gedrag in verband
brengt (zie ook het in dit themanummer opgenomen artikel van Spanjersberg en Stegmann).
Opdat de lezer in ieder geval bij benadering
weet wat ik met agressief gedrag bedoel,
waag ook ik me aan een definitie. Onder

agressief gedrag versta ik al het gedrag dat er
voor bestemd is am em ander individu schade
toe te brengen. lk beperk me hierbij tot
agressief gedrag tussen individuen van dezelfde soort. Met agressie bedoel ik de

bewuste of onbewuste) bereidheid am een
ander individu aan te vallen en te beschadigen,
m.a.w. de bereidheid am agressief gedrag te
vertonen.
Aangezien de vele theorieen die er bestaan
rondom het fenomeen agressie reeds meerdere
malen uitvoerig besproken en vergeleken zijn
(zie literatuurlijst), heb ik er van afgezien
dat bier ook te doen. Dit artikel is met name
bedoeld als een poging om verschillende van
deze bestaande theoriden bijeen te brengen
•
in een samenhangende visie. Hierin zult U
ongetwijfeld een biologische en ethologische
signatuur herkennen, een signatuur echter,

die duidelijk beihvloed is door kennis en
theorieen afkomstig uit de filosofie, anthropologie, sociologie, psychologie en psychiatrie.
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2. De multi-factoriele veroorzaking van
agressief gedrag
Behalve de moeilijkheden bij het vinden van
een goede definitie wijst ook het bestaan
van de hierboven vermelde, talrijke, onderling vaak tegenstrijdig lijkende agressie-theorieen op de complexiteit van het desbetreffende
fenomeen. Niet alleen doet datgene wat men
agressief gedrag pleegt te noemen zich in
verschillende vormen aan ons voor, kan het
in heel verschillende situaties voorkomen en
lijkt het heel verschillende functies te kunnen
hebben, maar bovendien vertonen niet alle
individuen van een soort dezelfde vorm van
agressief gedrag in dezelfde mate in dezelfde
situaties, noch doet eenzelfde individu dat
elke keer als hij in een bepaalde situatie verzeild raakt.
Aanhangers van de verschillende agressietheorieen zijn het er in het algemeen met
elkaar over eens, dat een agressieve actie van
een individu op een bepaald moment toegeschreven kan worden aan een bepaalde wisselwerking tussen situationele factoren en individuele factoren. Over de aard van deze wisselwerking en het gewicht van de verschillende
factoren verschilt men nogal eens van mening
met elkaar.
Een individu zal agressief worden in een
situatie met bepaalde agressieverhogende kenmerken, waar dat individu, gegeven zijn toestand (b.v. stemming) op dat moment, gevoelig
voor is. Deze gevoeligheid voor bepaalde
situationele prikkels is weer het resultaat van
een lange reeks wisselwerkingen tussen omgevingsfactoren en individuele eigenschappen in
het verleden van het desbetreffende individu.
De aard en het effect van deze wisselwerkingen
worden mede bepaald door bepaalde gevoeligheden voor bepaalde omgevingsfactoren, die
het individu bij zijn geboorte heeft meegekregen. En deze gevoeligheden zijn op hun
beurt weer het gevolg van processen, waarin
milieufactoren en individuele eigenschappen
elkaar voortdurend hebben beihvloed en die

hebben geresulteerd in het ontstaan van specifieke familie-kenmerken, van ras- of stamkenmerken en meet basaal van soortskenmerken.
Het heeft geen zin deze processen en de
theorieen erover hier in detail te bespreken.
De gelnteresseerde lezer zou ik willen verwijzen naar de bestaande literatuur. Figuur 1
geeft de gevolgde gedachtengang schematisch
weer. Vanuit deze gedachtengang is het een
ilusie te menen, dat agressief gedrag in al zijn
verschijningsvormen en facetten te verklaren
en te begrijpen zou zijn alleen op grand van
experimenten in simpele laboratoriumcondities.
Eveneens is het een illusie te menen, dat dit
mogelijk zou zijn op grond van een analyse
van de enkele minuten dat een agressief
incident zelf meestal duurt, zonder rekening
te houden met gebeurtenissen in een ander
tijdsbestek. Verschillende disciplines houden
zich op dit moment reeds bezig met verschillende facetten van het ingewikkelde proces dat
in figuur 1 is weergegeven. hen multi-disciplinaire aanpak van het fenomeen agressie is
daarom niet alleen wenselijk, maar oak noodzakelijk am tot een beter begrip van dit feno. meen te komen. lk heb niet de illusie, dat de
visie die ik tiler presenteer alle aspecten van
agressief gedrag kan verklaren. Het is een
paging tot een multi-disciplinaire benadering
van het probleem.
> = invloeden van interne, in individuen gelegen factoten
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Fig.!: Schematische weergave van de rol van verschillende wisselwerkingen tussen extern° omgevingsfactoren en interne individuele
factoren bij het tot stand komen van een enkel agressief incident,
en van bet verschil in tijdsbestek waarin deze wisselwerkingen
plaatsvonden.

(Literatuur: Origin of species, 1981; Barnett, 1981;
Edwards, 1977; Dewsbury, 1978; Alcock, 1979;
Montague, 1976; Agressie Cahiers Bio-wetenschappen en Maatschappij, 1981; Manning, 1972).
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3. Is de vergelijking van agressief gedrag bij
mens en dier nodig en gerechtvaardigd?
Omdat het experimenteren met en observeren
van mensen op grond van ethische overwegingen slechts in beperkte mate mogelijk is,
hebben vele onderzoekers geprobeerd een beter
begrip te krijgen van menselijk gedrag in het
algemeen, en van agressief gedrag in het bijzonder, met behulp van dieronderzoek. Deze
benadering is echter alleen te rechtvaardigen
als men de indeling van de mens als soort in
het biologische systeem zinvol acht en er
rekening mee wenst te houden. Immers, dit
systeem berust op het gegeven dat verschillende
soorten, waaronder de mens, gemeenschappelijke kenmerken hebben waardoor ze gegroepeerd kunnen worden in geslachten (genera),
families, ordes, klassen etc. Die (homologe) 1
overeenkomsten tussen soorten rechtvaardigt
vergelijkend onderzoek, althans voorzover die
gemeenschappelijkheid geldt. Het biologisch
systeem berust ook op het bestaan van verschillen tussen soorten waardoor ze in verschillende klassen, ordes, families en geslachten
ondergebracht kunnen worden. Bij vergelijking
van soorten zal men terdege met deze verschillen rekening moeten houden. De overeenkomsten tussen de rat, het meest gebruikte proefdier, en de mens rechtvaardigen niet meer dan
een gemeenschappelijke classificatie op Idasseniveau (zoogdieren).
In het biologische systeem is geen rekening
gehouden met gemeenschappelijke (analoge) 1
' De termen homologie en analogie hebben in de
.biologie een jets andere betekenis dan in de sociale
wetenschappen. Met hornologe structuren worden
structuren bedoeld, die er uiterlijk verschillend uit
kunnen zien, maar die zich uit dezelfde structuur
hebben ontwikkeld en die in wezen nog uit dezelfde
elementen zijn opgebouwd. Analoge structuren zijn
structuren die uiterlijk veel op elkaar lijken, maar die
van verschillende oorsprong zijn en uit verschillende
elementen zijn opgebouwd.
Voorbeeld: De vin van een dolfijn (een zoogdier) lijkt
uiterlijk meer op de yin van een vis dan op de poot
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kenmerken bij verschillende soorten, die het
gevolg zijn van aanpassing aan identieke
milieus (b y. vissen vs. walvisachtigen). Ook
de bestudering van dergelijke kenmerken kan
cen bijdrage leveren aan een beter begrip van
de invloed van milieufactoren op individuele
eigenschappen. Het bestaan van het biologische systeem rechtvaardigt de veronderstelling,
dat individuen van verschillende soorten een
aantal gemeenschappelijke problemen het
hoofd moeten bieden in hun strijd om het
bestaan.
Eike individu zal moeten voldoen aan eisen
die het leven zelf aan hem stelt. Daarnaast
zal hij een aantal problemen moeten zien op
te lossen, die specifiek zijn voor de verschillende
niveaus waarop hi] geacht wordt te functioneren als dier (in tegenstelling tot een plant),
als vertegenwoordiger van zijn biologische
klasse, orde, familie, geslacht en soort, als
vertegenwoordiger van zijn groep en als individu.
Elk individu beschikt daartoe over een uitrusting, die hij gedeeltelijk gemeenschappelijk
zal hebben met andere mm of meer verwante
soorten, die gedeeltelijk berust op soortspecifieke kenrnerken, die hi] ten dele zal hebben
meegekregen van zijn directe voorouders en
ten dele zelf heeft verworven. Het vermogen
zich agressief te gedragen maakt deel uit van
dezc uitrusting en zal zeer waarschijnlijk op
eenzelfde wijze zijn samengesteld. Om mensehike agressie in al haar facetten ook maar enigszins te kunnen begrijpen, is bet nodig inzicht
te krijgen in de samenstelling van dew uitrusting en in het belang van de verschillende
onderdelen ervan. Naast onderzoek naar de
soortspecifieke, individuele en situationele
factoren, die een rol spelen bij het ontstaan
van menselijk agressief gedrag, kan ook vergelijkend onderzoek bij dieren en mensen een

van een rat, maar is uit dezelfde elementen (armbeenderen en vingerkootjes by.) opgebouwd als die
rattepoot. De yin van de dolfijn en poten en annen
van andere zoogdieren worden homoloog genoemd.
Ze worden geacht te zijn ontstaan uit de ledematen
van de gemeenschappelnke stamvader van de zoogdieren in de evolutie. De yin van de dolfijn en de
vinnen van vissen warden analoog genGemd.

waardevolle bijdrage leveren aan een beter
begrip van dit fenomeen.
In de hoofdstukken 4 en 5 zal ik me eerst
bezighouden met de voor mens en dier geldende universele functies van agressief gedrag.
Hierbij beschouw ik de mens als slechts een
van de soorten binnen het dierenrijk. In
hoofdstuk 6 ga ik in op enkele specifiek
menselijke aspecten van het fenomeen agressie, waarna ik in de hoofdstukken 7 en 8
zowel universele als specifiek menselijke
agressie-remmende mechanismen en vormen
van geremde agressie bespreek. In hoofdstuk 9
komen individuele aspecten aan de orde en in
hoofdstuk 10 ga ik kort in op agressief gedrag
in het kader van de forensische psychiatrie
op basis van de gepresenteerde visie.
(Literatuur: Barnett, 1981; Edwards, 1977;
Dewsbury, 1978; Alcock, 1979; Hinde, 1974;
Thiessen, 1976).
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4. Agressief gedrag: frequentie, context en
noodzaak
In tegenstelling tot wat men zou concluderen
uit de enorme belangstelling in wetenschap en
maatschappij voor het fenomeen agressie,
vormt agressief gedrag slechts een klein onderdeel van het totale gedragsrepertoire van welke
soort dan ook en wordt het relatief weinig
frequent vertoond. Indien men de kans op
agressieve ontmoetingen tussen individuen van
dezelfde soort zou berekenen als percentages
van de ontmoetingskans tussen individuen, zou
men hoogstwaarschijnlijk tot de ontdekking
komen, dat die percentages met name bij
sociale soorten heel laag zijn. In het bijzonder
lijkt dit op te gaan voor de menselijke soort,
geheel in tegenstelling tot de opvatting, dat de
mens als de `doder-aap' bij uitstek kan worden
beschouwd. Niet voor niets moesten en
moeten onderzoekers hun toevlucht nemen tot
allerlei kunstgrepen om agressief gedrag bij
allerlei soorten te kunnen bestuderen. Dieren
worden daartoe blootgesteld aan pijnprikkels,
frustraties, stress of periodes van sociale
isolatie. Omdat in stabiele territoriale of
groepssituaties agressieve incidenten nauwelijks
nog voorkomen, worden dergelijke situaties
verstoord door het verwijderen van groepsleden,
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het introduceren van vreemdelingen of rivalen,
het veranderen van de omgeving of door ingrepen in de voedselsituatie.
Dergelijke ingrepen verhogen inderdaad de
kans op agressieve incidenten en kunnen daarom
beschouwd worden als agressie-bevorderende
mechanismen. Deze verhoogde kans op agressief gedrag is echter niet even groot bij alle
individuen. Bovendien wordt ook ander
gedrag door dergelijke ingrepen beihvloed.
De speciale interesse van de onderzoekers voor
het agressieve gedrag sec heeft er nogal eens
toe geleid, dat de minderheid van individuen
die anders reageren en de neveneffecten van de
ingrepen op ander gedrag genegeerd worden.
Statistische methodes kurthen hiervoor ook
misbruikt wordcn. Naar mijn mening kan mede
de bestudering van deze uitzonderingen en
neveneffecten inzicht geven insle mechanismen,
die niet zozeer agressie bevorderen, maar haar
in tegendeel voorkomen of verminderen.
Uitgerekend dergelijke agressie-remmende
mechanismen spelen waarschijnlijk een heel
belangrijke rol in het dagelijkse leven van de
meeste individuen. Immers, agressief gedrag
houdt grote risico's in, niet alleen voor het
individu zelf, maar ook voor de groep waarvan
hij deel uitmaakt. Elk individu is veel beter af,
als hij de situatie zodanig kan hanteren dat ze
niet hoeft uit te lopen op een agressieve actie.
We kunnen or dan ook van uit gaan dat een
individu alleen tot agressief gedrag zal overgaan, als hi] geen andere uitweg meer ziet om
bijvoorbeeld de situatie te kunnen hanteren.
Elk individu heeft al dan niet bewust bepaalde
bedoelingen met het vertonen van eel] bepaald
gedrag. Hi] streeft als het ware bepaalde doelen
na. Een aantal van doze doclen zal hi] moeten
kunnen bereiken om optimaal te kunnen functioneren. Bij het nastreven van deze doelen
kan hi] in conflict komcn met soortgenoten
die hun eigen, vaak tegengestelde, doelen nastreven. Soms heeft hi] juist soortgenoten
nodig om zijn doelen te bereiken of is een bepaalde relatie met een soortgenoot een doel op
zich. Interacties met soortgenoten zijn dan
noodzakelijk om de nagestreefde doelen te
bereiken. Het individu kan tijdens deze interacties van verschillende strategieen gebruik
maken; de meest rigoreuze ervan is agressief

gedrag. Dat betekent dat agressief gedrag
middel kan zijn om alle mogelijke doelen te
bereiken, voorzover interacties met soortgenoten daarbij nodig zijn. In het algemeen zal hij
proberen met behulp van allerlei minder schadelijke signalen zijn bedoelingen aan anderen
duidelijk te maken of zijn doel te bereiken
door middel van minder rigoreuze strategieen.
(Literatuur: Wiegman en Seydel, 1976;
Agressief gedrag, 1977; Buss, 1961; Montague,
1976).
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5. De functies van agressief gedrag
De in het vorige hoofdstuk genoemde doelen
kunnen zowel bewust als onbewust nagestreefd worden en zowel korte als lange termijn
doelen zijn. Een belangrijk kenmerk van !even
is de vermenigvuldiging ervan. Het functioneren
van elk levend wezen lijkt erop gericht te zijn
een zo groot mogelijk nageslacht te krijgen.
Alle korte termijn doelen die het in zijn leven
probeert te verwezenlijken lijken alle in dienst
te staan van dat hoofddoel (vermenigvuldiging).
Dit hoofddoel zou ik in algemenere termen
willen omschrijven: Elk individu streeft er als
het ware (vaak onbewust) naar om invloed
op de toekomst uit te oefenen
zelfs
na zijn dood. Dit doel kan hij alleen maar
bereiken door iets van zichzelf, al is het alleen
maar informatie, aan zijn nageslacht door te
geven. De methode die elke bekende soort hiervoor hanteert is het doorgeven van erfelijk
materiaal. Hoe meer succes een individu heeft
bij het bereiken van dit hoofddoel, des te
groter zal zijn invloed op de toekomst zijn.
Om deze methode te kunnen hanteren is het
in eerste instantie nodig, dat een individu in
staat is zo lang mogelijk te overleven, in tweede
instantie dat hij in staat is een geschikte
partner of partners te vinden en als derde dat
hij op de een of andere wijze ervoor kan
zorgen, dat zoveel mogelijk nakomelingen zelf
tot voortplanting kunnen komen. Om deze
taken tot een goed einde te kunnen brengen
zal een individu allerlei problemen, die hij op
zijn weg vindt, op een bevredigende wijze
moeten kunnen oplossen. Hij zal steeds kleine
subdoelen moeten zien te .bereiken, die uiteindelijk moeten leiden tot het volbrengen van
de genoemde levenstaken.

Elk gedrag dat vertoond wordt, worth geaeht
op de lange termijn een overlevingsfunctie
en/of een voortplantingsfunctie te hebben, of
dat gedrag nu ten dienste staat van de bevrediging van fysiologische behoeften of een functie
heeft hi] de bevrediging van sociale behoeften.
(Literatuur: Origin of Species, 1981; Barnett,
1981; Edwards, 1977; Dewsbury, 1978;
Alcock, 1979; Hinde, 1974; Thiessen, 1976;
Manning, 1972).

5.1. Agressief gedrag als verdedigingsmechanisnie

36

Een aantal van de in hoofdstuk 4 genoemde
agressie-bevorderende mechanismen, die nogal
eens in experimenten gebruikt worden om
agressie op te wekken, zal in natuurlijke
omstandigheden nauwelijks in aanmerking
komen als veroorzakers van agressie. Het feit
dat ze desondanks agressie-verhogend werken
zou er wel eens op kunnen wijzen, dat ze
bepaalde agressie-verhogende eigenschappen
bezitten die ook in natuurlijke omstandigheden
werkzaam zijn. Een groot aantal van deze
agressie-opwekkende mechanismen, hoe uit- eenlopend van karakter ze ook zijn, heeft
inderdaad een belangrijk kenmerk met elkaar
gemeen. Ze verstoren de vertrouwde omgeving
of een vertrouwde gang van zaken (bijvoorbeeld hi] verschillende frustratie-experimenten)
of ze zijn onbekend of onverwacht. Enkele
experimenten voegen daaraan nog uitgesproken
onaangename gewaanvordingen toe, bijvoorbeeld pijn. [lit allerlei onderzoeken blijkt
inderdaad dat onbekende prikkels en verstoringen in de omgeving agressief of vlucht-gedrag
kunnen opwekken, met name als deze prikkel
een soortgenoot is maar ook als een vertrouwde
soortgenoot in de buurt is.
Wat is er zo belangrijk aan de vertrouwde
omgeving of aan een vertrouwde gang van
zaken?
Om ook maar enigermate in staat te zijn om
de problemen het hoofd te bieden, die samenhangen met de eerdergenoemde overlevings- en
voortplant ingsfuncties, moet een individu

tenminste over het vermogen beschikken am
op grand van gebeurtenissen in het heden
toekomstige gebeurtenissen en oak de effecten
an zijn eigen gedrag daarop enigszins te
kunnen voorspenen.

In eerste instantie moet dit vermogen een
individu in staat stellen gevaren te zien aankomen en erop te anticiperen door op de
vlucht te slaan of deze gevaren het hoofd te
bieden.
In een vertrouwde omgeving is de voorspelbaarheid van gebeurtenissen en daarmee de
veiligheid voor het individu groot. Elke verstoring of onverwachte gebeurtenis vermindert
die voorspelbaarheid en kan onbekende gevaren met zich meebrengen. Met name als het
individu (nog) niet in staat is deze onverwachte gebeurtenis in verband te brengen met
eraan voorafgaande signalen of eerdere ervaringen, zal zijn lichaam hierop onmiddellijk
en vrijwel automatisch met allerlei fysiologische
en hormonale reacties reageren. Deze reacties
brengen het lichaam snel in staat van alarm,
gereed om hetzij door vlucht aan eventueel
gevaar te ontkomen, hetzij door aanval het
gevaar zelf te elimineren.
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Dit verklaart o. a. onze lichamekke reacties
ten gevolge van schrik, bijvoorbeeld als we
plotseling op onze schouder getikt worden,
terwij1 we niemand hebben horen aankomen.
De daadwerkelijke vluchtreactie wordt echter
alleen vertoond als het verwachte gevaar als
zo acuut of zo nabij wordt beschouwd, dat
geen andere strategie zinvol lijkt. De daadwerkelijke aanvalsreactie wordt vertoond als
bij acuut gevaar allerlei vluchtwegen afgesloten
lijken of als het individu niet wil vluchten,
omdat dat verlies van allerlei waardevol bezit
(nest, jongen, positie) zou betekenen of als
het gevaar minder het individu zelf lijkt te
bedreigen dan dit bezit. De onaangename
gewaarwording van bijvoorbeeld pijn wordt
waarschijnlijk beschouwd als een signaal dat
het gevaar reeds ter plaatse is.
De functie van agressief gedrag in dergelijke
situaties is duidelijk: De verdediging van het

eigen leven, van dat van partner en/of jongen
of van een of andere vorm van bezit, dat voor
het functioneren van het individu als waardevol
kan worden beschouwd.
Blijkt een verstorende prikkel niet onmiddellijk
actiut gevaar met zich mee te brengen, dan zal
een individu voorzichtig proberen deze beter

te leren kennen en te begrijpen om haar vervolgens te leren hanteren. Hij kan proberen de
prikkel nit zijn omgeving te verwijderen (on.
met behulp van agressief gedrag als het een
soortgenoot betreft) of haar op een of andere
wijze in te passen in die vertrouwde omgeving.
Welke strategic hij ook probeert, het resultaat
zou mocten zijn dat het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen behouden
blijft en liefst zelfs verder ontwikkeld wordt
op grond van deze nieuwe ervaring.
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hen soortgenoot is waarschijnlijk de meest
onvoorspelbare factor in de omgeving van
een individu. hen onbekende soortgenoot kan
een bedreiging betekenen voor de eigen
positie, voor de benodigde leefruimte, zelfs
voor het bezit van een partner en jongen en
misschien zelfs voor het eigen leven. Zelfs
een vertrouwde soortgenoot blijft tot op
bepaalde hoogte onvoorspelbaar en daarmee
een potentiele bedreiging, hoe gering dan ook.
Een onverwachte pijnprikkel, waarvan de
herkomst niet meteen is vast te stellen, zal
eerder aan deze soortgenoot toegeschreven
worden dan aan levenloze, meet voorspelbare
objecten. Dit zou een verklaring kunnen zijn
voor door pijn opgewekte inter-individuele
agressie.
Om een vertrouwde omgeving, een vertrouwde relatie, een vertrouwde gang van zaken vertrouwd te houden is het nodig om de bekende
kenmerken steeds te controleren en te toetsen.
Door sociale isolatie worden deze controle en
toetsing van met name sociale relaties en interactiepatronen onmogelijk gemaakt. Soortgenoten worden daardoor minder vertrouwd
en meer onvoorspelbaar. Dit verklaart mogelijk de verhoogde kans op agressieve interacties (en soms vluchtgedrag) na . periodes
van sociale isolatie.
(Literatuur: Archer, 1979; Red! and Wineman,
1977/1978; Montague, 1976; Fear, 1979;
Storr, 1972).

5.2. Net uitoefenen van invloed op de gang
van zaken in de nabije toekomst
Indien een individu niet over het vermogen
zou beschikken om enigszins vooruit te
kijken, zou hij zijn lichaam voortdurend in
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een alarmtoestand moeten houden om
onmiddellijk te kunnen vluchten of vechten,
als hij in onvoorzien gevaar komt te verkeren.
Heeft hij dat vermogen we!, dan kan hij gevaar
meestal ruimschoots van te voren zien aankomen en zich dan pas gereed gaan malcen
voor een reactie erop. Beschikt hij daarbij
echter niet over het vermogen de loop der
gebeurtenissen voldoende te beihvloeden, dan
kan hij nog niet veel anders clan vluchten of
vechten bij nadering van het gevaar.
Behalve dat deze extreme reacties veel van
het lichaam vergen, kan een individu, dat
alleen maar deze. reacties vertoont, niet toekomen aan andere bezigheden dan puur overleven. In dit opzicht is voor het individu
vluchtgedrag zelfs nog meer ongewenst dan
agressief gedrag, omdat hij met het laatstgenoemde gedrag tenminste nog een vorm van
invloed op de loop der gebeurtenissen kan
uitoefenen, als hij het althans overleeft.
Het is van het grootste belang voor elk
individu, dat hij niet overgeleverd is aan de
loop der gebeurtenissen, zelfs al kan hij die
voorzien. Het is met name belangrijk dat hij
in een vroeg stadium op de eerste signalen
van bijvoorbeeld een aankomende dreiging
kan reageren, omdat hij dan met minder
extreme acties en met waarschijnlijk meer
effect kan reageren dan in een later stadium.
Is de dreiging afkomstig van een soortgenoot,
dan is het van belang die soortgenoot met
behulp van signalen de eigen intenties, status
en kracht mee te delen en zelf uit de signalen
van de ander af te lezen wat die ander van
plan is. Als ze elkaar de tijd niet geven om
elkaars signalen te begrijpen of elkaars
signalen niet of verkeerd begrij pen of zich er
niets van aantrekken, kan de ontmoeting
uitmonden in een gevecht. Meestal zal het
zo'n vaart niet lopen. Een individu, dat tot
deze meer subtiele vormen van communicatie
nauwelijks in staat is, zal zich eerder bedreigd
voelen door een soortgenoot. Hij zal dan
ook sneller zijn toevlucht nemen tot aanvalsgedrag. Als dit gedrag het gewenste effect
(het elimineren van de dreiging) sorteert is
dat effect belonend genoeg om het de volgende keer weer zo te doen. Tenslotte is agressief
gedrag een vaste routine geworden om de

verlangde invloed te kunnen nitoefenen. Ben
dergelijk proces kan ook plaatsvinden,
wanneer een meer subtiele communicatie wel
uitgeprobeerd is, maar blijkt te falen. Naarmate een individu vaker ervaart dat hij geen
invloed kan uitoefenen op de loop der gebeurtenissen en daardoor op zijn eigen leven, zal de
behoefte aan controleren en beinvloeden van
de omgeving grater warden, vooral wanneer
die omgeving bestaat uit ioortgenoten die,
zoals eerder opgemerkt, de meest onvoorspelbare maar ook de moeilijkst te beihvloeden
elementen in die omgeving zijn. Agressief

gedrag is ongetwiffeld het meest effeetieve
middel voor het uitoefenen van controle en
invloed op anderen, althans op korte termijn.
(Literatuur: Redl and Wineman, 1977/1978;
Krames, Pliner and Alloway, 1978;
Montague, 1976).
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5.3. De behoefte aan experimenteren en het
opdoen van ervaringen
Ben groat aantal soorten krijgt als het ware
van nature het vennogen mee om op de
gebeurtenissen Vooruit te lopen am hun
doelen te kunnen bereiken. Dit geldt met
name voor soorten, die vrijwel onmiddellijk
na de geboorte voor zichzelf moeten kunnen
zorgen en zich snel moeten kunnen voortplanten. Deze soorten `wetenl als het ware
vanzelf wat bepaalde tekens en signalen in hun
omgeving betekenen en hoe ze crop moeten
reageren, zelfs als het soortgenoten zijn. Vele
andere diersoorten edger moeten met name
in hun jeugd nog veel leren, alvorens ze de
genoemde vermogens in voldoende mate antwikkeld hebben am zelf te kunnen overleven
en zich te kunnen voortplanten. Bij de
meeste soorten, oak de mens, zijn wel elementen van beide mechanismen te vinden.
Voor soorten, die de genoemde vermogens
door leerprocessen verder moeten ontwikkelen, is het opdoen van ervaringen een belangrijke voorwaarde. Het is van vele soorten bekend, dat zelfs volwassen individuen, wanneer
ze in een vertrouwde omgeving zitten, stapsgewijs proberen de wereld buiten die omgeving
beter te leren kennen. Zelfs stabiele groepen
zijn niet onveranderbaar, dankzij het feit dat
individuen binnen zo'n groep bestaande
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groepsverhoudingen blijven toetsen, af en toe
nieuwe dingen ontdekken of een nieuw terrein
onderzoeken. Territoriale dieren patrouilleren
langs de grenzen van hun gebied, wagen zich
soms even in het gebied van een ander, dagen
buren uit tot schijngevechten en krachtmetingen. Al dit gedrag heeft meerdere functies. Ten eerste worden de vertrouwde omgeving en de vertrouwde sociale verhoudingen
steeds weer getoetst en bevestigd. Ten tweede
worden nieuwe ervaringen gezocht en opgedaan. Elke nieuwe ervaring, die adequaat verwerkt is, draagt nl. bij tot een verdere ontwikkeling van het vermogen om op grond van
kleine voorvallen in het heden vooruit te
lopen op toekomstige gebeurtenissen. Een
derde functie kan zijn: Het leren kennen van
nieuwe mogelijkheden om een betere positie
of een nieuw gebied te veroveren met als
gevolg de mogelijkheid om meer invloed op
anderen uit te oefenen en vertrouwd te raken
met meer elementen uit de omgeving en met
meer strategieen.
Dergelijk experimenteer-gedrag is van levensbelang om te voorkomen, dat de wereld
buiten de vertrouwde omgeving te onbekend
en daardoor te onvoorspelbaar en te bedreigend wordt. De meeste soorten vertonen
echter alleen zulk gedrag vanuit een vertrouwde omgeving. Zolang die omgeving of
de sociale verhoudingen nog niet vertrouwd
of stabiel genoeg zijn, zullen ze al hun energie
erop richten die omgeving en sociale verhoudingen voorspelbaar te maken en komen
ze aan het verkennen van de wereld daarbuiten
nauwelijks toe. Dit geldt o.a. ook voor het
spelen en verkennen van kinderen. Spelen en
stoeien is een vorm van experimenteergedrag.
Tijdens sociaal spelen en stoeien wordt geexperimenteerd met verschillende strategieen.
De eigen mogelijkheden worden onderzocht
en ontwikkeld; communicatiesignalen worden
geleerd. Tijdens stoeien wordt ook geoefend
met agressieve strategieen, maar vooral de
beheersing ervan wordt geleerd evenals de
signaalwaarde van agressie-vervangende gedragingen zoals imponeer- en dreig-gedrag, schijnen rituele gevechten. Hoe meer een individu
over zijn omgeving, inclusief soortgenoten,
leert, des te beter zal hij in staat zijn ook

rekening te houden met de onzekerheidsmarges van zijn verwachtingen, des te geringer
is de kans dat onzekere of onverwachte gebeurtenissen als sterk bedreigend worden ervaren.
Het opdoen van kennis en ervaring is voor het
ontwikkelen van de beschreven vermogens van
vitaal belang. Deze behoefte aan ruimte om te
experimenteren met vertrouwde en nieuwe
aspecten van de omgeving kan zo groot worden, dat ze tot uiting komt in agressieve
acties. Mogelijk komen autoriteitsconflicten
en verzet tegen regels en bestaande verhoudingen hieruit voort.
(Literatuur: Jolly, 1973; Bowlby, 1978;
Schaffer, 1978).

5.4. Competitie tussen individuen
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Vele soorten vormen groepen om te kunnen
overleven. Een groep geeft een individu
bescherming tegen vijanden, kan hem ten
dienste staan bij het vinden van water en
voedsel en kan hem helpen extreme klimatologische omstandigheden het hoofd te bieden.
Ook kunnen groepen een individu helpen zijn
jongen te beschennen en groot te brengen.
Hoe groter de eenheid in de groep, des te
beter kunnen deze groepsfuncties vervuld
worden. Hoe minder de groepsleden zich als
individuen manifesteren, des te groter zal die
eenheid zijn. In principe zijn concurrentie
en competitie tussen groepsleden voor het
vervullen van de genoemde overlevingsfuncties ongewenst. Vaak echter is concurrentie
tussen soorten of tussen groepen noodzakelijk,
gezien de beperkte leefruimte en voedselvoorziening. Vaak ook moet een groep in staat zijn
zich te verdedigen, o.a. door middel van agressief gedrag, tegen by. roofvijanden.
Op lange termijn gezien vormt de groep your
het individu echter slechts een middel tot
overleving. Daarnaast streeft hij nog een aantal individuele doclen na, die in dienst staan
van o.a. de voortplantingsfuncties en waarvoor
hij juist moet kunnen concurreren met soortgenoten. Om de aandacht van een geschikte
partner te kunnen trekken moet hij kunnen
opvallen o.a. door uit te blinken in voor de
partnerkeuze belangrijke eigenschappen. Hij
moet in staat zijn een gebied of positie te ver-
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overen en te behouden om de nodige rust te
garanderen tijdens de paarvorming, de paring
en eventuele zorg voor de nakomelingen, Hij
moet in staat zijn voldoende voedsel te vinden
voor zijn nageslacht en vaak ook voor zijn
partner. Hij moet in staat zijn om zijn nakomelingen en eventueel zijn partner te beschermen tegen gevaren, die soms van soortgenoten kunnen komen. Daarom moet een
individu bij vele soorten aan een potentiele
partner kunnen tonen dat hij bovengenoemde
vermogens bezit, en zelfs daarbij anderen overtreft. Hij moet de aandacht van een potentiele
partner kunnen trekken en vasthouden, en dat
kan hij alleen maar als hij op de een of andere
manier gunstig afsteekt ten opzichte van concurrenten. Agressief gedrag, meestal in geritualiseerde vorm 1 , is hiertoe een veelgebruikt
middel. Dergelijke geritualiseerde schermutselingen kunnen uitlopen op fysiek geweld, als
een van de tegenstanders zich niet aan de
regels houdt of als de krachten zo gelijk verdeeld zijn, dat geen van beide rivalen tijdig
kan voorspellen wat de uitslag zal "zijn.
Behalve door dergelijke agressieve rituelen zal
een individu ook met behulp van andere
methoden aan een potentiele partner duidelijk
moeten kunnen maken, dat hij op allerlei
terreinen de meest geschikte is. Soms zal hij
daarvoor juist moeten kunnen samenwerken
met andere individuen en cooperatief gedrag
vertonen. Waar het op neer komt is dat hij de
partner moet tonen dat hij meer dan anderen
in staat is de loop der gebeurtenissen uiteindelijk in zijn voordeel te becnvloeden.

Agressief gedrag, vooral de geritualiseerde
vormen ervan, is een strategic ten dienste van
de competitie en concurrentie tussen individuen van dezelfde soort of groep, ook bij de mens.
Er bestaat daarom voortdurend een conflict
tussen de groepsfuncties, die uniformiteit van
individuen vereisen, en de individuele functies,
die diversiteit tussen individuen vragen. Ver' Met geritualiseerde gevechten worden krachtmetingen en schijngevechten bedoeld, waarbij de
tegenstanders soms nauwelijks met elkaar in fysiek
contact komen. De interactie bestaat uit een serie vaak
stereotyp uitziende gedragingen met een imponeer- of
dreigkarakter.

schillende soorten hebben verschillende oplossingen gevonden voor dit dilemma. Bij sociaal
levende soorten, waaronder de mens, zijn deze
functies niet steeds strikt van elkaar te schciden, hetgeen in het dagelijkse leven nogal eens
conflicten bij een individu kan veroorzaken.
(Literatuur: Thiessen, 1976; Agressief gedrag,
1977; Van Dijk, 1977).

5.5. Samenvatting van de universele functies
van agressief gedrag
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Samengevat komt de tot nu toe gevolgde
gedachtengang hierop neer, dat agrcssief gedrag,
zoals het gedefinieerd is, slechts den van de
mogelijke uitdrukkingsvormen is van:
1. de bereidheid van een individu om zijn
krachten en capaciteiten te meten en te vergelijken met die van andere individuen, met het
doel zich als individu te manifesteren en uit
te blinken.
2. de bereidheid om leven, have en goed te
verdedigen tegen gevaren.
3. de neiging om onigeying en sociale verhoudingen vertrouwd en voorspelbaar te maken en
te houden en zich daardoor te beschermen
tegen onverwachte gevaren.
4. de neiging om de omgeving, inclusief soortgenoten, tc beinvloeden om onverwachte gevaren te voorkomen.
5. de bereidheid om te experimenteren met
bestaande grenzen en verhoudingen, en om
nieuwe ervaringen op te doen.
6. Specifiek menselijke facetten aan het
fenomeen agressie
De in het vorige hoofdstuk genoemde neigingcn
en behoeften zijn ook bij mensen duidelijk te
herkennen. Eveneens is bij de mens agressief
gedrag ecn vorm waarin deze neigingen en
behoeften tot uitdrukking kunnen worden
gebracht. Zoals elke soort doct ook de menselijke soort dat op zijn eigen specifieke wijze.
Elke soort benut zijn soortspecifieke kenmerken tijdens sociale communicatie bij het geven
van signalen, maar ook tijdens aanvalsgedrag.
Vissen gebruiken vinnen, bek en staart; vogels
hun snavel en vleugels; verschillende zoogdieren hun tanden, geweien of booms. Ook
mensen gebruiken soortspecifieke kenmerken
en attributen, zoals armen en handen, werk-
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tuigen, woorden en hersens, in dienst van de
bovengenoemde neigingen. Dit wil niet zeggen
dat deze eigenschappen bij andere soorten niet
, aanwezig zijn of benut worden, maar de mens
is de specialist bij uitstek in het gebruik van
zijn handen en van werktuigen, het gebruik
van verbale communicatie en in het benutten
van zijn grote hersenen, waar o.a. het geheugen,
het associatief vermogen en het spraakcentrum
gezeteld zijn. Meer dan de meeste andere diersoorten is hij in staat daardoor van ervaringen
te leren, niet alleen van de eigen ervaringen
maar ook van de ervaringen van voorouders,
die hem worden overgedragen door middel
van cultuur en traditie, en bijbehorende normen en waarden. Meer dan andere diersoorten
is hij in staat in de toekomst te kijken en zijn
omgeving zodanig te beihvloeden, dat hij deze
soms meer aangepast heeft aan zijn eigen
wensen dan zichzelf aan zijn omgeving. Hierdoor heeft de mens ook een alternatief gevonden voor de invulling van de universele behoefte om de toekomst ook na de dood te
beihvloeden. Bellalve door het doorgeven
van erfelijke eigenschappen kan hij ook aan
deze behoefte voldoen door het doorgeven
van culturele waarden, ideeen, visies en ideologieen. Bezit bestaat niet alleen uit have en
goed, maar ook uit geestelijke waarden, uit
het hebben van een gevoel van eigenwaarde,
van eigen meningen en van een eigen identiteit. Dit houdt echter tevens in dat ook dit
geestelijk bezit bedreigd kan worden en dat
dit gevaar dezelfde'lichamelijke reacties kan
oproepen als gevaren, die het leven zelf of
materieel bezit bedreigen.
Dat betekent dat de definitie van agressief
gedrag uitgebreid moet worden, want mensen
zijn niet alleen in staat een ander fysiek te
beschadigen, maar ook in psychisch opzicht
te kwetsen. Er zijn overigens aanwijzingen
dat ook dieren kunnen sterven aan het feit
alleen dat ze gevechten verliezen, zonder dat
ze duidelijk gewond zijn. Dit wordt meestal
aan stress geweten, maar is het mechanisme
principieel verschillend van psychische
kwetsures?
Meer nog dan bij andere soorten bestaat bij
een menselijk individu de behoefte om
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vooruit te kunnen kijken en de nabije en verre
toekomst te kunnen beinvloeden om daannee
zijn eigen leven te kunnen bepalen en veilig te
stellen. Meer nog dan andere soorten kampt
hi] echter ook met het probleem dat soortgenoten zo moeilijk voorspelbaar en zo moeilijk te beinvloeden zijn, o.a. omdat hun gedachten hun gedrag mede kunnen beinvloeden
en deze gedachten zo moeilijk te doorgronden
zijn. En daarbij komt nog dat de mens tot
den van de meest.sociale soorten behoort
(samen met bepaalde sociale insecten, b.v.
bijen) en om te kunnen functioneren op allerlei verschillende niveaus juist afhankelijk is
van die soortgenoten. Belangrijke, typisch
menselijke subdoelen zijn dan ook het vinden
van geestverwanten, het krijgen van aandacht,
begrip en waardering van anderen voor de
eigen capaciteiten, maar vooral voor de eigen
ideeen, meningen en ideologieen.
Het hele gedrag van mensen bestaat uit een
mengelmoesje van oorspronkelijke en nicuw
verworven elementen, die elkaar kunnen aanvullen maar ook tegenwerken. Dat is ook het
geval met agressief gedrag. Zelfs verbaal agressieve acties gaan vergezeld van non-verbale
elementen. De laatste zijn vaak onbewust en
staan minder onder invloed van de wil dan de
verbale uitingen. Naarmate een mens zich meer
bedreigd voelt, zal het aandeel van de oorspron
kelijke, non-verbale elementen bij het vertonen
van agressief gedrag toenemen. Een fysiek
agressieve aanval volgt meestal op een serie
van non-verbale signalen die waarschijnlijk
dezelfde functie hebben als dreig- en imponeergedrag hi] dieren, nl. het overbrengen van de
bedoelingen, stemmingen en de mate van bereidheid om aan te vallen bij de agressor, teneinde een echte aanval te voorkomen. Want
ook de mens is bij voorkeur niet agressief.
(Literatuur: Hinde, 1974; Jolly, 1973;
Gunn, 1973; Baron, 1977; Morris, 1977;
Montague, 1976; Vidence, 1976; Thieme,
1980).

6.1. Haat en vijandigheid
De tot nu toe besproken vormen van agressief
gedrag gaan in ieder geval bij mensen — en
waarschijnlijk bij vele dieren — met gevoelens
en gewaarwordingen gepaard die we emoties
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noemen. Boosheid, woede en razernij zijn
emoties die vooral defensief agressief gedrag
vaak vergezellen. Mensen die zelf nauwelijks
agressief reageren kunnen zich vaak best
situaties voor de geest halen, waarin ze zich
kunnen voorstellen dat anderen en misschien
zijzelf agressief kunnen worden, omdat die
situaties henzelf boos of woedend maken.
Andere vormen van agressief gedrag worden
meer als middel gebruikt dan als doel, bijvoorbeeld teneinde de omgeving voorspelbaar en
controleerbaar te houden. Naarmate een dergelijk gebruik van agressief gedrag meer en meer
een gewoonte wordt dankzij de als positief
ervaren effecten zal ze met minder emoties
gepaard gaan. De beide vormen van agressie
kunnen resulteren in het toebrengen van letsel
aan de tegenpartij, maar dat is noch de uiteindelijke functie noch het onmiddellijke doel
van het gedrag. In feite is alleen het bereiken
van de eigenlijke doelen, o.a. het verwijderen
van een dreiging of het uitoefenen van gewenste
invloed, in staat de bereidheid om aan te
vallen werkelijk omlaag te brengen, al zal het
afreageren van spanning op zich agressie-verlagend kunnen werken. Als een soortgenoot de
agressie-opwekkende prikkel is, is het vaak
voldoende voor die soortgenoot om te vluchten
of submissief gedrag, angst of pijn te tonen om
de aanval te doen stoppen. Aileen bij razernijaanvallen lijkt dit niet altijd op te gaan. Dergelijke aanvallen zijn incidenteel ook bij dieren
waargenomen. In ieder geval gaan ze bij mensen
vergezeld van heftige emoties. De signalen van
het slachtoffer lijken dan gewoon niet meer
waargenomen te worden. Er zijn echter vormen
van agressie bekend (voorzover ik weet alleen
bij de mens) waarbij juist het tonen van angst,
pijn of submissief gedrag agressie-verhogend in
plaats van agressie-verlagend werkt en die
niet met heftige emoties gepaard gaan.
Het kwellen of kwetsen van soortgenoten (vaak
zwakkeren) of weerloze dieren lijkt daarbij
inderdaad doel op zich te zijn in plaats van
middel om een geheel ander doel te bereiken.
Mogelijk zijn deze vormen van agressie uitwassen van plaag- of pestgedrag. Of ze komen
voort uit voortdurend gevoede en opgekropte
wraakgevoelens. Het menselijk geheugen heeft
nl. het onaangename neveneffect, dat situaties

waarin een persoon zich door anderen gekwetst
heeft gevoeld, steeds weer beleefd kunnen
worden met alle ohaangename gevoelens,
emoties en lichamelijke reacties erbij. Een
cumulatie van herinncringen aan meerdere van
zulke situaties kan hi] sommigen uiteindelijk
resulteren in cen explosieve reactie (bijvoorbeeld een razernij-aanval) zelfs op grond van een
betrekkelijk geringe aanleiding. Een ander
gevolg van opgekropte wraakgevoelens zouden
haatgevoelens en vijandigheid Los. anderen
kunnen zijn, eventueel resulterend in bovengenoemde vormen van agressie.
(Literatuur: Buss, 1961; Red! and Wineman,
1977/1978; Agression, 1978; Storr, 1972).

7. Mechanismen die agressie ten opzichte van
soortgenoten remmen
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Zoals ik al eerder heb opgemerkt, is agressief
gedrag een heel efficient middel om de omgeving, en daarin vooral soortgenoten, voorspelbaar en controleerbaar te houden en er invloed
op uit te oefenen. Toch wordt dit middel relatief weinig gehantecrd. In hoofdstuk 8 wordt
aandacht besteed aan vormen van geremde
agressie. Het gegeven dat dergelijke vormen
voorkomen suggereert dat de relatief !age frequentie van agressief gedrag niet altijd te verklaren is door de afwezigheid van agressieopwekkende prikkels, maar wel te verldaren is
door de aanwezigheid van agressie-remmende
mechanismen. Zelfs de meest agressieve individuen houden zich niet steeds bezig met vechten.
Gedeeltelijk is dit tc danken aan het felt dat
ook andere primaire functies (slapen, eten,
drinken, lichaamsverzorging etc.) vervuld
moeten worden. Een bepaalde behoefte kan
op een gegeven moment andere behoeftes overheersen en gedrag onderdrukken dat ten dienste
staat van de bevrediging van laatstgenoemde
behoeftes. Maar zelfs tijdens sociale interacties
zijn de meest agressieve individuen niet alleen
maar bezig met vechten en aanvallen, terwiji
het nauwelijks aan te nemen is dat at deze interacties conflictloos zijn, gezien de vaak tegengestelde belangen van de deelnemers aan die interacties. Ook dan zijn er blijkbaar mechanismen
werkzaam, die agressief gedrag voorkomen, hoe
primitief ze ook mogen zijn.

7.1. Angst'
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Het meest primitieve agressie-remmend mechanisme is angst. Agressief gedrag komt nogal
eens voor in situaties, die in ieder geval bij
de mens, ook een gevoel van angst oproepen.
Nogal eens wordt dit geinterpreteerd als
agressie die door die angst opgewekt zou zijn.
Zelf zou ik dit gegeven aldus willen interpreteren: Bepaalde situaties hebben kenmerken
(prikkels) die bij een individu dat daar gevoelig
voor is, zowel angst als agressie opwekken,
doordat ze als een bedreiging worden ervaren.
Er bestaat dan een kans dat het individu de
situatie meester probeert te blijven door
middel van agressief edra g als verdedigingsmiddel (zie hoofdstuk 5.1.), als de agressie
de angst overheerst. Overheerst de angst dan
zal hij de situatie ontwijken of ontvluchten,
desnoods met geweld (vergelijkbaar met de
reactie van `een kat in het nauw'). Zeker bij
de mens zou ik twee vormen van angst willen
onderscheiden.

7.1.1. Angst voor externe negatieve effecten
van agressief gedrag
Aanvalsgedrag in potentieel gevaarlijke
situaties brengt risico's met zich mee. Met dat
gedrag komt men nl. dichter bij het gevaar.
Door aan te vallen neemt een individu altijd
het risico dat hij zelf letsel oploopt. Bovendien
blijkt de ervaring van het verliezen van een
gevecht de kans op agressief gedrag te verlagen.
Het verliezen van een gevecht lijkt als zeer
onaangenaam te worden ervaren.
Alleen daarom al zal een individu in principe
weinig geneigd zijn een duidelijk sterkere of
bekwamere tegenstander aan te vallen. Angst
voor straf, voor gezichtsverlies, uitstoting uit
de groep en verlies van privileges (bijv. de
vrijheid) kunnen ook bij mensen agressie-remmend werken en vallen waarschijnlijk in
dezelfde categoric als angst voor het oplopen
van letsel. Voorzover het negatieve effect
situatie-gebonden is zal ook het agressie-remmend karakter ervan situationeel bepaald zijn.
Angst voor straf zal bijvoorbeeld alleen agressie
t.o.v. diegenen die de straf geven remmen.
Onder angst versta ik de neiging om een bepaalde
situatie te ontwijken of te ontvluchten.

In bepaalde situaties kan dit mechanisme zeer
effectief zijn bij het voorkomen van agressief
gedrag. Het is echter de vraag of ze dan doorwerkt in andere situaties. Het is zelfs niet
ondenkbaar dat de kans op agressief gedrag in
andere situaties of op de lange termijn verhoogd wordt, indien strafmaatregelen als
reactie op agressief gedrag een individu elke
mogelijkheid ontnemen om te voldoen aan bij
hem levende fundamentele behoeften (zie
ook de hoofdstukken 6.1., 8.2. en 9.).
(Literatuur: Buss, 1961; Archer, 1979;
Baron, 1977; Fear, 1979).
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7.1.2. Angst voonverlies van zelfbeheersing
(zie ook hoofdstuk 7.4.)
Angst voor eigen agressie wordt nogal eens
door mensen aangevoerd als reden waarom ze
een conflict uit de weg gaan. Misschien hoort
deze vomi van angst in wczen thuis in het
vorige hoofdstuk (7.1.1.) of hangt ze meer
samen met de mechanismen beschreven in
7.2. en valt ze onder angst voor sociale
afwijzing. Hoewel dieren duidelijke vonnen
van geremde agressie kunnen vertonen, is het
moeilijk te onderscheiden of er sprake is van
angst voor de rivaal of angst voor de eigen
agressie. De laatste zal echter meer algemeen
en minder situationeel, actief zijn. Verlies van
zelfbeheersing betekent in wezen verlies van
het vemiogen tot controle van het eigen gedrag
en daarmee ook verlies van overzicht over de
effecten ervan op de omgeving. Verlies van
zelfcontrole is daarom bedreigend voor de
agressor zelf. Het werkt een fundamentele
behoefte tegen. Alleen om die reden is het
denkbaar dat elk individu een vorm van beheersing van zijn agressie bezit, hoe gering
die ook mag zijn. Conflictsituaties en
spanningen venninderen het vermogen tot
zelfbeheersing.
De angst vaor verlies van zelfbeheersing kan
tot gevolg hebben dat individuen conflictsituaties en spanningen gaan vertnijden of als
dat niet lukt ervan wegvluchten. Mensen
kunnen behalve daadwerkelijk vluchtgedrag
ook psychologische vlucht- en vermijdingsstrategieen ontwikkelen. Ze kunnen zich
afsluiten voor de realiteit, gaan fantaseren,
aan iets heel anders gaan denken of over jets

heel anders gaan praten. Daadwerkelijke vlucht
kan afgesneden worden door psychologische
hindernissen, zoals de angst voor gezichts- of
positieverlies. Als de vluchtwegen op de een of
andere wijze afgesloten zijn, is de kans op verlies van zelfbeheersing en daarmee op agressie
groot.

7.2. Pro bleem-oplossend vermogen
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Zoals al eerder is benadrukt wordt agressief
gedrag beschouwd als een strategie die alleen
benut zal worden als andere strategieen niet
beschikbaar zijn of als onwerkzaam worden
beschouwd op grond van eerdere ervaringen
als middelen om bepaalde problematische
situaties te hanteren.
Naarmate een individu meer ervaring heeft
gehad met het succesvol hanteren van verschillende situaties, meer heeft kunnen oefenen met verschillende strategieen, anders dan
agressief gedrag, en een vermogen heeft verworven om vooruit te kijken en het verloop
van gebeurtenissen te beihvloeden, is zijn
. probleem-oplossend vermogen groter en de
kans dat hij agressief gedrag nodig heeft om
zich staande te houden kleiner. Dat laatste
hangt ongetwijfeld samen met het feit dat een
individu dat over een redelijk probleem-oplossend vermogen beschikt zich minder gauw
bedreigd zal voelen in allerlei situaties. De
relatie tussen ervaringen en het niveau van dit
vermogen wordt ongetwijfeld mede bepaald
door individuele eigenschappen en (on)mogelijkheden.
Een individu zal in het algemeen geneigd zijn
die strategieen te hanteren, die het beste bij
zijn mogelijkheden aansluiten, al zou het
alleen maar zijn omdat hij ervaren heeft dat
hij met deze strategieen, voorzover hij in de
gelegenheid is geweest ze uit te proberen, het
meeste en het snelste succes heeft. Het is
voorstelbaar, dat daarom fysiek sterke en
grote individuen agressief gedrag als strategie
eerder zullen leren hanteren dan fysiek zwakkere en ldeinere individuen.
(Literatuur: Child psychiatry, 1976).
,

7.3. Sociale behoeften als tegenhangers van
agressie
De meeste soorten hebben een soortgenoot
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nodig als partner, als oudcr of als speelkameraad. Met name soorten die in sociale groepen
leven hebben soortgenoten nodig voor groepsfuncties, zoals ze in hoofdstuk 5.4. zijn genoemd. Sommige soorten, waaronder de mcns,
hebben een groot vermogen tot samenwerking
en tot het delen van goederen ontwikkeld,
waardoor een taakverdeling tussen grocpsleden .
mogelijk is.
In hoofdstuk 5.4. is ook de noodzaak tot
competitic tussen groepsleden genoemd, die
kan resulteren in agressieve'interacties. Deze
competitie zou uiteindelijk ten dienste staan
van de partnerkeuze en de voortplanting.
Agressief gedrag toy. een potentielc of reeds
bestaande partner is echter schadelijk en moct
dan ook zoveel mogelijk voorkomen of tenminste geremd worden. Met name als de
paarband nog niet stabiel is moet voorkomen
worden dat agressie of angst bij de partner
wordt opgewekt. Hetzelfde geldt voor de
relatie met de eigen jongen, relaties met andere
familieleden en met grocpsgenoten. De behoefte om zich bij soortgenoten aan te sluiten,
een paarband te vormcn en om ouderzorg te
vertonen zijn sterke tegenhangers van eventuele
agressieve neigingen. Misschien omdat ze de
angst voor sociale afwijzing en/of voor de
eigen agressie verhogen, maw zeker omdat ze
een sterke bindende kracht tussen soortgenoten vormen, die mensen affiliatie, vriendschap
of liefde noemen. En deze binding zou wel
eens een veel werkzamere en duurzamere
tegenhanger van agressie kunnen zijn dan de
angsten die in eerdere hoofdstukken zijn
beschreven.
Een individu van een socialc soort staat daarmce voor het dilemma dat hi] de taak heeft
contact te maken en te !louden met anderc
individuen, die als de mcest onvoorspelbare
en moeilijk te beinvloeden omgevingsfactoren
kunnen worden beschouwd. Die andere individuen streven hun eigen doelen na, die ten
dele gemeenschappelijk zullen zijn met de
eigen doelen, maar ook ten delc verschillend
ervan en misschien zelfs tegengesteld eraan.
Hoc meer gemeenschappelijke doelen twee
individuen hebben, des te beter een door
beiden nagestreefd contact waarschijnlijk
zal verlopen. Toch zullen beiden ook aan bun
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trekken moeten komen wat.betreft hun beider
behoefte invloed uit te oefenen op de loop
der gebeurtenissen, dus ook op elkaar. Beiden
moeten daarom over het vermogen beschikken
om zowel de reacties van anderen enigermate
te kunnen begrijpen, te voorzien en te beihvloeden, als zelf voor de ander voorspelbaar
te zijn en beihvloedbaar. Dit vermogen bestaat uit een aantal capaciteiten:
1) het vermogen om signalen van de ander
waar te amen en enigszins te begrijpen
binnen de context van de situatie om zich op
grond van die signalen te kunnen voorstellen,
hoe die ander zich voelt en waar hij naar
streeft.
2) het vermogen Om op grond van dit begrip
te voorspellen hoe die ander zal reageren op
o.a. het eigen gedrag.
3) het vermogen en de bereidheid om met die
gevoelens en reacties van die ander rekening
te houden.
De meeste mensen bezitten deze verthogens
in voldoende mate om te kunnen functioneren. Toch zullen ze niet altijd in staat zijn
om deze vermogens even goed te hanteren.
Een te grote mate van spanning o.a. als gevolg
van het oningevuld blijven van fundamentele
behoeften kan een nadelige invloed hebben
op het gebruik van deze vermogens. Het
hebben van wraakgevoelens als gevolg van bijvoorbeeld een agressieve bejegening door een
ander, zonder dat er een goed verweer mogelijk was, lijkt met name het laatstgenoemde
vermogen negatief te beihvloeden. De opeenhoping van een reeks van dergelijke ervaringen kan mogelijk wraakgevoelens doen overgaan in haatgevoelens, waarbij de bereidheid
om met de agressor rekening te houden vrijwel
tot nul wordt gereduceerd, hetgeen kan uitlopen op een vijandig agressieve aanval op die
agressor. De haatgevoelens zijn in dit geval
nog persoonsgebonden. Er is nog wel een
bereidheid om rekening te houden met anderen dan de agressor. Deze zal er niet meer zijn
of veel minder als haatgevoelens meer algemeen
zijn. Hier kom ik in hoofdstuk 9 op terug.
Mensen zullen op grond van de groepsfuncties
een grotere neiging vertonen contact en aansluiting te zoeken met andere mensen op
momenten dat de dreiging van gevaar waarge-

nomen wordt. Als de genoemde vermogens
echter niet goed ontwikkeld zijn, zijn die andere
.mensen ook bedreigend en werken dan eerder
spanning-verhogend dan spanning-verlagend.
Deze spanning reduceert weer de toch al
geringe sociale vennogens. De behoefte aan
sociaal contact kan hierdoor resulteren in verschillende vormen van agressief gedrag die
het gewenste sociale contact weer tegen gaan
werken.
Terwille van de bevrediging van de genoemde
sociale behoeften moeten individuen van de
meeste soorten zich aan sociale regels houden,
in het geval van de mens ook aan cultured
bepaalde groepsnormen en -waarden, die op
hun beurt weer de mate van vOorkomen van
agressief gedrag en de vorm ervan sterk kunnen
beihvlocden.
(Literatuur: Morris, 1977; Montague, 1976;
Eibl-Eibesfeldt, 1971; Bowlby, 1978; Hinde,
1979).
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7.4. Zeljbeheersing en geweten
Zowel zelfbeheersing als geweten worden
genoemd als typisch menselijke mechanismen
ter voorkoming van fysieke agressie. In hoeverre dergelijke mechanismen ter regulering
van agressie bij dieren veorkomen is niet
bekend, met name omdat we niet weten hoe
we ze bij andere soorten dan de mens zouden
moeten herkennen. Bovendien zijn beide
begrippen nauwelijks duidelijk omschreven.
In de betckenis waarin ze gebruikt worden in
de dagelijkse omgangstaal lijken ze overeen
te komen met den van de eerdergenoemde
agressie-remmende mechanismen of met een
combinatie van verschillende ervan. Beheersen
we ons als we woedend zijn omdat we bang
zijn voor de negatieve gevolgen van een aanval
of voor controleverlies, of omdat diegene op
wie we woedend zijn iemand is om wie we
geven, of omdat agressief gedrag in onze cultuur niet past? Voelen we ons schuldig na
een agressieve daad, omdat we iets deden dat
niet hoorde of omdat we er op de den of
andere manier voor gestraft worden of omdat
we ons in de gevoelens van het slachtoffer in
kunnen leven? Vooral de in het vorige hoofdstuk genoemde sociale vermogens zouden we]
eens een belangrijke rol kunnen spelen bij de

I
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ontwikkeling van zowel de zelfbeheersing als
het geweten, met name het vermogen en de
bereidheid om met gevoelens en reacties van
anderen rekening te houden.

8. Vormen van geremde agressie
8.1. Imponeer-, bluf- en dreiggedrag
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Agressief gedrag komt zelden als een donderslag bij heldere hemel. Vaak gaan er waarschuwingssignalen aan vooraf, al zullen deze
niet altijd door anderen waargenomen of begrepen worden. Ethologisch onderzoek heeft
aangetoond dat allerlei soorten signalen hanteren die een zekere voorspellingswaarde
hebben met betrekking tot de kans dat er een
aanval of een vlucht zal volgen op eera later
tijdstip. Deze signaalhandelingen worden
beschouwd als het resultaat van een conflict
tussen de bereidheid om aan te vallen en
andere neigingen, bijv. de neiging om te
vluchten. Dergelijke signalen spelen een
belangrijke rol in de communicatie tussen
soortgenoten, vooral tijdens conflicten. Vaak
hebben ze een belangrijk aandeel in geritualiseerde gevechten (zie ook hoofdstuk 5.4.).
.Met behulp van deze signalen kan elk van de
rivalen de ander ervan proberen te overtuigen,
dat hij sterker, sneller en bekwamer is (imponeer- en blufgedrag), of dat zijn bereidheid
om aan te vallen serieus genomen moet worden (dreiggedrag). Dergelijke signalen kunnen
ook dienen om anderen uit te dagen om maar
eens te tonen wat zij waard zijn (agressie
provocerend gedrag). Dat het hierbij om
vormen van geremde agressie gaat kan afgeleid
worden uit het gegeven dat er zowel een aanval als b.v. een vlucht op kan volgen, afhankelijk van de reacties van de tegenstander en de
eigen motivatie, en uit de vorm van bepaalde
signaalhandelingen. Bepaalde dreighandelingen
zien eruit als intentie-aanvalsgedrag, b.v.
het doen van een uitval die wordt gestopt
net voor de tegenstander of het opheffen van de
arm zonder echt te slaan.
(Literatuur: Morris, 1977; Manning, 1977).

8.2. Omgerichte agressie
Bij vele diersoorten komt het voor dat
• agressie, die op de een of andere manier

I
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geremd is, wordt omgericht (afgereageerd)
op levenloze objecten of andere soortgenoten.
lndien de remming wordt veroorzaakt door
eon vluchtneiging, met andere woorden angst
voor de ander, wordt de agressie gericht op
levenloze objecten of zwakkere soortgenoten
die deze angst niet of minder opwekken.
Wordt de remming veroorzaakt door cen paarband dan kan de agressie worden afgereageerd
op soortgenoten die geen partners zijn.
Ook mensen vertonen dergelijke gedragingen.
Ze slaan met deuren, reageren boos op nietsvermoedende collega's, klanten of anderen,
slaan met de vuist op tafel, smijten met iets,
vernielen meubilair etc. Flet belonende effect
van dergelijk gedrag is het wegebben van
spanning. Dankzij zijn geheugen kan de mens
de eigenlijke agressie-opwekkende situatie met
alle emoties erbij steeds weer herbeleven,
zodat het spanning-reducerende effect van de
omgerichte agressie kortdurend zal zijn, als
de betreffende situatie niet op de een of
andere wijze nog bevredigend wordt opgelost.
Deze vorm van agressief gedrag kan een vaste
spanning-reducerende strategic worden bij
mensen aan wie door de omgeving elke mogelijkheid wordt ontnomen om aan fundamentele
behoeften te voldoen (zie hoofdstuk 7.1.1.).
(Literatuur: Buss, 1961; Redl and Wineman,
1977/1978; Storr, 1972; Agression, 1978;
Manning, 1972).
9. Individuele aspecten van agressief gedrag;
de ontwikkeling van gedrag
Dater verschil tussen individuen bestaat in de
mate waarin ze met fysieke agressie reageren
op bepaalde situaties is algemeen bekend. De
suggcstie dat ontwikkelingsprocessen daarbij
een belangrijkc rol spelen is sterk, gezien de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek en
voorbeelden uit de praktijk.
Uit allerlei onderzoek is langzamerheid bekend
dat contact met soortgenoten bij allerlei
diersoorten in de vroege jeugd erg belangrijk
is voor het ontwikkelen van een gevarieerd en
evenwichtig samengesteld sociaal gedragsrepertoire. Dieren, die sociaal gefsoleerd zijn opgegroeid, zijn later niet meet- in staat tot normale
sociale interacties op allerlei niveaus. Kenmerkend is het vertonen van extreme vlucht- en
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agressieve gedragingen in snelle afwisselingen.
Met name soortgenoten worden behandeld als
vreemde, beangstigende en bedreigende objecten. Als er al sociale toenaderingspogingen
worden gedaan zijn deze niet aangepast aan
de situatie, verkeerd georienteerd of gebeuren
met de verkeerde handelingen. Deze gegevens
tonen aan dat adequaat sociaal gedrag voor een
groot deel geleerd moet worden. Elk jong
individu heeft wel een uitrusting meegekregen,
zoals bepaalde gevoeligheden voor sociale
prikkels, bepaalde uitdrukkingsmogelijkheden
om gewenste reacties aan de sociale omgeving
te ontlokken en bepaalde vermogens om
sociale handelingen te kunnen volbrengen of
ontwikkelen. Sociale isolatieproeven zijn vrij
grove middelen om de interactie tussen milieu
en individuele eigenschappen te onderzoeken.
Recent onderzoek gaat steeds meer gegevens
opleveren over de meer subtiele wisselwerking
tussen omgeving en individu en de gevolgen
ervan voor later sociaal gedrag.
Naarmate er meer geleerd moet worden, duurt
de ontwikkelingsfase langer en blijft het kind
langer afhankelijk van ouders en verzorgers.
Vooral bij de mens lijkt die fase veel langer te
duren dan de lichamelijke ontwikkeling en
lijkt zich zelfs in de volwassen fase nog voort
te zetten.
Ouders dienen te zorgen voor voldoende
voedsel, ruimte, rust, warmte en veiligheid.
Hun belangrijkste opvoedingstaken zijn echter
het ontwikkelen van de vermogens om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en te beihvloeden, met name in interactie met soortgenoten.

Al heel vroeg leert de baby bepaalde prikkels,
zijn gedrag en reacties van de omgeving met
elkaar te associeren. Het huilen van een baby
is voor de ouders een signaal dat hij verzorging
nodig heeft. Aanvankelijk zal de baby pas
ophouden met huilen als hij de verzorging
gekregen heeft, die de onaangename prikkel,
die het huilen opwekte, verwijdert. Heeft hij
ervaren dat zijn huilen het beoogde effect
heeft, dan zal hij al ophouden met huilen als
hij de eerste tree van de trap hoort kraken, of
als hij de stem van Oen van zijn ouders hoort
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of de deur open hoort gaan. Een deel van zijn
omgeving is hiertnee voor hem voorspelbaar en
controleerbaar geworden.
Door te enaren dat hij in staat is zijn omgeving
naar wens te beihvloeden ondanks het gegeven
dat hi/ zo afhankelijk daarvan is, is de eerste
stap gezet voar de ontwikkeling van eerdergenoemde vermogens, van zelfvertrouwen en
vertrouwen in diegenen die nog vnl. zijn omgeving vormen. Deze vermogens moeten ontwikkeld worden op basis van steeds nieuwe
ervaringen van het kind, dat hij ondanks zijn
betrekkeleke hulpeloosheid poor hem belongrijke gebeurtenissen kan voorzien en kan beinvloeden. Oat hij lain experimenteren met zijn
omgeving en zijn eigen kwaliteiten in de veilige
wetenschap dat anderen, die meer capabel en
ervaren zijn dan hi!, hem daarbg voor al te
desastreuze gevolgen zullen behoeden. Dat
hg fouten mag maken zonder dat die anderen
hem zullen afwgzen of zijn ontwikkeling in
gevaar wordt gebracht. Dat is eon van de
redenen waarom de eerste sociale relaties die
kinderen aangaan van wezenlijk belang zijn
voor het functioneren van die kinderen als
volwassenen. Deze eersie ervaringen leren het
kind dat andere mensen veiligheid bieden in
plaats van gevaar.
Er kan van alles mis gaan in deze ingewikkelde
wisselwerking tussen milieu en kind. Het is
eigenlijk verrassend dat het zo vaak goed gaat.
Waar het heel basaal al mis kan gaan is dat
kind en omgeving er niet in slagen om zich
optimaal op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld
al met betrekking tot zulke simpele zaken als
slaap- en eetritmes. Dit kan zowel het gevolg
zijn van eigenschappen of gebreken van het
kind als van de omgeving. Naarmate het kind
meer moeilijkheden ondervindt bij het ontwikkelen van het vermogen om gebeurtenissen
in zijn omgeving te voorzien en te beftivloeden
sal het er steeds nicer energie in gaan stoppen
ten koste van de ontwikkeling van andere vermogens en gedrag, bijvoorbeeld spel.
ziet er naar uit, dat het kind eerst zelf
moet ervaren dat anderen vertrouwen in hem
hebben, hem de ruimte geven oin invloed uit
te oefenen en te experimenteren, dat anderen
zich voorspelbaar gedragen en rekening met
hem houden alvorens het zelf in staat zal zijn

zichzelf en anderen te vertrouwen, anderen
de ruimte te geven en zich te laten beirivloeden,
zichzelf te laten kennen en rekening met
anderen te houden. Een kind dat deze ervaringen niet opdoet zal er des te heftiger naar
streven met behulp van een beperkt repertoire
van strategieen die in ieder geval op korte
termijn effect hebben.
Agressief gedrag is zo'n strategie die een goede
kans maakt een standaardmiddel te worden
als andere strategieen minder effectief bleken
bij het bevredigd krijgen van fundamentele
behoeftes, als het een min of meer cultureel
geaccepteerde strategie is, als de positieve
effecten (b.v. de winnaarservaring) de negatieve (b.v. straf) blijken te overheersen en als
er gelegenheid genoeg is om ermee te oefenen.
De vorm van het agressieve gedrag, evenals de
situaties waarin het vertoond wordt, worden
mede bepaald door de onderliggende behoefte.
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Het is niet ondenkbaar dat bijv. agressief
gedrag voortkomend uit in hoofdstuk 7.3.
genoemde algemene haatgevoelens de uiting
is van een onverzadigbare behoefte aan macht.
Deze behoefte kan voorkomen bij iemand die
bij voortduring heeft moeten ervaren dat
anderen, die machtiger en sterker zijn dan hi!,
hem niet de nodige ruimte gaven en hem steeds
hun macht lieten voelen. A Is hij dan zelf de
sterkere en machtige is laat hij geen gelegenheid ongebruikt zichzelf en anderen zijn macht
over levende en dode stof te tonen.
Macht is dan geen middel meer tot iets, maar
een doel op zich geworden. Ook omgaan met
macht lijkt tijdens de ontwikkeling geleerd
en geoefend te moeten worden.
(Literatuur: Hinde, 1974; Redl and Wineman,
1977/1978; Agression, 1978; Montague, 1978;
Bowlby, 1978; Hinde, 1979; Alloway, Pliner
and Krames, 1977; Child psychiatry, 1976;
Plooy, 1980; Human behaviour, 1978; Spath,
1979; Agressie, Calliers Biowetenschappen
en Maatschappij, 1981; Schaffer, 1978;
Manning, 1972).
10. Van theorie naar praktijk en vice versa
'Het is duidelijk dat de behoefte om op toekomstige gebeurtenissen in het eigen leven
vooruit te kunnen lopen in het gedrang komt
bij de hele procedure, die uiteindelijk leidt
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tot detentie of het opleggen van een TBRntaatregel.
De voorspelbaarheid van die toekomst wordt
aanzienlijk verminderd door het gegeven dat
men op allerlei niveaus afhankelijk wordt van
rneningen en oordelen van andere mensen;
van get uigen, politie, rechters, bewakers en
behandclaars. Vooral als deze meningen en
oordelen ongunstig uitvallen wordt een enorme
aanslag gedaan op het waarschijnlijk toch al
geringe gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen
en zelfrespect. Een veroordeling tot een gedwongen behandeling kan bovendien een
extra aanslag op de eigen identiteit betekenen.
lmmers, suggereert het feit dat anderen
vinden dat men moet veranderen niet dat de
eigen identiteit onaanvaardbaar is voor die
anderen? Tijdens de behandeling en tijdens
detentie krijgt men te maken met van bovenaf
opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen
die een inbreuk vormen op de behoefte aan
invloed op het eigen leven en op de behoefte
aan experimenteren. Tijdens de behandeling
krijgt men te maken met een complexe en
daardoor moeilijk te overziene besluitvorming,
waarbij met verschillende, vaak tegenstrijdige
belangen van maatschappij, behandelingsinrichting, individuele stafleden en individuele
patienten rekening gehouden moet worden.
Tenslotte houdt behandeling in, dat vertrouwde standaardstrategieen en afweermechanismen
doorbroken moeten worden en dat psychologische vluchtwegen vaak afgesloten worden.
Deze hele gang van zaken doet verwachten dat
de behoefte om de situatie voorspelbaar en
controleerbaar te houden, en de behoeften om
invloed uit te oefenen, om te experimenteren
en orn zich te kunnen manifesteren als individu
enorm gaan toenemen, zodat de kans op
agressie ter bevrediging van deze behoeften ook
zal toenemen. Dit zal vooral het geval zijn bij
mensen die de vermogens om deze behoeften
op een geacceptecrde wijze to bevredigen nog
onvoldoende ontwikkeld hebben.

Literatuurgegevens en praktijkgegevens suggereren stork dat er eon verband bestaat tussen
allerlei ontwikkelingsstoornissen en latere
problemen bij het fimetioneret2 in de maatschappij, die o.a. tot uiting komen in geestes-

ziekten, crimineel of gewelddadig gedrag.
De aard van deze ontwikkelingsstoornissen
doet vermoeden dat deze problemen samenhangen met een verminderd vermogen om
verbanden te zien tussen oorzaken en gevolgen
en op grond daarvan met een verminderd vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorzien en te beihvloeden, vooral als anderen er
een rol in spelen.
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•

Op grond van deze overwegingen is het eigenlijk nog verbazingwekkend dat er niet meer
agressieve incidenten plaatsvinden in behandelings-inrichtingen dan nu het geval lijkt te zijn.
De behandeling lijkt in te spelen op een aantal
eerder genoemde agressie-remmende mechanismen:
1. Allerlei reacties op agressieve uitingen,
varierend van het uiten van kritiek tot het
nemen van een vrijheidsbeperkende maatregel,
werken waarschijnlijk op het 'angst voor strafmechanisme (hoofdstuk 7.1.1.) .
2. Tijdens de behandeling ontstaan vele gespannen situaties die een enorm beroep doen
op de zelfbeheersing van stafleden en patienten.
De bewonderenswaardige zelfbeheersing die
sommige stafleden en patienten in dergelijke
situaties ten toon spreiden zou wel eens een
vootbeeldfunctie kunnen hebben voor patienten die die zelfbeheersing nog moeten ontwikkelen. Ook bestaan er in de inrichtingen
waarschijnlijk mogelijkheden voor en een
zekere tolerantie t.a.v. gedrag waarmee te hoog
opgelopen spanning afgereageerd kan worden
of afgekoeld. (hoofdstuk 7.1.2.)
3. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en andere
strategieen dan b.v. agressief gedrag bij
patienten. Het gedrag van stafled -en en medepatienten hebben hierbij ongetwijfeld een
voorbeeldfunctie. Ook wordt er tijdens de
behandeling veel nadruk gelegd op het leren
oplossen van problemen op een sociaal meer
aanvaardbare wijze dan door middel van
geweld (hoofdstuk 7.2.).
4. Het meest functionele agressie-remmende
aspect van de behandeling lijkt me de omstandigheid dat aan bepaalde sociale en individuele
behoeften van patienten wordt voldaan, b.v.
aan de behoefte aan aandacht en begrip, aan

de behoefte om de eigen capaciteiten te ontwikkelen. Met name het gegeven dat voor een
aantal patienten de inrichting de eerste gelegenheld is waarin ze een veilige relatie met iemand
anders kunnen vormen, zou de kans op agressie
aanzienlijk kunnen verminderen (hoofdstuk
7.3.).
5. De behandeling is er o.a. op gericht om de
vermogens van patienten te ontwikkelen om
het standpunt van anderen te leren kennen en
innemen. Hiermee wordt waarschijnlijk ook de
gewetensfunctie verder ontwikkeld (hoofdstuk
7.4.).
Een benadering van agressief gedrag als een
verschijnsel dat alleen maar ongewenst en
schadelijk is en daarom koste wat kost voorkomen en onderdrukt zou moeten worden is
mi. een uiting van gebrek aan kennis en
inzicht in dit fenomeen. lmmers, gebrek aan
kennis en begrip van een situatie maakt deze
62 onvoorspelbaar en oncontroleerbaar en doet
de behoefte om greep op de situatie te krijgen
en houden toenemen, ook bij instellingen en
overheidsinstanties.
•
Zorgvuldige analyses van agressieve incidenten
in uiteenlopende situaties, multi-disciplinair
onderzoek naar normale en abnormale vormen
van agressief gedrag bij rnens en dier en toetsing van hypotheses voortkomend uit agressie-theorieen en behandelingsvisies zijn alle
noodzakelijk om ons de kennis en inzicht te
verschaffen, die in het algemeen nodig zijn
om tot een doordachte benadering van dit
fenomeen te komen.
Voor de individuele behandeling van patienten
is bovendien kennis nodig over de oorzaken
en functies van agressief en ander ongewenst
gedrag in deze individuele gevallen, om tot
een verantwoorde keuze te kunnen komen
wat betreft behandelingsstrategieen, hetzij
ter voorkoming van dit gedrag, hetzij als
reactie erop.
.

Het zou wel eens kunnen zijn dat een duideHike structuur, duidelijke regels en afspraken
onnodig agressief gedrag kunnen voorkomen
mensen die nog nauwehiks het vermogen
ontwikkeld hebben om toekomstige gebeur-

tenissen te kunnen voorzien. Bit mensen die
dit vermogen wel enigszins hebben, maar
vooral een behoefte hebben om invloed op de
gang van zaken te kunnen uitoefenen, zouden
te veel en te starre regels echter juist averechts
kunnen werken.
De vertaling van de beschikbare kennis naar
de praktijk vereist echter een geihtegreerde
interpretatie ervan, die een theoretisch kader
biedt voor het praktische werk. Gezien de
toch nog steeds bestaande grote hiaten in de
beschikbare kennis, die ook nog vaak tegenstrijdig lijkt, kan zo'n interpretatie niet anders
dan gedeeltelijk speculatief zijn. Juist deze
speculatieve elementen zouden weer getoetst
moeten kunnen worden bijv. op grond van de
effecten van de theorie op het werk in de
praktijk.
De wetenschdp zou er haar onderzoeksvragen,
ideeen en hypotheses uit kunnen halen.
63 Om tot een gefundeerde benadering van agressief gedrag of welk probleemgedrag dan ook
te komen lijkt me een goede samenwerking,
i.p.v. een onvruchtbare rivaliteit, tussen wetenschapsmensen van verschillende disciplines en
praktijkmensen dan ook dringend gewenst.
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Hantering van agressie door
groepsleidsters in een tehuis
voor strafrechtelijk
geplaatsten*
door drs Joke Delfos**
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1. Inleiding
Tot nog toe is er weinig geschreven over hoe
het is om als vrouw te werken in een tehuis
voor strafrechtelijk geplaatsten. Daarom willen
wij in dit artikel iets vertellen over onze werkervaringen als vrouwelijke stagiaires/grocpsleiding in het Jongeren Opvang Centrum (JOC)
te Amsterdam, een tehuis voor (merendeels)
strafrechtelijk geplaatste jongens in de leeftijd
van 12 Om 18 jaar. In dit tehuis liepen we
eind 1979/begin 1980 gedurende zeven maanden stage als doctoraal-studenten Orthopedagogiek.
2. Doel en methodiek van het Jongeren
Opvang Centrum
Het Jongeren Opvang Centrum neemt in het
Nederlands strafrechtelijk systeem een bijzondere positie in, deels door de doelgroepen
waarop het zich richt en deels door de daar
toegepaste methodiek.
M.b.t. de doelgroepen is het JOC uniek,
omdat het in principe open staat voor drie
soorten plaatsingen:
1) strafrechtelijke plaatsingen: alleen preventieve hechtenis (in het JOC vindt geen strafexecutie plaats);
2) civielrechtelijke plaatsingen: voogdij en
gezinsvoogdij; en
3) vrijwillige plaatsingen.
De enige opnamecriteria die het JOC stelt zijn:
* Dit is een bewerking van een hoofdstuk uit een
doctoraal-scriptie Orthopedagogiek van D. v.d.
Brink-van Es en J. Delfos (1981).
** Schrijfster is als wetenschappelijk medewerkster
verbonden aan het Stafbureau Wetenschappelijke
Adviezen TBR en Reclassering van het Ministerie
van lustitie.
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a) de jongen moet nergens anders geplaatst
kunnen worden, tenzij in lets ergers' (bijvoorbeeld een huis van bewaring)
b) de jongen moet aan de leeftijdseisen voldoen (12 t/m 18 jaar)
c) in de desbetreffende leefgroep moet een
plaats vrij zijn (het JOC heeft twee leeftijdsgroepen, namelijk een voor 12 t/m 15-jarigen
en een voor 16 t/m 18-jarigen, elk met een
capaciteit van maximaal 11 jongens)
d) de jongen mag niet verslaafd zijn aan hard
drugs.
In de praktijk wordt het merendeel van de
JOC-populatie strafrechtelijk geplaatst (60 a
70% in preventieve hechtenis). Dit betekent
dus dat het merendeel van de jongens gedwongen door Justitie in het JOC verblijft. Ook bij
het kleinere percentage civielrechtelijk en vrijwillig geplaatste jongens is er meestal sprake
van een zekere dwang om in het JOC te
verblijven, maar deze dwang vindt vooral zijn
oorzaak in de gezins- en leefsituatie.
Het JOC stelt zich ten doel om aan deze
jongens, die bij plaatsing vaak in een crisissituatie verkeren, kortdurende opvang en
begeleiding te geven. Hierbij wordt er zoveel
mogelijk naar gestreefd om de bewoners hun
contacten met de samenleving buiten het JOC
te laten behouden. Dit geldt voor alle geplaatste
clienten, dus ook voor hen die preventief
gehecht zijn. Met het oog op deze combinatie
van dwang en hulpverlening heeft het JOC
gekozen voor een besloten karakter, waarbij
in overleg, per geval wordt bekeken welke
jongens beslist binnen moeten blijven en
welke jongens naar buiten kunnen om school,
werk, clubs en/of familie te bezoeken.
Bewoners die om een of andere reden nog niet
naar hun oude school of baan terug mogen,
of die nog geen baan of school hebben, nemen
vijf dagen per week deel aan het dagprogramma
(creativiteit, sport, metaal- of houtbewerlcing).
Dit dagprogramma heeft een ondersteunende
functie t.a.v. de methodiek: het is niet
gericht op produktie, maar op het ontdekken
van de eigen capaciteiten en creativiteit door
de jongens, hetgeen hun (vaak lage) zelfvertrouwen ten goede kan komen. In het JOC
is er dus geen scheiding tussen strafrecht en
hulpverlening: enerzijds werkt men samen
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met kinderrechters en kinderpolitie via wie
men de meeste jongens in huis krijgt (in deze
zin vervult het 10C de functie van een Huis
van Bewaring), anderzijds probeert men gedurende de verblijfsperiode van maximaal
drie maanden veclzijdige hulpverlening op
gang te brengen. Hierdoor verandert de betekenis van de preventieve hechtenis.
Het uitgangspunt van de methodiek van het
JOC is, dat de door de bewoners gepleegde
delicten vaak een uiting zijn van een problematische leefsituatie. Daarom tracht het JOC
de hulpverlening zo veelzijdig mogelijk to
doen zijn: de gezins- of internaatssituatie, de
school- of werksituatie en de sociale relaties
die de jongen met andere, voor hem belangrijke personen onderhoudt worden samen met
hem en andere direct betrokkenen grondig
doorgesproken en, indien nodig en mogelijk,
in perspectief-biedende zin veranderd.
Een dergelijke combinatie van hulp en dwang
stelt bepaalde eisen aan het personeel. Opvallend is dat het JOC geen scheiding kent tussen
bewakings- en hulpverleningspersoneel en
evenmin binnen de hulpverlening verschillende
specialisten tot zijn beschikking heeft. Dit
betekent dat de groepsleiding bewaakt, de
leefgroep leidt, en individuele hUlp verleent
(gezinsgesprekken leidt, meegaat naar de
rechtbank, huisarts, school ed.).
Zoals gezcgd zijn er in het JOC twee leefgroepen, elk voor maximaal elf jongens. Per
leefgroep zijn er zes groepsleid(st)ers en den
unit-hoofd. In dubbeldiensten* geven zc
leiding aan het dagelijks leven van de bewoners
en realiseren ze de hulpverlening en de bewaking. In beide teams werken zowel mannen
* Met de term dubbeldiensten wordt bedoeld, dat or
per Ieefgroep steeds twee groepsleid(sDers tegelijkertijd in dienst zijn.
** De aanwezigheid van zowel mannelijk als vrouwelijk personee1 in eon dergclijke setting was in 1979
zeer opmerkelijk. In de mecste vergelijkbare tehuizen
voor jongens en mannen (die van het gevangeniswczen en de aware kinderbesehermingstehuizen)
bestond de grocpslciding en/of het bewakingspersoneel uit alIeen maar mannen. Doze eenzijdige personeelsformatie was voornamelijk te wijten aan het
traditionele idec, dat vrouwen dit work niet aan
zouden kunnen (zie Van den Brink-van Es en
Delfos, 1981).

als vrouwen. Het JOC kent hier een vaste formule voor: per team van zeven personen
werken er vijf mannen en twee vrouwen**.
De nu volgende ervaringen zijn aflcomstig uit
beide leef(tijds)groepen.
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3. Onze entree als stagiaires/groepsleidsters
De beginperiode van onze stage (± twee weken)
kenmerkte zich door het opdoen van heel veel
verschillende indrukken. Zowel het personeel
als de bewoners waren nieuwe mensen voor
ons en de gang van zaken met de daarbij behorende regels in de leefgroep waren ons vrij
onduidelijk, zodat we besloten voorlopig de
kat uit de boom te kijken en vrijwel niets op
eigen houtje te doen.
Bij sommige jongens werden we geconfronteerd
met hun gepleegde delicten en hun trieste
achtergronden. De verwerking van dit soort
gegevens lag aanvankelijk voor elk van ons
verschillend: de een werd er sterk door geraakt,
terwijl de ander zich hiervoor afschermde.
We drongen ons niet op aan de bewoners,
maar we probeerden langzaam in te groeien
door individuele contacten te leggen met de in
onze ogen meer bereikbare jongens. We hielden
ons met heel concrete zaken bezig als de tafel
dekken en afruimen, de afwas, kennismakingsgesprekken en spelletjes. Kortom, we waren
een soort hulp voor de andere groepsleiding en
ons gedrag ten aanzien van de bewoners was
voornamelijk reactief.
Het was moeilijk een entree te maken in de
groep. Onze grote zorg daarbij was de vraag,
of de jongens bereid zouden zijn `ons te
pikken'. In onze handelwijze kwam een houding van onzekerheid en onwetendheid tot
uiting, die in overeenstemming was met onze
positie (bijvoorbeeld vragen aan onze collega's
wat gebruikelijk was, wat wel of niet toegestaan kon worden). Deze houding werd geaccepteerd door de jongens en de groepsleiding.
Een houding van arrogantie of schijnzekerheid
zou door hen zeker zijn afgekeurd.
Aanvankelijk waren de meeste jongens aardig
en wilden zij een bepaalde indruk op ons
maken. Sommigen van hen probeerden ons op
ons gemak te stellen. Andere jongens lieten
echter duidelijk merken, dat zij ons niet gevraagd
hadden hier te komen werken.
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Daarna volgde een periode van uittesten om te
zien hoe wij op bepaalde zaken zouden reageren. Voorbeelden hiervan waren: niet
luisteren, sleutels wegnemen, shag verstoppen,
`vieze' liedjes zingen, een foto van een naakte
man laten zien en dan vragen wat wij daarvan
vonden en ons van achteren bij de borsten
pakken. De laatste voorbeelden kwamen voor
in situaties, waarin de sfeer in de groep gespannen, rumoerig en uitdagend was. Dit soort
dingen gebeurden ook alleen man wanneer er
geen mannelijke collega in de buurt was. Volgens ons had dit uittesten een duidelijke functie: door ons te provoceren wilden de jongens
een duidelijker beeld van ons krijgen. Onze
reacties zouden bepalend zijn voor hoe de
jongens ons zouden gaan zien en of zij bereid
zouden zijn om naar ons te luisteren (toekennen van gezag). We beseften dat deze periode
van passiviteit, het zich beperken tot eenvoudige taken en onze houding van onzekerheid
en onwetendheid niet te lang mocht duren,
omdat dit de door ons op te bouwen gezagspositie niet ten goede zou komen. Vanuit dit
besef gingen we mecr initiatieven nemen.
Na ± twee weken draaiden we al zo af en toe
met den mannelijke groepsleiding zelfstandig
mee in plaats van toegevoegd aan twee ingeroosterde groepsleid(st)ers; spoedig werden
we volledig ingeroosterd als volwaardige
groepsleidsters met alle verantWoordelijkheden
die bij die functie hoorden. Wij ervaarden, dat
sommige groepsleid(st)ers ons vrij snel als
een volwaardige kracht zagen, terwijI andere
groepsleid(st)ers veel langer bezorgd bleven, of
wij het werk wel aankonden. Deze bezorgdheid
werd hinderlijk wanneer deze zich uitte in
bemocizucht, het overladen met adviezen en
in de weigering om ons ruimte te bieden voor
het tonen van eigen inzicht en initiatieven.
Onze ervaring leert dat het belangrijk is dat de
groepsleiding de stagiaire na verloop van tijd
niet meer als onmondig ziet en behandelt,
omdat de leefgroep een dergelijke houding
zeker zal ovcrnemen. De jongens bleken namelijk geneigd te zijn hun houding ten aanzien
van de nieuwe stagiaire/groepsleidster af te
meten naar de houding, die de hun vertrouwde
groepsleiding innam. Met betrekking tot deze
inwerkperiode hebben wij de indruk, dat onze

ervaringen niet sekse-gebonden waren, maar
voortvloeiden uit onze positie van beginneling.
Tijdens onze stageperiode op het JOC maakten
wij ook de inwerkperiode van een mannelijke
stagiaire mee; deze bleek ongeveer dezelfde
problemen te ontmoeten bij het verwerven van
een gezagspositie. Polsky (1962) en Cawson
(1978) melden zelfs dat mannen in hun beginperiode door de bewoners werden gesard,
tot object van hardhandig lichaamscontact
werden gemaakt en op andere manieren werden uitgeprobeerd.
4. Het verwerven van gezag
Tijdens onze stage was het voor ons een grote
zorg, of de jongens ons wilden accepteren als
een gezagdragende groepsleidster. Het toege-

kend krijgen van gezag door de bewoners van
de leefgroep is een noodzakelijke voorwaarde
om als vrouw in een setting als het JOC te
kunnen functioneren. Ook voor de mannelijke
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groepsleiding is het verwerven van een gezagspositie onontbeerlijk, maar voor hen staan
meer wegen open om gezag te verwerven.
In de eerste plaats ervaarden we dat de jongens
vanuit de maatschappelijke achtergronden,
waarin zij grootgebracht waren, al op voorhand geneigd waren om eerder gezag toe te

kennen aan mannen dan aan vrouwen.
In de tweede plaats maakten we in het JOC
mee hoe sommige mannen hun fysieke kracht
gebruikten om een gezagspositie te veroveren.
Hoewel wij dit geen gedigende methode vinden*,
bleek deze werkwijze wel effect te hebben.
Na dergelijk lichaamsvertoon durfden de
bewoners zich voorlopig niet meer openlijk
storend te gedragen in aanwezigheid van deze
' groepsleiders.
Tenslotte konden mannen gezag bij deze
jongens verwerven door middel van psycholo-

gisch overwicht.
Wij ervaarden dat voor ons als vrouw de weg
van het psychologisch overwicht de meest
gedigende was en dat wij ons extra in moesten
zetten om de achterstand met betrekking tot
gezagsverwerving weg te werken. Hoewel het
gebrek aan lichaamskracht een nadeel leek te
zijn (in de zin van minder mogelijkheden om
* Hier komen we later in deze paragraaf op terug.
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gezag te verwerven) hebben wij ervaren dat
het verwerven van gezag via psychologisch overwicht geen probleem hoefde te zijn en dat
dit juist gunstige invioed op de hulpverlening
had.
Om als vrouw gezag te verwerven probeerden •
we cerst individuele relaties op te bouwen met
de bewoners in de hoop dat zij vanuit deze
relatie bereid zouden zijn om naar ons te
luisteren, als wij grenzen aan bun gedrag
stelden. Hierdoor lukte het ons inderdaad
vaak om de jongens op grond van redelijkheid,
• vertrouwen en verbale overreding aan onze
wensen te laten voldoen. Deze individuele
relaties met de bewoners gebruikten we ook
om greep te krijgen op de totale groep. We
probeerden met leiders' in de leefgroep op
zodanige voet te staan, dat wij het gevoel
kregen dat zij ons hulp zouden bieden, wanneer
eventueel de nood aan de vrouw zou zijn. We
hebben crvaren, dat jongens ons bescherming
boden in moeilijke situaties door mee te helpen
voorkomen dat zaken uit de hand zouden
lopen.
Het hanteren van individuele relaties bleek
niet voldoende te zijn om volledig overwicht
over de jongens te krijgen. We maakten ook
gebruik van sancties zoals diverse vormen van
sociale straffen (negeren, een beroep doen op
schuldgevoelens en dergelijke) en het toekcnnen
of onthouden van privileges.
Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat bij het
hanteren van gezagsconflicten bovendien de
houding en flexibiliteit van de groepsleidster
van belang zijn, met name is het belangrijk
dat de groepsleidster niet perse altijd moet
willen winnen. Een laconieke houding van:
`ik ga de strijd niet met je aan' kan voorkomen,
dat zij vast loopt in gczags- of machtsconflicten. Als groepsleidster moet men steeds beseffen, dat veel van dit type jongens zijn opgevoed
in het patroon volgens welke de man zich niet
de les mag of moet laten lezen door een vrouw
(gezichtsverlies). Een bazige vrouw werkt dan
ook provocerend. ,
In het JOC merkten we bij ons zelf, dat we
relatief veel bereidheid toonden om in te gaan
op vragen en wensen van de bcwoners: onze
tolerantiegrenzen *ken vrij hoog te liggen.
Deze houding kwam voort uit onze wens om de
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jongens zoveel mogelijk in hun waarde te laten
en ze als mens te respecteren*. Achteraf
ontdekten we, dat deze grondhouding een
gunstige invloed had op het opbouwen van
onze gezagspositie als vrouw**.
Een andere factor die zeer veel invloed bleek
te hebben op het opbouwen van onze gezagspositie was de houding die onze mannelijke
collega's ten opzichte van ons innamen. Wij
ervaarden dat deze houding een modelfunctie
vervulde voor de jongens. Daarom is het
belangrijk dat de mannen vertrouwen hebben
in de capaciteiten van de vrouw, haar respecteren als collega en haar als steun ervaren en
dat zij deze houding laten doorklinken in hun
handelen; anderzijds moet de vrouw in staat
zijn om aan deze verwachtingen te beantwoorden. Wanneer de groepsleiders geen gezag of
vertrouwen toekennen aan hun vrouwelijke
collega's, werken zij in feite mee aan de bevestiging van de vooroordelen van veel van dit
type jongens ten aanzien van vrouwen. Dit
betekent dat deze vrouwen niet alleen extra
moeite krijgen om een gezagspositie in de leefgroep te verwerven, maar dat zij bovendien in
haar team moeten vechten om As volwaardig
teamlid behandeld te worden.
Toen wij eenmaal een gezagspositie in de
leefgroep hadden verworven die aansloot bij
onze persoonlijkheid, ervaarden we dat de

jongens een strakomlijnd beeld van ons gingen
vormen. Naarmate zij ons langer kenden
bleken zij steeds minder geneigd om afwijkingen van deze beeldvorming te accepteren.
Zij kwamen zelfs openlijk in verzet, toen wij
van een tolerante houding plotseling meegingen
in een hardere aanpak van de mannelijke
groepsleiding. Op dat moment boetten wij in
aan vertrouwen en geloofwaardigheid bij de
jongens, omdat zij voelden dat deze hardere
aanpak niet echt bij ons hoorde. Dit bracht
* Daarnaaste beseften we, dat onze hoge tolerantiegrenzen ook ten bate van onszelf zouden kunnen
werken onder het motto: Vie goed doet, die goed
ontmoet'.
** Rink (1976, blz. 69) maakt melding van het felt,
dat de mate van bereidheid tot samenwerking van
de bewoners sterk afhankelijk blijk te zijn van de
mate waarin er zich vertrouwen ontwikkelt en de
gedetineerde zich als gelijkwaardig benaderd voelt.

schade toe aan de relaties die wij tot dan toe
met hen hadden opgebouwd.
Sindsdien wisten we dat we als groepsleidster
zoveel mogelijk zelf moesten ontdekken welke
aanpak het beste bij onze persoonlijkheid en
grondhouding paste, en dat we de eenmaal
gekozen aanpak consequent moesten doorzetten.
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5. Het aangaan van en het omgaan met conflicten
Een ander moeilijk aspect van het groepsleidsterschap vonden wij het aangaan van en het
omgaan met conflicten met de jongens. Evenals de ontwerpers van het JOC hadden wij
aanvankelijk het idee dat vooral bij conflicten
ons gebrek aan fysieke kracht ons parten zou
spelen. Juist omdat wij een evenwichtige
gezagspositie wilden verwerven, vonden wij
het belangrijk om conflicten niet nit de weg
te gaan en de bewakingsfunctic zoveel mogelijk in gelijke mate te vervullen als onze mannelijke collega's. We waakten ervoor in conflictsituaties openlijk een beroep te doen op de
makkelijk voorhanden liggende smoes, dat we
'max een vrouw waren', en we probeerden
zoveel mogelijk te vermijden dat onze mannelijke collega's de conflicten voor ons oplosten.
, Helaas lukte dit niet altijd: enerzijds lieten
wij ons er toch weleens toe verleiden om
moeilijke zaken naar onze mannelijke collega's
af te schuiven; anderzijds mondde de bezorgdheid van sommige mannen weleens uit in een
patroon waarin zij de bewakingstaak op voorhand naar zich toe trokken, omdat zij meenden
dat het tot hun taak behoorde de vrouwelijke
groepsleiding te beschermen. In het laatste
geval wilden ooze mannelijke collega's soms
zo snel ingrijpen, dat ons de gelegenheid werd
ontnomen om conflicten, die tussen ons en de
jongens ontstaan waren, zelf op te lossen.
Wij voelden dit als aantasting van onze gezagspositie. We merkten dat de bewoners het
waardeerden, dat we conflicten met hen aandurfden en dat ze ons op grond hiervan zelfs
meer gezag gingen toekennen. Een voorwaarde
hiervoor was we!, dat we deze conflicten vanuit
eigen overtuiging en zekerheid aangingen. Juist
doordat we conflicten niet uit de weg gingen
boden we hen meet duidelijkheid over onszelf
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en wisten zij wat zij aan ons hadden. Ook de
mannen voelden zich opgelucht toen zij
merkten, dat we in conflicten zelf `ons mannetje konden staan', omdat dit een verlichting
van hun taak betekende.
De bewoners en onze mannelijke collega's
raakten echter geirriteerd wanneer we de in
onze aanwezigheid gerezen conflicten lieten
oplossen door onze collega's. In dat geval
verweten de jongens ons, dat we een `schijterd'
waren en lieten de mannen merken, dat zij het
niet op prijs stelden om door ons in de rol
van politie-agent of boeman te worden gedrukt. Ook gaven de jongens ons duidelijk
te verstaan dat ze het niet waardeerden, wanneer we alleen maar conflicten durfden aan te
gaan in het bijzijn van onze mannelijke collega.
Ze waren hier zelfs zeer alert op: zodra de
situatie er maar even aanleiding toe kon geven,
kwamen zij met het verwijt, dat wij `alleen
maar wat durfden te zeggen als er een man
bij was'. Wij en zij merkten dat dit een gevoelige plek voor ons was: de jongens probeerden
dit dan ook als wapen tegen ons te gebruiken.
We kregen de indruk dat zij hier speciaal bij
vrouwen alert op waren. We vermoedden dat
bij hen het idee leefde, dat vrouwen alleen
iets over hen te zeggen mochten hebben als
zij zich op alle fronten waar konden maken.
Het zelfstandig conflicten durven aangaan
en oplossen werd niet alleen door de bewoners
en onze collega's verlangd, maar ook de werksituatie vereiste dat. Het kwam namelijk regelmatig voor dat we alleen voor de groep stonden, omdat onze collega door andere werkzaamheden (maatschappelijk werk, het
ophalen van nieuwe bewoners en dergelijke)
in beslag werden genomen. In dat geval werd er
een sterker beroep gedaan op onze alertheid,
omdat de jongens dan sneller de gelegenheid
aangrepen om conflicten uit te lokken. Vooral
als we alleen voor de groep stonden was het
soms moeilijk in te schatten welke eisen we
aan de jongens konden stellen en in hoeverre
zij individueel en als groep bereid zouden zijn
om ons te gehoorzamen. Voortdurend was
de kans aanwezig dat er flinke machtsconflicten zouden ontstaan, waarvan de afloop
tevoren niet te overzien was. Door deze
onzekerheid over de afloop voelden we ons
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soms erg gespannen en dit vond uiteraard
weleens zijn weerslag op ons functioneren.
Deze gespannenheid was vooral groot ten
aanzien van jongens die we pas kort kenden
en ten aanzien van jongens op wie wij nauwelijks greep hadden. Bij andere bewoners die
we beter kenden en met wie we wel op goede
voet stonden, voelden we ons veiliger en
zekerder: bij hen hadden we het gevoel dat
zij geen lichamelijk geweld tegen ons zouden
gebruiken.
Kortom, we probeerden erachter te komen
welk beeld de bewoners van ons hadden om
te kunnen voorzien, hoe ze in diverse situaties
op ons zouden reageren; dit moest ons richtlijnen geven met betrekking tot hoe we ons
tegenover de diverse jongens moesten opstellen. Anderzijds wilden wij ook hun kijk op
ons actief beirtvloeden door zelf een duidelijk
beeld te poneren. We deden dit in de hoop,
dat de jongens dit beeld van ons overnamen
en hun gedrag daarop afstelden. Een voorbeeld van deze actieve befrivloeding was onze
duidelijke stellingname tegenover alle bewoners,
dat we niet met hen wilden vechten, met als
argument dat wij op lichamelijk gebied een te •
zwakke partij voor hen waren (deze houding
sloot aan bij de veel verkondigde JOC-cthiek:
`je vecht niet met een vrouw'). Met deze
stellingname wilden wij onszelf beschermen
tegen mogelijk lichamelijk geweld.
Naast onze behoefte aan beschemiing lag aan
deze stellingname een ander motief ten
grondslag, namelijk dat het pedagogisch
gezien belangrijk was om hun patroon van problemen oplossen door middel van lichamelijk
geweld te doorbreken.
6. Angst voor agressie
Al onze opgebouwde zekerheden werden
aangetast tocn wij in november 1979 vernal-nen dat en hoe in Groningen een ervaren
groepsleidster door e'en van haar pupillen was
gedood. Aanvankelijk hadden wij voor onszelf
het idee van veiligheid opgebouwd door middel
van de almachtsfantasie, dat zaken als tegen
ons gekeerde agressie en geweld ons niet
zouden overkornen. Dit word gesteund door
onze ervaringen: in de voorafgaande drie
maanden had geen enkele jongen zich geweld-
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dadig tegenover ons opgesteld. Wij hadden dan
ook de indruk gekregen dat onze geringe
lichaamskracht toch niet zo'n belangrijke rol
speelde als wij en het JOC aanvankelijk gedacht hadden. Door de confrontatie met de
dood- van deze groepsleidster kwamen , echter
agressie, geweld en angst heel dichtbij ons. We
werden ons opeens weer bewust van ons
gebrek aan lichaamskracht. Dit leidde aanvankelijk weer tot onzekerheid in ons functioneren
en tot een voorzichtiger opstelling ten aanzien
van de jongens. We ervaarden dit als belemmerend, omdat angst en onzekerheid niet
passen bij een volledig ingewerkte groepsleidster. Men kan deze angst en onzekerheid
namelijk uitstralen naar de jongens en teamgenoten, hetgeen spanningsverhogend werkt,
omdat zij dit niet kunnen rijmen met het
beeld dat zij tot dan toe van de groepsleidster
hadden. Al dan niet bewust gingen we opnieuw
twijfelen aan onze gezagspositie en de tolerantiegrenzen van de jongens: in hoeverre konden
wij eisen aan hen stellen zonder teveel agressie
uit te lokken? Deze twijfel uitte zich in hetzij •
te snel op onze strepen staan en gebrek aan
flexibiliteit, hetzij in een te grote tolerantie:
hiermee hoopten we mogelijke conflictsituaties in de kiem . te smoren. Al gauw bleek
echter, dat deze twijfelende houding juist
extra conflicten opriep met de jongens, maar
we merkten ook dat deze conflicten niet perse
uit de hand hoefden te lopen en dat paniekreacties niet nodig waren. Bovendien lieten
de jongens ons duidelijk weten dat we `niet
zo vreemd' moesten doen.
In deze periode hebben we veel nagedacht
over de vraag hoe wij onze veiligheid konden
bevorderen. We gingen het belang van de
zelfverdedigingssporten inzien. Ook hielden
we ons strikter aan de preventieve maatregelen
die het JOC stelde, zoals het ervoor zorgen
dat wij steeds terug konden vallen op onze
mannelijke collega's met wie we de dienst
hadden, of, bij hun tijdelijke afwezigheid, dat
we het team van de andere unit waarschuwden
als we alleen met de groep waren. In het laatste
geval was er de afspraak, dat de leiding van de
andere unit regelmatig even kwam kijken of
het nog goed met ons ging. Het nemen van
deze preventieve maatregelen is erg nuttig

gebleken, omdat het met name in een gespannen leefsfeer moeilijk bleef om alleen met een
groep van elf jongens om te gaan (dit gold
ook voor de mannen!).
Het bovenstaande heeft ons geleerd welke
enorme invloed zelfvertrottwen en het zelfbeeld hebben op het functioneren als groepsleidster. Naarmate wij meer vertrouwen in
eigen kunnen en meet duidelijkheid over de
grenzen van dit kunnen hadden, ging het
groepswerk ons makkelijker af en voelden we
ons meer op ons gemak. De jongens en teamgenoten reageerden bier weer positief op,
waardoor ons zelfvertrouwen en zelfbeeld
werden bevestigd en verhoogd. Zowel bij een
positief als bij een negatief zelfbeeld van de
groepsleidster blijkt er een spiraalproces
werkzaam to zijn.
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7. Het contact met de bewoners
We hebben ervaren, dat we met bepaalde
jongens meer en met andere jongens minder
goed uit de voeten konden. Aanvankelijk
dachten wij dat het felt, dat we met sommige
jongens weinig contact konden leggen, te wijten was aan ons vrouw-zijn en aan onze
persoonlijkheid, maar de ervaring en de
literatuur leerden dat dit niet alleen sekse- en
persoongebonden was. Rink (1976) vermeldt
bijvoorbeeld, dat ook mannelijke groepsleiding
te maken heeft met kwalitatieve verschillen in
contact met gedetineerde jongens. Hij verdeelt
de bewoners van De Corridor en Nieuw Vosseveld in vier belevingsgroepen, die sterk verschillen in bereidheid tot co8peratie met en vertrouwen in de mannelijke groepsleiding. We
concluderen hieruit, dat alle groepsleid(st)ers
als gevolg van positie- en maehtsgebonden
factoren problemen ondervinden in het leggen
van contact met bepaalde categorieen bewoners.
Dit bleek ook uit onze ervaring in het JOC.
Ook mannelijke groepsleiding kon daar soms
moeilijk contact krijgen met bepaalde jongens.
Wij hebben ervaren dat de rol van de sekse- en
persoonsgebonden factoren zich voornamelijk
beperkte tot de inhoud van de conflicten.
In het nu volgende willen wij onderscheid
maken tussen drie soorten contacten die we
met de bewoners hadden.

a. Contacten die at snel positief en diepgaand
werden
Met sommige bewoners konden we goed
contact krijgen, met name met jongens die
hun identiteitsproblematiek bespreekbaar
wilden maken. Zij stelden ons vragen als wat
wij van hen vonden en hoe zij op ons overkwamen. Ook waren ze erg nieuwsgierig naar
hoe wij als vrouw in het leven stonden; met
name in de jongste groep werd van hieruit de
seksualiteit en omgang met vriendinnen
bespreekbaar. Daarnaast stelden deze jongens
het op prijs wanneer wij met hen meegingen
naar de rechtbank of naar school en wanneer
we met hun ouders of andere direct betrokkenen spraken over de problemen. Zij toonden vertrouwen in ons en vroegen ons datgene
wat zij wilden weten.
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b. Contacten die aanvankelijk moeizaam
verliepen maar die geleidelijk verbeterden
Er waren jongens, die onze rol en ons gedrag
als groepsleidster moeilijk konden rijmen met
het beeld dat zij zich tot dan toe van vrouwen
hadden gevormd. De omgang met hen werd
belemmerd door hun starre overtuiging dat
vrouwen er zijn om mee naar bed te gaan,
om kinderen te baren en te verzorgen en om
het huishouden te doen. Deze bewoners
waren vaak aflcomstig uit gezinnen, waarin de
moeder een ondergeschikte rol vervulde, zich
beperkte tot het huishouden en toegeeflijk
was geworden t.o.v. de kinderen, omdat zij
haar toch niet gehoorzaamden. Deze jongens
waren veelal gewend om gezag alleen toe te
kennen aan mensen (mannen), die fysiek
overwicht hadden. Daarom was het voor de
vrouw extra moeilijk van hen gezag toegekend
te krijgen. We merkten voortdurend dat deze
jongens ons probeerden te manipuleren om
aan hun verwachtingen en ideeen ten aanzien
van vrouwen te beantwoorden. Wij zagen het
als onze taak hen te leren dat er geen enkele
reden is om vrouwen als ongelijkwaardig aan
mannen te beschouwen en dat er ook andere
manieren zijn om met vrouwen om te gaan.
Wij trachtten ze te confronteren met hun
beeld ten aanzien van vrouwen en wij verzetten
ons tegen de manier waarop zij ons wilden
zien. We merkten dat zij ons op den duur

toch accepteerden en hun pogingen staakten
om ons in de voor hen typische vrouwenrol to
drukken. Ons verschil in visie op de vrouwenrol bleek geen belemmering te zijn om eon
relatie te leggen.
c. Contacten die afstandelijk en negatief

bleven
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Tenslotte waren er bewoners met wie weer niet
in slaagden eon relatie op te bouwen. Doze
jongens toonden vermoedelijk vanuit hun
slechte ervaring met hun moeder en/of vanuit
hun culturele achtergrond (Suriname, Turkije,
Marokko) zo'n sterke afwijzing ten aanzien
van vrouwen, dat zij onbereikbaar voor ons
Woven. Hun hele houding drukte uit, dat zij
ons geringschatten. Door zich negerend en
kleinerend tegenover ons to gedragen, probeerden zij voortdurend corrigerende reacties
van onze kant uit te lokken in de hoop, dat
daaruit een conflict zou ontstaan. Deze
jongens weigerden ons enig gezag toe te
kennen en wij hadden, vanwege ons gebrek
aan fysieke kracht als pressie- en imponeringsmiddel, het gevoel machteloos tegenover hen
te staan. Als bovendien block dat zij, wat
betreft lichamelijke agressie, geen `erecode'
ten aanzien van vrouwen hadden, voelden we
een enorme dreiging van hen uitgaan. De
situatie werd soms echt onwerkbaar voor een
vrouw alleen, indien doze bewoners ook
dreigend tegenover hun groepsgenotcn waren.
In dat geval konden we noch hun agressieve
gedrag remmen noch veiligheid bieden aan de
zwakkere groepsgenoten, met als gevolg eon
enorme spanning in de leefgroep. We merkten
bij deze jongens ook, dat zij geneigd waren
om hun agressie af te wentelen naar de `zwakste' schakel in het team. Zij bleken hiervoor
vaak eon vrouw uit to kiezen en maakten haar
tot zondebok. Een dergelijke houding had
langdurige consequenties wanneer dit soort
jongens eon leidersrol in de leefgroep vervulde.
Zij dwongen hun groepsgenoten hun mening
to delen met als gevolg dat doze tot groepsnorm verheven werd. Deze groepsnorm werd
ook overgedragen aan nieuwkomers, hetgeen
'ertoe leidde dat de desbetreffende vrouwen
hier nog lange tijd last van konden hebben.
In een dergelijke situatie is het gevaar groot,
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dat er een wig in het team gedreven wordt
tussen de vrouwen, die geen greep kunnen
krijgen op de desbetreffende bewoners en de
rest van het team. We maakten mee, dat alle
vrouwen in een team zich beklaagden over het
ongrijpbare en provocerende gedrag van een
jongen, terwij1 de meeste mannen beweerden
geen moeite met hem te hebben. Het was
hierbij voor ons de vraag, of die bewering
van de mannen terecht was: wij hadden de
indruk dat ook zij hun `hele trukendoos
moesten open trekken' om de jongen onder
de duim te houden, maar dat zij dit niet
openlijk wilden toegeven. (Voelden zij zich
een betere groepsleider nu anderen hun
tekorten aangaven?) In dit soort gevallen
werd door het team de conclusie getrokken,
dat de problemen van de vrouwen met de
bewoner te wijten waren aan het vrouw-zijn
van die leidsters en aan de weigering van de
jongen om van vrouwen afhankelijk te zijn.
Het team besloot dat het hier om een hanteringsprobleem ging, en dat dit geen reden was
voor uitplaatsing van de jongen. Afgesproken
werd dat de vrouwen de jongen in het vervolg
zoveel mogelijk moesten mijden en dat de
mannen al het werk ten aanzien van deze
bewoner zouden overnemen. Het gevolg
hiervan was dat de vrouwen in feite aan de
kant werden gezet en dat de wens van de
jongen om de vrouwen uit te schakelen vervuld
werd. Een hiermee samenhangend gevolg was
dat het zelfvertrouwen van de mannelijke
groepsleiding toenam door de contrastwerking;
hoe zwakker de vrouw werd afgespiegeld, des
te sterker leek de man te zijn. Dit had zeer
nadelige consequenties voor de gezagspositie
van de vrouwen in de leefgroep en in het team.
De toename in zelfvertrouwen bij de mannen
ging dan ook gepaard met een verlies van
zelfvertrouwen bij de vrouwen en met verhoging van spanningen bij haar. Wij zijn van
mening, dat de keuze tussen enerzijds uitplaatsing van dit soort bewoners ter ondersteuning van de positie van de vrouw, maar
ten nadele van zijn hulpverlening, en anderzijds
handhaving van de jongen in verband met de
voortgang van zijn hulpverlening, ten koste
van de vrouw, een dilemma blijft: steeds zal
een van hen de dupe zijn. Wij menen, dat de

grenzen van wat jongens zich tegenover
vrouwen kunnen veroorloven niet beperkt
mogen zijn tot lichamelijk geweld, maar dat
men ook oog moet hebben voor haar incasseringsvermogen op psychisch gebied en voor
het gevaar, dat haar gezagspositie in de leefgroep ondergraven wordt.

•
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8. Het belang van een goede samenwerking
met collega's
Tenslotte when we ingaan op onze ervaringen
rondom het thema samenwerking.
We hebben in het JOC ervaren, dat het moeilijk is om als groepsleidster te werken als
mannelijke collega's de vrouw niet als gelijkwaardig beschouwen, weinig vertrouwen in
haar hebben en haar weinig steun bieden.
Volgens ons hangen de genoemde aspecten
nauw samen met de bereidheid van de mannen
om de taken op een gelijkwaardige wijze met
de vrouwen te delen en met de bereidheid van
de vrouwen om ook de bewakingstaak op
zich te nemen. We hebben ervaren dat, als
het aan den van deze factoren schortte, er een
spiraalproces op gang kwam waarbij er een
scheve verdeling tussen de diverse taken van
de groepsleiding ontstond. Een dergelijk
spiraalproces kon twee vormen aannemen.
1. De mannen gingen zich steeds meer toeleggen op de bewakingstaak en gingen er steeds
meer vanuit dat vrouwen deze taak niet aankonden; de vrouwen vielen steeds meer terug
op de taken waar zij vanuit hun opvoeding en
het traditionele rollenpatroon wel veel ervaring mee hadden (bijvoorbeeld huishoudelijke
taken en rapportage). De mannen schoven
deze taken at' naar de vrouwen vanuit hun
houding, dat zij het te druk hadden met de zo
belangrijke en verantwoordelijke bewakingstaak,
terwij1 de vrouwen in de haar toebedeelde
taken een middel vonden om hun geschokte
zelfvertrouwen weer 'op te poetsen'. Opvallend
hierbij was dat de bewakingstaak door alle
betrokkenen als moeilijker en belangrijker
werd beoordeeld dan de taken, die de vrouw
ging vervullen. Dit leidde ertoe dat aan de man
door alien meer gezag werd toegekend ten
koste van de vrouw. De vrouw werd als het
ware op een zijspoor gezet.
2. We hebben ook weleens de situatie meege-

maakt, dat een groepsleidster door het feit,
dat zij weinig gezag bij de jongens kon verwerven en de manier waarop zij daarmee omging, de mannen als het ware dwong haar aandeel in de bewakingstaak over te nemen. Door
haar gedrag wekte ze bovendien zoveel spanningen in de leefgroep op, dat deze bewakingstaak ook nog in omvang toenam. Deze spanningen ontstonden doordat zij te snel een
beroep deed op haar zeggenschap over de
bewoners vanuit de groepsleidsterspositie,
terwijl de jongens haar nog nauwelijks gezag
hadden toegekend. Het gevolg hiervan was,
dat zij voortdurend in machtsconflicten verstrikt raakte. Omdat zij vanuit haar geringe
gezagspositie niet in staat was de aangegane
machtsconflicten zelfstandig op te lossen,
moest zij steeds een .beroep doen op de hulp
van haar mannelijke collega's: dit deed weer
extra afbreuk aan haar gezagspositie, omdat de
bewoners zagen dat zij het door haar opgeeiste
83 gezag niet waar kon maken. Ook in de ogen
van haar collega's verloor zij steeds meer
gezag: de mannen raakten gefrriteerd omdat
deze groepsleidster te vaak hun hulp inriep
bij conflicten, die -zij soms onnodig had uitgelokt; de vrouwen werden boos, omdat zij
als hun seksegenote de gezagspositie van alle
vrouwelijke groepsleiding ondermijnde. De
mannen gingen haar op den duur als een zo
zware psychische belasting ervaren, dat Oen van
' hen de opmerlcing plaatste: `Je kunt beter een
`zwakke' mannelijke collega hebben dan een
`zwakke' vrouwelijke collega. Met zo'n vrouw
heb je er een extra client bij'. Hij merkte
hierbij nog op, dat hij een dergelijke belasting
minder zou ervaren bij een `zwakke' mannelijke collega, omdat mannen van de jongens
louter op grond van hun sekse op voorhand al
meer gezag en ontzag toegekend krijgen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat bij het inschakelen
van vrouwen in een dergelijke setting het
gevaar steeds aanwezig is, dat men onbewust
in een van bovengenoemde spiraalprocessen
terecht komt en dat men hier voortdurend
alert op moet zijn. Het bovenstaande leert,
dat het inschakelen van vrouwelijke groepsleiding ertoe kan leiden, dat de bewakingstaak
een belangrijke bron van spanning wordt tussen

de teamleden en in de leefgroep. Dezc spanning
kan zo hoog oplopen, dat de bewakingstaak
prioriteit krijgt boven de hulpverleningstaak.
De gezagspositie van de vrouw wordt eveneens
beperkt zodra mannelijke collega's regelmatig

gebruik gaan maken van hun fysieke kracht
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ter ondersteuning van hun eisen aan de jongens
en van hun eigen gezagspositie.
Tijdens onze stage in het JOC gebruikten drie
van de tien mannen expliciet hun lichaamskracht. Wij zijn tot de conclusic gekomen dat,
hoe meer dc mannen gebruik maken van hun
fysieke kracht en hun gezagshandhaving zoeken
op het fysieke vlak, hoe moeilijker het wordt
voor de vrouwelijke grocpsleiding om zich te
kunnen handhaven. Er ontstaat dan namelijk
eon sfeer waarin de jongens alleen nog aan
eisen willen voldoen als zij daartoe fysiek
gedwongen worden. Het gebruik van lichaamskracht verwordt hierdoor tot een extra sanctie.
Dit leidt niet alleen tot gezagsvermindering bij
de vrouwen (die immers meestal over weinig
lichaamskracht beschikken), maar ook bij de
lichamelijk zwakkere mannen en bij de mannen
die hun lichaamskracht uit principe niet
willen gebruiken tegenover de bewoners. Deze
vrouwen en mannen hebben dan een sanctie
minder tot hun beschikking.
Hoewel wij het in tijden van agressie en spanning (doze kwamen incidenteel vopr) zeer op
prijs stelden terug to kunnen vallen op de
bescherming die sommige mannen door middel
van hun lichaamskracht boden, menen we dat
er aan regelmatig gebruik van lichamelijke
kracht veel nadelen verbonden zijn. Naast de
genoemde gezagsvermindering willen wij met
name drie nadelen noemen:
1. In de eerste plaats toonden de mannen, die
lichaamskracht als pressiemiddel hanteerden,
aan de jongens dat ook zij niet in staat bleken
om met behulp van verbale overreding of
overleg hun wensen duidelijk te maken en
medewcrking van anderen te krijgen. Zij vervulden in dit opzicht een slecht-voorbeeldfunktie en de jongens vonden in dit soort
mannen eon legitimering voor hun eigen gedrag.
In feite druiste dit lichamelijk machtsvertoon
in tegen het pedagogisch doel om het patroon
van probleem-oplossen door middel van
lichamelijk geweld, waarin veel JOC-jongens

hun toevlucht zochten, te doorbreken.
2. In de tweede plaats hebben wij ervaren dat
van het regelmatig gebruik maken van lichaamskracht als pressiemiddel een dreigende werking
uitging, hetgeen bij de bewoners veel agressie
opwekte. Omdat de jongens deze agressie niet
durfden te uiten tegenover degene die de
agressie had opgeroepen, verplaatsten zij deze
naar andere groepsleid(st)ers die zij lichamelijk
wel aankonden. Dit bemoeilijkte het werken
voor collega's. Deze onnodig uitgelokte agressie
deed bovendien een extra beroep op de bewakingstaak van de groepsleiding, waardoor de
hulpverleningstaak (centrale doelstelling) in
het gedrang kwam.
3. Tenslotte hebben wij ook een ethisch
bezwaar: wij vinden het unfair en van weinig
respect getuigen als volwassenen zich op een
dergelijke manier poneren tegenover aan hun
hoede toevertrouwde jongeren.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het regelmatig
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gebruik maken van lichamehjk machtsvertoon
door sommige groepsleiders een zeer ongunstige
invloed kan hebben op de verhoudingen binnen
een team en op de werksfeer. Er kunnen wederzijdse irritaties ontstaan. Degenen die lichaamskracht niet als pressiemiddel kunnen of willen
gebruiken, voelen zich in een lagere gezagspositie gedrukt, lopen het risico om tot zondebok te worden gemaakt en zien hoe hun
collega de gepropageerde methodiek doorkruist,
maar zijn in tijden van nood dankbaar voor de
door hun collega geboden bescherming; de
ander voelt zich in de rol van boeman en beschermer van zijn collega's gedrukt, maar is
tegelijkertijd trots op deze rol.
We hebben ervaren dat, om zo optimaal mogelijk in de leefgroep te kunnen werken, eenheid
in het team zeer belangrijk is. Indien er weinig
onderling vertrouwen is en er ondergrondse
irritaties en spanningen leven, kan hierdoor
zoveel energie van de teamleden worden opgeslokt, dat dit ten koste gaat van het werken
op de leefgroep. De JOC-jongens voelden de
zwakke plekken in de samenwerking tussen de
teamleden haarscherp aan en grepen deze aan
om de teamleden nog verder tegen elkaar uit
te spelen ten behoeve van vergroting van hun
eigen machtspositie (het principe van `verdeel
en heers').

Het viel ons op dat bij spanningen in het team
en in de leefgroep steeds weer de twijfel op-

laaide of de aanwezigheid van vrouwen bij dit
type jongens niet terug gedraaid tnoest worden,
omdat zn geen fysieke kracht bezaten. Wij zijn
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er inderdaad van overtuigd, dat vrouwen in
een gewelddadige sfeer minder fysieke krachten
te bieden hebben dan de meeste mannen, maar
we vragen ons tegelijkertijd af of deze spanningen gekeerd moeten worden door middel van
fysicke kracht van de groepslciding. Naar
onze mening zijn er ook andere wegen om met
spanningenmm te gaan. Gebruik van fysieke
kracht is een laatste redmiddel als alle andere
benaderingen gefaald hebben. De groepsleiding
(mannen en vrouwen) had in een gespannen
leefsfeer vrijwel alleen nog oog voor de bewakingstaak en het gebrek aan fysieke kracht van
de vrouwen, en vergat de voordelen van hair
aanwezigheid. Het viel ens op dat, zodra de
spanningen geluwd waren, het onderwerp
'wel of geen vrouwen' niet meer ter discussie .
stond.
9..Slotopmerking
Tijdens onze stage hebben wij ervaren dat de
in die tijd nog sterk levende ngst, dat
vrouwen dit werk niet aan zouden kunnen,
onterecht was. Wij zijn er bovendien van overtuigd geraakt dat de kwaliteit van opvang en
hulpverlening bevorderd wordt als er naast
mannen ook vrouwen als groepsleiding annex
bewakingspersoneel ingeschakeld worden. Wel
beseffen we dat de aanwezigheid van mannen
een noodzakelijke voorwaarde is om veiligheld en orde in een dergelijke setting te garanderen en dat de vrouwen in dit opzicht minder
invloed hebben. Vrouwen spelen echter een
onmisbare rol met betrekking tot de leefsfeer in huis en de pedagogische kwaliteit van
opvang en hulpverlening. In deze zin menen
wij; dat beide seksen elkaar nodig hebben en
elkaar aanvullen. Dit betekent dat volgens ons
de bijdrage van mannen niet belangrijker is
dan die van vrouwen, en dat statusverschillen
en rivaliteit tussen beide seksen daarom niet
op hun plaats zijn.
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Invloed van bedreigend gedrag
van een patient op
medepatidnten en personen
van een psychiatrische
inrichting*
door R. B. Cornfield en S. D. Fielding
Een potentieel gewelddadige patient in een
inrichting veroorzaakt dikwijls gespannen
communicatiepatronen, zowel bij medepatienten als bij stafleden. Het kan daarbij heel
moeilijk zijn om de oorzaak van de spanning
precies te achterhalen.
De angstgevoelens die in dergelijke situaties
88 ontstaan nemen de ernstigste vormen aan op
gesloten en half-gesloten afdelingen, omdat in
geval van nood de ontsnappingsmogelijkheden
daar het geringst zijn. De angst wordt nog vergroot wanneer de patienten het gevoel hebben
dat de behandelaars zich niet van het gevaar
bewust zijn.
Reacties van patienten op de dreiging van
gevaar kunnen uitcenlopen van schijnbare
onbewogenheid tot provocaties en uitcindelijk
tot openlijkc paniek. Reacties van bchandelaars gaan vaak in de richting van misplaatste
therapeutische afstandelijIcheid, ontkenning
en overintellectualisatie. Het aanhoudend in
de wind slaan van vroegtijdige waarschuwingssignalen (van de patienten) door de behandelaars kan leiden tot nog erger gestoorde cornmunicatiepatronen die een gevaar kunnen zijn
voor de beheersbaarheid van de afdeling.
.

Casusbeschrijving
De volgende casus illustreert de communicatieproblemen die kunnen ontkaan op een afdeling waar zich een potentieel gevaarlijke
patient bevindt:
Dit ii eedveilcorte weergave van: Impact of the
threatening patient on ward communications.
In: American journal of psychiatry, 137e jrg., nr. 5,
• mei 1980, biz. 616-619.
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Een man van 53 jaar was voor het eerst bij ons opgenomen op een afdeling met dertig bedden. Uit zijn
voorgeschiedenis bleek dat hij in periodes van emotionele stress tot brandstichtingen was gekomen. Op
de dag voor zijn opname had hij nog verschillende
branden gesticht. Op de tweede avond van zijn verblijf in de inrichting brak er een brandje uit in het
matras van de betrokkene. Zelf zei hij dat hij met
een brandende sigaret in slaap gevallen was en hij
ontkende met klem dat er sprake was van opzet.
De behandelaars leken deze uitleg kritiekloos te aanvaarden. De patienten echter waren de volgende dag
buitengewoon stil. De behandelaars verweten de
patienten dat ze ongefriteresseerd en weinig betrokken waren. De patienten vroegen hun artsen meer
om persoonlijke aandacht dan anders en kwamen
opeens met diverse klachten over het eten, de therapieen, etc. Toen uiteindelijk aan het licht kwam dat
de patienten bang waren voor hun nieuwe medepatient, barstte een zeer emotionele doch vruchtbare
discussie los. De patienten voelden zich `gevangen'
in deze gesloten afdeling en daardoor zeer bedreigd.
Bij een nabespreking van de behandelaars bleek dat
ook daar soortgelijke gevoelens leefden. Sommigen
gaven zelfs toe dat ze steun hadden gezocht bij
patienten omdat ze zelf bang waren. Zij gaven tenslotte toe dat ze hun eigen gevoelens van angst en
woede jegens de nieuwe patient hadden verdrongen.
Pas nadat de patienten zich op sterk emotionele
wijze hadden geuit, waren ook zij zich van die gevoelens bewust geworden.

Observaties m.b.t. de invloed van geweldsdreiging
Er is bij patienten en behandelaars een viertal
emotionele reacties te onderscheiden die zich
kunnen voordoen in potentieel gevaarlijke
situaties. Dit zijn de volgende:

1)Apathie en emotionele afstandelificheid
Apathie, verveling en gebrek aan belangstelling
kunnen de eerste tekenen zijn van onvrede bij
de patienten. Deze reacties zouden symbolisch
opgevat kunnen worden alsidentificatie met,
of als het weerspiegelen van de inertie van de
behandelaars, teneinde toch een reactie van
hen op te roepen. Vergelijkbaar gedrag aan
de kant van de behandelaars, zoals ontkenning,
zou een defensiemechanisme kunnen zijn
tegen de angst om aangevallen te worden of
om zelf aan te vallen.
2) Narcistisch in zichzelf opgaan
Wanneer er sprake is van een bedreigende
situatie en het niet duidelijk is dat de behandelaars deze onder controle hebben, trekken
de patienten zich terug in narcistisch gedrag.

Het vragen om persoonlijke aandacht aan de
dokter is hiervan een yoorbeeld. Dergelijke
zelf-absorptie is een automatische defensieve
reactie. Fen bijkomende functic van deze
zelf-absorptie is, dat men er geruststellende
woorden van de behandelaar mee uitlokt. Een
tegenhanger van het terugtrekgedrag der
patienten bij de behandelaars is dat zij vluchten
in allerlei bezigheden die veel `dringendef zijn
dan de ongemakkelijke situatie op de afdeling.

3)Het ontstaan van intense (negatieve)gevoelens
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Dit is een van de meest op de voorgrond tredende gedragspatronen bij patienten in geval
van een bedreigende situatie. Het houdt dikwigs een concentratie in van negatieve gevoelens
ontstaan uit de zorgen die de patient zich
maakt. Deze komen voort uit angst voor geweld, fantasieen over vresclijke scenes, en het
verlangen naar bescherming. Vandaar dat
patienten op een gegeven moment de behandelaars gingen omschrijven als `gevangenisbewaarders' (daarmee hun hoop bevestigend
dat de staf in staat zou zijn tot krachtdadig
optreden) en zich afvroegen of deze wel
geschikt waren om de gezondheidstoestand van
hen, de patienten, te beoordelen. Mogelijke
gevolgen bij de behandelaar zijn hooglopende
woordenwisselingen over relatief onbelangrijke
kwesties of een overdreven beschermende
houding tegenover de bedreigende patient.
Het ontstaan van dergelijke intense (negatieve)
gevoelens doet vermoeden dat handhaving
van een juiste therapeutische relatie op de
tocht komt te staan.
4) Wederzijdse kritiek
Patienten verwijten de behandelaar dikwijls,
dat deze hen in de steek heeft gelaten. Hun
uitlatingen kunnen mild van karakter zijn,
maar als de spanning erg groot is ook heel ver
gaan. De behandelaars op hun beurt neigen
ertoe de patienten overal de schuld van te
geven; maar al te gemakkelijk wordt den van
hen tot zondebok gemaakt. Soms zelfs wordt
zo iemand als `psychopaat' bestempeld en
overgeplaatst naar een andere inrichting. Zoiets kan vooral gebeuren in situaties waarin
bepaalde behandelaars niet in staat zijn hun
eigen persoonlijke angsten to herkennen en
ermee om tc gaan. Zij neigen er wel eens toe
hun angstgevoelens te onderdrukken door

middel van een te.gengestelde reactie: ze kunnen
soms ongewoon gefascineerd raken door de
potentieel gewelddadige patient. Lion en
Pasternak zeggen hierover: `Behandelaars
(en patienten) kunnen een speciale belangstelling aan de dag leggen voor de bedreigende
patient. Ze vinden deze charmant of interessant en luisteren gretig naar de verhalen die
hij over zijn antisociale gedrag van vroeger vertelt, zonder dat dit tot een handgemeen leidt
en zonder dat ze daarmee de agressieve neigingen van de patient aanwakkeren'.
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Alle patienten die pas kort in de inrichting
verblijven moeten, als het goed is, het idee
krijgen dat de behandelaar tot op zekere
hoogte alles aankan. Zo niet, dan kan een
potentieel gevaarlijke patient nog banger
worden dan hij/zij al was en neemt de kans
toe dat hij/zij tot agressieve daden komt.
Blijken de behandelaars zo iemand niet meteen
aan te kunnen, dan worden de andere patienten
bang voor hun eigen decompensatie-gedrag. De
patienten willen hun gevoelens liever niet
direct tegenover de behandelaar uiten, uit
angst in de steek te worden gelaten of uit
angst voor een wraakaktie, hetzij van de bedreigende patient, hetzij van de behandelaar.
Als andere patienten zich groot houden, ontstaat de angst dat men uit de groep zal worden
gestoten of dat men vernederende opmerkingen
naar het hoofd zal krijgen wanneer men zich
over zijn angst uitspreekt. Gevangen in dit
conflict tussen de behoefte aan bescherming
en het niet kunnen kenbaar maken daarvan
neemt de patient, wanneer er een bedreigende
situatie op de afdeling ontstaat, zijn toevlucht
tot symbolische of bedekte manoeuvres. Als
de behandelaars deze verborgen boodschappen
niet oppikken, kan er zich een atmosfeer van
extreme angst ontwikkelen. Het kan gebeuren
dat, tegen het medisch advies in, de ene na de
andere patient de inrichting verlaat, dat patienten
niet terugkeren van een weekendverlof, of dat .
men weliswaar blijft maar zich volkomen
passief opstelt. Ook bestaat de kans op vechtpartijen, seksuele provocaties, en op misbruik
van alcohol en drugs. Uiteindelijk zullen de
behandelaars dan toch moeten ingrijpen.
`Blinde vlekken' bij laatstgenoemden maken de

problemen echter nog groter. Zij voelen zich
ongemakkelijk en onzeker. Dikwijls vluchten
zij in het defensiemechanisme van de ontkenning, hetgeen het behandelen van de patienten
bemocilijkt. Ze voelen dat ze de afdeling niet
goed meer aankunnen, hetgeen ook bij henzelf
kan leiden tot agressieve neigingen; soms kunnen
die onbewust worden omgezet in het provoceren van agressie bij de patienten.
Kortom, de behandelaars moeten dikwijls weerstand bieden aan hun eigen angstcn, zowel
wanneer onaanvaardbare neigingen de kop
opstcken, als wanneer hun almachtsfantasieen
op de proef gesteld worden. Vermijdingspatronen kunnen leiden tot conflicten en communicatiestoornissen binnen de groep behandelaars, hetgeen weer kan leiden tot een klinisch
wanbeleid.

Interventiestrategieen voor de behandelaars
We zouden in het nu volgende een aantal
92 strategicen willen noemen die wij hebben
ontwikkeld als interventiemethodes in bedreigende situaties:

Sensitivity-sessies vow -dc behandelaars
Veel persoonlijke en inter-persoonlijke factoren
kunnen bij de behandclaars het vermogen
beinvloeden om productief te luisteren naar
wat patienten in groepen te berde brengen.
Geregehle sensitivity-trainingen zorgen ervoor,
• dat het collect ieve egd van de behandelaars
de problemen verheldert.

Onderwijsprogranuna's voor de behandelaars
Of het nu gnat om een speciale probleempatient
of om het leren van nuttige vaktermen, het
lezen en met elkaar bespreken van vakliteratuur
is voor behandelaars van substantiele waarde. •
Ook lezingen en seminars zijn leerzaam, evenals
bijeenkomsten waarin oudere functionarissen
op basis van bun grotere ervaring van gedachten
wisselen met jongere.

Plenaire discussies over problemen
Plenaire discussies over de zorgen die men deelt
m.b.t. een gevaarlijke persoon is een buitengewoon nuttige techniek. De patienten durven
zich gemakkelijker in negatieve zin over elkaar
uit te laten, als hun daartoe de gelegenheid
wordt geboden in een openbare discussie.
De behandelaars moeten daarbij laten voelen
dat zij de problemen serieus opvatten en trach-

ten er jets aan te doen, maar met behulp van
de patienten als groep. Door op die manier de
patienten bij de probleemoplossing te betrekken, voelen die zich minder bedreigd en hulpeloos, en wordt hun ego-sterkte vergroot.

Supervisie van jongere door oudere behandelaars
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Een gedemocratiseerd milieu kan er soms aanleiding toe geven dat behandelaars zich onttrekken aan de verantwoordelijkheden m.b.t.
het onder controle houden van de afdeling.
Daarom is het zowel voor de patienten als voor
de behandelaars zelf van grote waarde als er
een senior-behandelaar wordt aangewezen, bijv.
het unit-hoofd, die in moeilijke situaties de
leiding neemt. Hij of zij zou de interactie tussen
behandelaars en patienten produktief kunnen
maken door uitdrukkelijk het vertrouwen bij
te brengen, dat de unit in staat is van zienswijze
te veranderen en de juiste maatregelen te nemen.
De senior-behandelaar kan ook kiezen voor bepaalde interventies: vragen om een supervisiegesprek met de therapeut en zijn/haar patient,
het intrekken van privileges, het voorschrijven
van kalmerende middelen, (vrijheids)beperkingen of ontslag uit de inrichting.
Dit alles kan op zinnige wijze tot stand gebracht
worden door een oudere behandelaar die niet
te nauw betrokken is bij een bepaald probleem
en die dus niet als belanghebbende hoeft te
worden beschouwd.

De invloed van een
psychiatrische intensive
care-unit op patienten en
behandelaars 1
door M. H. Rosen
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Inleiding
De hiervoor opgenomen artikelen gingen over
agressie in inrichtingen op willekeurig welke
soort afdeling. In de volgende bewerking van
het artikel van Rosen wordt ingegaan op de
extra problemen die in verband met het
onderwerp van dit themanummer kunnen
rijzen bij opneming in een crisis-interventieafdeling. Rosen benadrukt onder meer de verwarring en het gevoel van onveiligheid die
kunnen ontstaan door de verandering van
omgeving (i.e. een overplaatsing naar een
crisis-interventie-afdeling). Deze situatie, de
eisen die gesteld worden en het contact met
de vaak even angstige en soms agressieve
mede-patienten doen het gevoel van onveiligheid bij de patient verder toenemen en verhogen
de kans op een agressieve uitbarsting.
Ook de problemen voor het personeel van een
crisis-interventie-afdeling komen aan de orde.
Een en ander wordt behandeld middels een
vergelijking met het leefmilieu van een
medisch-chirurgische intensive-care-afdeling
van een algemeen ziekenhuis.
Crisis-interventie
Het steeds meer toepassen van crisis-interventie
in opname-instituten als een effectief therapeutisch middel, maakt het bevorderen van
een adequaat therapeutisch klimaat, waarin
de crisis-therapie goed kan worden toegepast,
steeds noodzakelijker.
Hiertoe heeft men wel gebruik gemaakt van
Dit is een verkorte weergave van: The impact of
the Psychiatric Intensive Care Unit on Patients and
Staff, in: Am. J. of Psychiatry, 132:5, Mei, 1975,
blz. 549-551.
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ervaringen op het gebied van de psychiatric
in militaire en in algemene psychiatrische
ziekenhuizen, maar de overeenkomsten met
onder andere een chirurgische intensive careunit hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen.
In de literatuur wordt een aantal overeenkomsten met deze intensive care-unit genoemd:
Zowel de crisis interventie-unit als intensive
care-unit zijn klein, hebben veel personeel en
hebben een zodanige opzet dat snel ingegrepen
kan worden bij acute, ernstige problemen.
Er wordt gewerkt met een multi-disciplinair
behandelteam, bestaande uit jonge, sterk
gemotiveerde mensen. De behandelingsverantwoordelijkheid wordt veelal gedeeld met
niet-medisch personeel.
In beide afdelingen heeft men te maken met
levensbedreigende situaties. Bijna de helft
van de patienten, opgenomen op een crisisinterventie-unit overweegt — (of heeft het
reeds uitge)robeerd) — levensbedreigend gedrag.
Van het personeel wordt een adequate reactie
gevergd.
De behandeling duurt over het algemeen kort,
is een kwestie van dagen en wordt gekarakteriseerd door een intense betrokkenheid van
het personeel op de patient (en omgekeerd).
Men maakt er gebruik van diverse geavanceerde
therapeutische technieken.
De behandeling richt zich op de directe
klacht/het probleem. Genezing is vaak onmogelijk. Men heeft te maken met gevoelens van
wanhoop en ontmoediging die men in beide
gevallen probeert te bestrijden in een poging
om het geloof van de patient in zichzelf en
zijn verantwoordelijkheid voor de genezing
in stand te houden.
Men kan zich afvragen of op grond van deze
overeenkomsten de ervaringen van de intensive care-units in algemene ziekenhuizen niet
te gebruiken zijn voor de ontwikkeling van
een behandelingsfilosofie voor crisis-interventie-units.
Een belangrijke vraag in dit verb and is in
hoeverre het behandelingsmilieu een bron van
stress is (zowel voor patienten als behandelaars). Vanuit de crisis-interventie-theorie
wordt weliswaar met een zekere nadruk
gewezen op de rol van omgevingsfactoren

(zowel met betrekking tot de ziekteleer als
de therapie), literatuuronderzoek leert echter,
dat tot nu toe weinig aandacht is geschonken
aan de gevolgen van de intensivering van de
zorg voor het therapeutisch klimaat.

De invloed van het milieu op de patient
De intensive care-unit in algemene ziekenhuizen
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Het verblijf op deze afdeling geeft de patient
meestal een gevoel van veiligheid, dat een
positieve uitwerking Ran hebben op het
herstel. Er kunnen echter ook tegengestelde
effecten optreden zoals een verergering van
de ziekte, vertraagd herstel en ernstige stress.
De werkelijkheidszin van de patient, toch at
bedreigd door de ziektc en medicatie, Ran
verder worden aangetast. De voortdurendc
activiteit en de crisissfeer kunnen als bedreigend
ervaren worden. Ook het gebrek aan slaap en
de afwezigheid van het normale dag-nacht
ritme bedrcigen het realiteitsgevoel.
Wanneer de verwarring van de patient toeneemt,
Ran de toestand zich ontwikkelen van een
lichte desoridntatie naar een zwaar psychotische toestand met hallucinaties en wanen.

psychiatrische intensive care-unit
Op overeenkomstige wijze komt de angstige
en verwarde psychiatrische patient in een onbekende omgeving, die gekcnmerkt wordt door
een voortdurende activiteit en een relatief
ongestructureerde sociale organisatie.
Vrijwel onmiddellijk na aankomst moot de
patient aan zijn problemen gaan werken. Er
is een permanent gevoel van tijdsdruk. De
patient wordt aangcmoedigd contact met medcpatienten te leggen, maar die staan vaak zeer
vijandig tegenover hem. Bovendien is de
groepssamenstelling sterk verschillend.
Hij wordt aangemoedigd om zelf actief betrokken te zijn bij het oplossen van zijn
problemen. Tegelijkertijd voelt hij zich machteloos en nemen zijn gevoelens van angst,
schuld en hulpeloosheid toe. Zijn ongenoegen
hierover zal de patient niet spontaan kenbaar
maken — hij voelt zich namelijk ook dankbaar
tegenover het personeel en is bang hun zorg
Zijn (toenemende) woede zal
af te wijzen
een uitweg vinden in conflicten met mede-

patienten, in een negatieve instelling en in een
verzoek om ontslag.
Als dit gedrag wordt afgewezen, nemen de
(negatieve) gevoelens van de patient toe met
als mogelijk resultaat het verergeren van de
symptomen en, voor de schizofrene patient,
een voortschrijdende desintegratie. De toename van de stress, door het milieu veroorzaakt, maakt de patient (nog) minder vaardig
deel te nemen aan zijn therapie met als mogelijk eindresultaat het falen van de behandeling.
De invloed van het milieu op het personeel

De intensive care-unit
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Het werken op een intensive care-unit stelt
hoge eisen aan de psychische stabiliteit van
de behandelaars, die van grote invloed is op
het succes van de behandeling. De door
behandelaars ervaren stress komt in de literatuur
echter nauwelijks aan de orde.
Evenals de patient wordt het personeel blootgesteld aan vele frustrerende situaties, terwijl
er nauwelijks een uitlaatklep is voor frustratie
en woede.
De betrokkenheid bij elkaar is zeer groot,
ondanks de korte duur van het contact tussen
behandelaar en patient. Bovendien volgt op
elke ontslagen patient snel een nieuwe, hetgeen
weer zeer veel energie vraagt. Het personeel
heeft voortdurend met een vorm van rouwproblematiek te maken. Urn zich tegen deze
ervaringen te beschermen, hanteren behandelaars vaak verdedigingsmechanismen als:
depersonalisatie, ontkenning en vermijding;
de patient wordt gedehumaniseerd.
Wanneer dit geen effect heeft, ontstaat een
gevoel van vermoeidheid en zelfs van uitputting
en, in het uiterste geval, een vlucht in de vorm
van ziekte of verzoek tot ontslag.

De psychiatrische intensive care-unit
Het voortdurend betrokken zijn bij intense
emoties creeert soortgelijke spanningen voor
het personeel van de crisis-interventie-unit.
Bovengenoemde afweer-mechanismen zijn
echter veel minder makkelijk toe te passen
door de eisen die bij crisis-therapie aan de
kwaliteit van het contact worden gesteld.
Eigen, onverwerkte conflicten kunnen makke-
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lijk naar b oven komen naar aanleiding van
gedachten en gedrag van de patient. Dit kan
ondermeer leiden tot onacceptabele seksuele
en agressieve impulsen.
In deze emotioneel geladen atmosfeer, wordt
het telkens afbreken van contacten een belangrijke bron van spanningen voor het personeel.
Door het beperkte tijdsbestek waarbinnen de
therapie moet plaatsvinden, is meestal slechts
een gedeeltelijke oplossing van de problematiek
mogelijk. De zekerheid dat men resultaat
geboekt heeft (wat nodig is om de pijn van
bovengenoemde verliezen te reduceren) ontbreekt vaak.
De behandelaar die niet kan terugvallen op
een welomschreven hierarchisch systeem,
waaraan hij een doel en identiteit kan ontlenen, zit gevangen in het conflict tussen zijn
idealen en de behandelingsmogelijkheden.
Zo kan hij bijvoorbeeld ontdekken dat zijn
behandelplan is gewijzigd en dat aan de
effectiviteit van zijn interventies wordt getwijfeld. Dit alles leidt ertoe dat hij steeds
onzekerder wordt over zijn resultaten. Hi]
ontwikkelt schuldgevoelens, denkt te falen
en houdt in reactie daarop de patient lang
opgenomen, in de hoop alsnog een `genezing'
te bewerkstelligen. Hi] dringt crop aan zelf
de nazorg van de patient op zich te nemen,
wat ver buiten de mogelijkheden van de afdeling ligt.
De behandelaar ontdekt dat de structuur van
de afdeling weinig mogelijkheden biedt voor
een directe uiting van z'n toenemende woede
en frustratie. Het sterk gespecialiseerde werk
maakt het ook moeilijk voor degenen die
er niet direct mee te maken hebben, de frustraties en de intense emoties die dit oplevert
te begrijpen. Andere behandelaars, die bezig
zijn met hun eigen problemen staan steeds
minder open voor hun collega's met als gevolg,
dat de relaties binnen en buiten de afdeling
stroever worden (wat bijdraagt tot vergroting
van de stress). Het vermogen om adequaat op
de patienten te reageren neemt af. De behandelaar voelt zich heen en weer geslingerd
tussen eigen behoeften en die van de patienten.
Het gevoel van vennoeidheid neemt toe, gevoelens van ongeduld en verveling worden
zichtbaar, de objectiviteit gaat verloren, de

resultaten nemen verder af, de gevoelens van
schuld en frustratie toe. Deze vicieuse cirkel
kan alleen worden doorbroken, wanneer de
behandelaarzich terugtrekt van de afdeling.
Ook de hele staf kan vastlopen. De feiten
gaan zich opstapelen, men raakt minder
betrokken. Men kan zijn toevlucht nemen
tot het vaker voorschrijven van medicijnen.
Beslissingen worden uitgesteld of worden
overhaast genomen. Als deze situatie niet
herkend en gecorrigeerd wordt, nemen de
resultaten van de unit af. Het welzijn van de
patient wordt bedreigd; personeelsleden
nemen ontslag.
Conclusie en aanbevelingen
De intensieve zorg van een crisis-interventieunit biedt een situatie waarin men tot crisistherapie kan komen. Dezelfde situatie kan
echter tevens een bron van stress zijn, zowel
voor de patient als voor het personeel, hetgeen
bijdraagt tot het falen van de behandeling.
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Ervaringen op intensive-care-units in algemene
ziekenhuizen leren dat deze stress kan worden
verminderd of zelfs voorkomen.
De eerste en belangrijkste verandering die
moet plaatsvinden is het zich meer bewust
worden van deze nadelige effecten, zodat een
open bespreking van de reacties van de
patient mogelijk is en de oorzaken van stress
kunnen worden opgespoord en bestreden.
Indien de behandelaars een grotere gevoelig, heid voor de invloed van de omgeving ontwilckelen, hoeft de reactie van de patient .
geen reden tot verwarring meer te zijn en
kunnen deze reacties gebruikt worden om
het begrip voor de actuele problematiek te
vergroten.
Waar mogelijk moet de patient informatie
krijgen over de opzet van de afdeling en de
gehanteerde procedures om zijn angst en
vervreemding te beperken.
Veel aandacht zal er ook gegeven moeten
worden aan de selectie en training van het
personeel, waarbij de nadruk zal moeten
liggen op de bereidheid en het vermogen een
grote mate van stress te verdragen. De ervaren
stafleden zullen een manier moeten vinden
om met het gehele team de eigen reacties te
bespreken en elkaar emotioneel steun te geven.

De opname en nazorg van de patienten zal
zorgvuldig moeten worden gereguleerd, zodat
het team niet wordt overspoeld.
Tenslotte zou gedacht kunnen worden aan
een object/eve, onafhankelijke persoon, die
ervaring heeft met crisis-interventie, om de
staf te helpen bij het zelfonderzoek.
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Algemeen
1
Fernhout, R. Het binnenlands vluchtalternatief en

Nederlands juristen blad, 56e jrg., nr. 40, november
1981, blz. 1075-1082.

de vluchtelingendefinitie.

Zowel in het toelatingsbeleid van de staatssecretaris
van Justitie als in de rechtspraak van de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State heeft zich m.b.t.
de Turkse christenen de theorie van het binnenlands
vluchtalternatief ontwikkeld. Deze theorie houdt in,
dat voor de beantwoording van de vraag of er sprake
is van vluchtelingschap het tevens van belang is of de
betrokkenen zich elders in Turkije zonder gevaar
voor vervolging kunnen vestigen. Naar het oordeel
van de A fdeling is dit mogelijk, waardoor aan deze
asielzoekers de vluchtelingenstatus wordt ontzegd.
Dat deze vestiging elders zal leiden tot verslechtering
van de economische en maatschappelijke positie is
voor het zijn van vluchteling volgens de Afdeling
niet relevant. De auteur gaat nader in op de vraag
of — i.v.m. de aanvaarding van het binnenlands
vluchtalternatief — de Afdeling wellicht termen
aanwezig acht voor een vergunning tot verblijf als
asielgerechtigde (zgn. B-status). Op grond van een

aantal besproken leerstukken van het internationaal
vluchtelingenrecht, meent de auteur te concluderen
dat de theorie van het binnenlands vluchtalternatief
de toetsing aan de letter en de geest van het Verdrag
van Geneve van 1951 en het Protocol van 1967 betreffende de status van vluchtelingen niet kan doorstaan.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging
2
Coates, R. B. Deinstitutionalization and the serious
juvenile offender: some policy considerations.

Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 4, oktober 1981,
blz. 477-487 (USA).
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In dit artikel wordt door de auteur nader ingegaan
op de problematiek rond de jeugdige delinquenten
en de toepassing van het strafrechtelijk apparaat.
Enerzijds is er een tendens waarneembaar waarbij de
jeugdige delinquent gelijkgeschakeld wordt met de
volwassen delinquent en die gevangenisstraf als strafoplegging hanteert; anderzijds is or een tendens die er
juist op gericht is om de jeugdige delinquenten zoveel
mogelijk buiten de gevangenis te resocialiseren. De
auteur stelt dat doze twee tegengestelde opvattingen
gescheiden kunnen bestaan door het begrip Jjeugdige
pleger van een ernstig misdre ('serious juvenile
offender') to herdefinieren. Hij hanteert het begrip
leugdige geweldpleger' ('violent offender') naast de
minder ernstige delinquent.
Er is een kleine groep jeugdige delinquenten die voor
een vrijheidsbeperkende straf in aanmerking komt
omdat zij op dat moment een reeel gevaar voor de
samenleving kan opleveren. Het merendeel van de
jeugdige delinquenten moot echter buiten de gevangenis voorbereid worden op het normak functioneren
binnen de samenleving.
3
Conrad, J. P. Can juvenile justice survive?
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 4, oktober 1981,
blz. 544-554 (USA).
In dit artikel gaat de schrijver in op de problematiek
die rich voordoet bij de toepassing van het strafrechtelijke systeem met zijn sancties op jeugdige
criminelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
onderzoeksresultaten van het zgn. `MUJIT Project',
eon reeks van studies onder biding van de Academy
for Contemporary Problems of Columbus in Ohio.
Opmerkelijk is o.m. de verschuiving van de landelijke
bemoeienis van de overheid naar de moor locale
bemoeienis op het gebied van het strafrechtelijk
apparaat met betrekking tot jeugdigen. Er wordt
tegenwoordig ook meer aandacht besteed aan onderwerpen als plaatsing in pleeggezinnen, reclassering,
psychiatrische hulp, c.d. In deze reeks van onder-

werpen speelt de kinderrechter dikwijls nog een
centrale rot en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De schrijver gaat hierbij in op de wenselijkheid en de praktische uitwerking van de positie
van de kinderrechter. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de uithuisplaatsing van jeugdigen die een
strafbaar feit hebben begaan en de eventuele
berechting van jeugdigen op grond van het strafrecht
voor volwassenen.
4
Corstens, G. J. M. Waarom blijven sommige categorieen van strafbepalingen een dode letter?

Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 37, oktober
1981, blz. 973-978.
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In dit terreinverkennende opstel is de auteur
nagegaan wat er de oorzaken van zijn, dat bepaalde
strafbepalingen in statistisch opzicht 'een dode
letter' zijn. Na enkele inleidende opmerkingen,
waarin de auteur o.a. zijn terrein afbakent, komt
hij toe aan de verschillende oorzaken, zoals het
feitelijk niet voorkomen van de strafbaar gestelde
gedragingen, waarbij de schrijver aantekent dat
afschaffing van deze strafbepalingen consequenties
kan hebben voor het uitleveringsrecht; het niet meer
•als strafwaardig ervaren van bepaalde gedragingen
en de ontstaansgeschiedenis van strafbaarstellingen
als kernbron. Als andere oorzaken geeft de auteur
aan dat er tot nu toe sprake is van een ontoereikend
instrumentarium; dat er statistische problemen
kunnen ontstaan, indien het strafbaar gestelde
gedrag ook met administratiefrechtelijke sancties
bestreden kan worden; dat het in sommige situaties
voor het slachtoffer effectiever is om privaatrechtelijk
op te treden dan via de strafrechter. Als laatste
oorzaak geeft de auteur aan, dat het voor de strafwetgever op sommige terreinen (te denken valt
aan bedrijven en organisaties waar veelal intern
oplossingen gezocht worden) moeilijk binnen te
dringen is. Bovenstaande oorzaken worden geillustreerd met talloze voorbeelden. De auteur spreekt
zijn hoop uit, dat het normbewustzijn en daarmee
ook het strafrechtelijk systeem verder gaat kijken
dan de klassieke criminaliteit.
Met literatuuropgave.
5
Eigen, J. P. Punishing young homicide offenders in
Philadelphia.

Journal of criminal law and criminology,
72e jrg., nr. 3, herfst 1981; blz. 1072-1093 (USA).
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd •
van een onderzoek in een groot aantal steden van
het noordoosten van de Verenigde Staten naar
strafzaken die betrekking hadden op jeugdige daders
bij doodslag en moord. Hierbij zijn verschillende
aspecten van strafrechtsdoelen vergeleken en is vervolgens

onderzocht in welke mate de rechtsgang verschilde

en de opgelcgde straf onderling afweek. In eon groot
aantal tabellen heeft de auteur de samenhang tussen
vetschillende factoren in beeld gebracht. Aan het
slot van zijn artikel constateert de auteur dat het
eigenlijk opvallend is dat zo weinig literatuur bestaat
over de wijze waarop in de praktijk de rechtsgang
wordt bepaald. Dit is vreemd omdat het volgens hem
toch nogal wat kan uitmaken voor de uitkomst van
het proces. Zijn slotconclusie vermeldt dat de
gegevens duidelijk laten zien dat elk strafbeleid dat
is gerelateerd aan de leeftijd van de dader ongelijkheden in de uitspraken tot gevolg heeft. Deze ongelijkheden zijn nauwelijks te beredeneren.
Met literatuuropgave.
6
Feld, B. C. Legislative policies toward the serious
juvenile offender.

Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 4, oktober 1981,
blz. 497-521 (USA).
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In dit artikel pat de auteur nader in op de problematiek welke zich voordoet bij de berechting van
minderjarigen die eon misdrijf hebben begaan. De
rechter dient bij iedere verdachte in to schatten in
hoeverre de verdachte met succes op eon verbeteringsbehandeling zal reageren en in hoeverre hij eon gevaar
vormt voor de samenleving. De auteur betoogt dat
doze beoordelingen on de daarmee samenhangende
beslissingen stork athankelijk zijn van de mate van
accuraatheid on de zgn. recente methodes van klinische voorspelbaarheid. Dit is eon methode die
ontwikkeld is om de rechtspraak eon consistenter on
minder discriminatoir karakter to geven. De schrijver
betoogt dat eon wettelnke herdefiniering van de
rechtspraak in strafzaken met minderjarige verdachten, waarbij bepaalde verdachten op grond van hun
gepleegde misdrijf en hun strafrechtelijk verleden
automatisch doorverwezen worden naar de strafkamers die belast zijn met de behandeling van misdrijven door volwassenen gepleegd, tot eon grotere
mate van gelijkheid leidt.
Met literatuuropgave.
7
Fine, B. The birth of bourgeois punishment.
Crime and social justice, nr. 13, zomer 1980, blz.
19-26 (USA).
Volgens de auteur moot de gevangenisstraf zoals wij
die kennen worden •beschouwd als eon historische
modaliteit van machtsuitoefening on niet als con
normenvrije, onvermijdbare methode om mensen
onder controle to houden. Doze reeds in de 20er
jaren door marxisten gcgeven visie op de gevangenis
als kapitalistische machtsuitoefening wordt door de
schrijver geillustreerd met eon aantal citaten uit
Jeremy Benthams Panopticum, een model voor het

perfecte instituut. De gevangenis is de exponent van
een vorm van macht totaal verschillend van de macht
in de prekapitalistische maatschappij. Het verschil
zit in het fetisjistische karakter: onder het kapitalisme
komt macht voor het eerst te staan voor 'het algemeen
belang' en onderdrukt alles wat hier tegenin gaat.
Repressie en ideologie zijn de twee zijden van het
bourgeois muntstuk. Deze vorm van dominantie is
typisch bourgeois en komt direct voort uit de
kapitalistische produktiewijze.'Bourgeois bestraffing
bestaat uit het abstraheren van een juridisch subject.
Dit abstraheren neemt in de gevangenis de vorm
aan van het aan iedereen opleggen van een menselijkheid bestaande uit binding aan de burgerlijke
orde met onderdrukking van ieders alternatieve
bindingen. Deze abstractie van het juridisch subject
is eerudirecte afspiegeling van het tot produktiefactor
geabstraheerde individu. De schrijver wil bijdragen
tot demystificatie van de vorm van macht die misdaad en schuld fetisjeert; een proces dat centraal
staat in de politieke strijd tegen bourgeois dominantie.
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8
Goethals, J. Besluitvorming m.b.t. de voorwaardelijke

invrtjheidstelling: enkele bedenkingen bij recent
empirisch onderzoek.

Panopticon, 2e jrg., nr. 5, september/oktober 1981,
blz. 450-464 (B).
De schrijver bespreekt enige recente onderzoeken naar
voorwaardelijke invrijheidstelling. De beslissingen
tot voorwaardelijke invrijheidstelling blijken volgens
critici op nogal subjectieve indrukken genomen te
worden en dit leidt tot verschillen tussen de rechters
inzake: a) het aantal keren dat positief beslist wordt,
en b) het belang dat men hecht aan de argumenten
voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook blijkt
men niet te kunnen voorspellen, wanneer een verzoek
tot voorwaardelijke invrijheidstelling gehonoreerd
wordt, hoe de betrokkene zich zal gedragen na
vrijlating.
Met literatuuropgave.
9
Hopkins, A. Class bias in the criminal law.

Contempory crises, Se jrg., nr. 4, oktober 1981,
blz. 385-394.
Het is algemeen bekend dat er op vele punten in het
justitieel systeem klasse-vooroordelen bestaan.
Er worden relatief meer mensen uit het arbeidersmilieu gearresteerd dan uit de middenklasse, zo
stelt de auteur. Hij meent zelfs dat dit klasse-vooroordeel al in de wet zelf is neergelegd. De strafwetgeving in Australie richt zich immers voornamelijk
op het gedrag van de minder bevoordeelde groepen
van de samenleving. Om veroordeeld te kunnen
worden wegens het begaan van een strafbaar feit

dient bewezen te worden dat de dader oak de intentie
had om het strafbaar feit te begaan ('mens rea'). Deze
intentie wordt volgens de auteur veel eerder verondersteld bij de conventionele delicten welke in hoofdzaak
door mensen uit de minder bevoordeelde groeperingen,
worden begaan dan bij de zgn. wittenboordencriminaliteit. Hier zou de intentie am het strafbaar felt
te begaan veel minder snel worden aangenomen. Tot
slot doet de auteur een aantal suggesties am tot een
gelijkwaardiger en rechtvaardiger strafrechtelijk
beleid te komen.
Met literatuuropgave.
10
Howard league, The, for penal reform 1921-1981;
from optimism to pessimism

—

and back?

Howard journal of penology and crime
prevention, 20e jrg., nr. 3,1981, blz. 129-137 (GB).
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In dit artikel wordt de vraag opgeworpen of de
Howard League zichzelf moet feliciteren met haar
diamanten jubileum of dat het felt dat ze al zo lang
bestaat eerder een aanwijzing is voor de geringe
vooruitgang in de wijze waarop strafrechtelijk
veroordeelden worden behandeld. Er is, zoals in het
artikel wordt opgesomd, een hoop verbeterd. Er zijn
meer gevarieerde straffen en maatregelen ingevoerd,
de gevangenen hebben recht. op arbeid en loon, enz.
Een aantal doelstellingen is echter nog onveranderd
in stand gebleven. Soms is dit het gevolg van het felt
dat een bepaalde maatregel als antwoord op een
bepaalde behoefte niet aan zijn doe beantwoordt.
De League spant zich ook nog altijd in hoge mate in
voor de verbetering van de leefomstandigheden van
de gevangenen. Met een verbetering van de omstandigheden buiten de gevangenis, verschuiven oak de
doelstellingen voor een menswaardig !even binnen de
gevangenis. Vooral de laatste jaren werkt de Howard
League ook in internationaal verband aan de verwerkelijking van haar doelstellingen.
11
Hulsman, L. Penal reform in the Netherlands:
Part — Bringing the criminal justice system under
control.

Howard journal of penology and crime prevention, 20e jrg., nr. 3,1981, blz. 150-159 (GB).
Voordat de auteur in dit artikel een verslag geeft
van de voorstellen van de Nederlandse commissie
die heeft geadviseerd over alternatieve straffen,
schetst hij de plaats en functie van het strafrechtelijk
systeem als maatschappelijk controlesysteem. Naar
zijn mening is het strafrechtelijk systeem erg ongeschikt am normen in een samenleving te handhaven.
De redenen die hij daarvoor opsomt zijn o.a. de
geringe effeztiviteit naar de doelgroep, de vrij omvangrijke schadelijke neveneffecten, de moeilijke
controle die op het systeem kan warden uitgeoefend.

Daarbij dient men zich volgens hem te realiseren
dat strafbaar gedrag niet jets bijzonders op zichzelf
is. Vandaar dat het voor de hand ligt om naar
andere mogelijkheden te zoeken voor de handhaving
van recht en orde. Zijn vraag is hoe kan ik het
apparaat ertoe brengen het probleem dat criminaliteit
wordt genoemd beter op te lossen. De commissie is
met voorstellen gekomen die liggen in het vlak van de
maatschappelijke dienstverlening. De auteur zal in
een vervolg op dit artikel nader op deze maatschappelijke dienstverlening ingaan.
12
Hylton, J. The growth of punishment: imprisonment and community corrections in Canada.

Crime and social justice, nr. 15, zomer 1981, blz.
18-28 (USA).
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Naast de traditionele vrijheidsstraffen wordt, in een
poging de daaraan verbonden nadelen te vermijden,
in toenemende mate plaats ingeruimd voor andere
vormen. Een de laatste tijd vooral in de belangstelling
staande von m is plaatsing in de gemeenschap:
'diversion' of dienstverlening. In dit artikel worden
twee vragen besproken: 1) Gaan deze nieuwe vormen
de gevangenisstraf vervangen en 2) Wat is kwantitatief gezien de invloed van deze en soortgelijke
alternatieven op het totaal aantal personen onder
enige vorm van justitiele controle? De meeste
gegevens voor de analyse komen uit een onderzoek
in de Canadese provincie Saskatchewan. Uit de
cijfers van '62 tot '79 is duidelijk dat de gewone
gevangenissen zeker niet minder gebruikt worden.
De idee dat het aantal gedetineerden zou afnemen
is door weliswaar schaars onderzoek niet bevestigd.
Personen onder enigerlei vorm van overheidstoezicht
nemen in aantal toe terwijl dit geen vermindering
van het aantal gedetineerden met zich meebrengt.
Een deel van deze mensen zou voorheen in het
geheel niet onder overheidstoezicht gekomen zijn.
De statistieken van de provincie Saskatchewan
laten zien dat juist door de alternatieve programma's
de groep personen die hoe dan ook onder overheidssupervisie staat enorm gegroeid is. Het gevangenissysteem als geheel is ten gevolge van deze programma's die niet noodzakelijkerwijs in een inrichting
hoeven plaats te vinden goedkoper geworden.
Volgens de schrijver maken deze programma's uitbreiding van de overheidsbemoeienis en grotere
sociale controle financieel haalbaar. De ontwikkeling
van goedkope sociale controleprogramma's die een
groeiend deel van de bevolking betreffen en het
ontstaan van een `rechtse' ideologie die deze programma's rechtvaardigt moeten volgens de auteur
gezien worden in de context van de crisis van het
kapitalisme en de hiermee gepaard gaande veranderde
eisen t.a.v. binnenlandse veiligheid en controle.
Zolang het onderzoek van het gevankeniswezen zich
beperkt tot het bestuderen van de gedifferentieerde
effecten van de diverse programma's zal men geen

oog hcbben voor de wijze waarop omstandigheden
in een structureel gezien groter verband invloed uitoefenen op de moderne 'correctionele' praktijken.
Met literatuuropgave.
13
Kalmthout, A. M. van. Dienstrerlening — hoe de
minister besehikt en het openbaar ministerie wikt.

Ars aequi, 30e jrg., nr. 7, juli/augustus 1981, blz.
337-342 (N).
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Per 1 februari 1980 zijn in alle arrondissementen,
, waarvan in acht onder onderzoeksbegeleiding van
het WODC, de experimenten met de alternatieve
sanctie Dienstverlening' °Meleel van start gegaan.
De auteur plaatst hierbij enkele kanttekeningen.
.Dit als vervolg op een door hem eerder gepubliceerd
artikel (Proces, jan. 1981 en Ars Aequi, nr. 9,1980).
Op grond van de voorbereiding, introductie en practische uitwerking van het experiment enerzijds en
het niet voldoende (willen) onderkennen van de
juridische consequenties anderzijds, is de auteur
van mening dat er weinig levenskansen voor deze
• nieuwe sanctie zullen zijn. De schrijver pleit voor een
duidelijk beleid inzake dienstverlening daar direct
de (rechts-)positie . van de verdachte geraakt wordt.
Onduidelijkheid, inconsistentie en te grote diversiteit
in het toepassen van de dienstverlening leidt tot
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Dit alles is
terug te vocren op het feit dat Cr geen goeddoordachte
wettelijke regeling is opgesteld. Tot slot geeft de
auteur nog kritiek op het verschijnsel dienstverlening
in samenhang met de competentie van het O.M. en
de specifieke taak van de rechter om recht te spreken.
De schrijver heeft zijn twijfels over de oplegging van
een sanctie door het 0.M., die tot gevolg kan hebben
dat de verdachte zonder proces en zonder dat het felt
bewezen is een korte vrijheidsstraf gaat uitzitten om
een vervolging te voorkomen.
Met literatuuropgave. •
14
Smith, A. T. H. Shoplifting and the Theft Acts.
Criminal law review, septembcr 1981,
p.586-595 (UK).
,
Uit een aantal recente processen is gebleken dat de
gerechtshoven onzeker zijn over het toepassen van
de Theft Acts 1968 en 1978 op de verschillende
vonnen van winkeldiefstal, t.w. het verlaten van
de winkel zonder te betalen, inbraak, verwisselen
van prijskaartjes, bedrog en samenwerking met
winkelpersoneel (Collusie). De auteur onderzoekt in
dit artikel de bovengenoemde wetten en bespreekt
de processen in het licht van relevant burgerlijk- en
strafrecht, en hij oppert dat — mits good begrepen
en toegepast — de wet uitstekend voldoet om de
winkeleigenaar te beschermen.
Met literatuuropgave.

15
Vries, F. Verbod en ontbinding van racistische
•organisaties.

Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 37, oktober
1981, blz. 978-984.
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De auteur geeft in dit artikel een bijdrage aan de
discussie omtrent at dan niet verandering van wetgeving inzake optreden van de overheid tegen racistische organisaties. Hij spreekt als mening uit dat
de voorgenomen verandering van wetgeving niet
mag leiden tot stilzitten, aangezien de huidige
wetgeving voldoende aanknopingspunten biedt om
racistische organisaties aan te pakken. Na een uiteenzetting van het anti-rascisme verdrag 1966 van de
Verenigde Naties en een uiteenzetting van het aarzelend opsporings- en vervolgingsbeleid in Nederland,
komt de auteur toe aan het voort mogen bestaan
van de Nederlandse Volksunie door de'Amsterdamse
rechtbank. De auteur betoogt verder dat verandering
van de art. 15/16 BW. (boek 2) niet zal leiden tot
een ander beleid. Nadat hij ingegaan is op de vrijheid
van politieke partijvorming doet de auteur een suggestie voor een speciale wet, waarbij hij termen als
'in strijd met het recht, de openbare orde of de
goede zeden' vermijdt. Van deze speciale wet somt
hij een aantal voordelen op, geeft aan wanneer de
verbodenverklaring in werking zou moeten treden
en zegt dat belanghebbenden rechtstreekse en onmiddellijke actiemogelijkheden hebben. Met deze suggestie voor de speciale wet denkt de auteur dat de
overheid slagvaardig op kan treden tegen racistische
organisaties.
Met literatuuropgave.
16
Wijffels, A. A. Alternatief model van een dagboete-

stelsel voor Belgie.

Panopticon, 2e jrg., nr. 5, septeinber/oktober 1981,
blz. 425-437 (B).
De schrijver stelt een speciaal model van geldstraffen
(zgn. dagboetes) voor binnen het geheel van de
strafrechthervormingen in Belgie. Daarbij worden
geldstraffen in dagen uitgedrukt. Bij de strafrechthervormingen in Belgie heeft men zich igetrach t te orienteren op de hervormingen in Duitsland en Denemarken, waar een werkgroep een studiereis naartoe
maakte. Het model gaat uit van de algemene richtlijnen
van de commissie voor strafrechthervormingen, maar
verwerpt het denkbeeld van een schematische dagboete. De auteur is voorstander van individueel aangepaste boetes (naar draaglcracht), die alleen opgelegd
moeten worden bij ernstige misdrijven.

Criminologic
17
Brodsky, S.L., M. L. Bernatz and W. B. Beidleman.
The perfect crime; an investigation of the gasoline
station drive-away.

British journal of criminology, 21e jrg., fir. 4,
oktober 1981, blz. 350-356.
Het aantal tankstations met zelfbediening is in de
laatste jaren (Time, '77) in de Verenigde Staten van
8% naar 50% gestegen. Het wegrijden zonder te
betalen is daar een toenemend probleem voor
personeel van tankstations en voor de politie. De
auteurs maken vergellikingen tussen winkeldiefstal
en het wegrijden van een pompstation zonder te
betalen. Onderzoek naar het laatste delict is nog niet
eerder gedaan. In het artikel wordt verslag gedaan
van drie verkennende onderzoeken over de wegrijder,
nl. onderzoek naar de ervaringen en waamemingen
van personeel bij tankstations, van oliemaatschappijen
en van studenten. In het eerste onderzoek werden 46
personen tijdens hun werk ondervraagd. Allen
deden mee aan het onderzoek. Naar 17 grote Amenkaanse oliemaatschappijen werd een vragenlijst
gestuurd. Negen antwoordden hierop. In de derde
fase werd de men* van 51 studenten gevraagd.
Zij vormen een geselecteerde groep van mogelijke
daders. Aan hen werd een vragenlijst bestaande uit
twaalf items over het wegrijden zonder te betalen
voorgelegd. Geconcludeerd kan worden dat het wegrliden zonder te betalen een perfect delict genoemd
kan iYorden, omdat er wanneer het eenmaal begaan
is, een minimale kans bestaat op alsnog moeten
betalen of op aanhouding. De auteurs zijn van
mening, dat het natuurlijk allemaal maar kleine
delicten zijn. Toch vertegenwoordigen zij een
gebied waarop met succes illegaal gedrag wordt gepleegd. De auteurs pleiten voor onderzoek naar
vormen, motieven en preventie.
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18
Gabor, Th. The crime displacement hypothesis:
an empirical examination.

Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 3, juli 1981,
blz. 390-404 (USA).

■

In dit artikel presenteert de auteurde resultaten
van een empirisch onderzoek naar het verschijnsel
dat crimineel gedrag zich verplaatst als het wordt
bestreden. Het onderzoek is een toetsing van de
theorie dat preventieve maatregelen in de sfeer van
de criminaliteitsbestrijding potentiele delinquenten
ertoe brengt om bun acties op andere objecten te
richten. Dit zou dan een verklaring zijn veer het
feit dat preventieve maatregelen op het totale
criminaliteitscijfer zo weinig invloed hebben. Bij
volledig verplaatsing zou dit cijfer immers gelijk
blijven. Om dit te onderzoeken heeft de auteur bij
een inbraak preventie-project nagegaan of het

aantal en soort inbraken in de omgeving is veranderd.
Hij vond dat inderdaad veranderingen waren opgetreden in het aantal inbraken bij huizen die niet bij
het preventie-project waren betrokken. Er was
•echter geen sprake van een verschuiving van activiteiten naar anderssoortige inbraken in bijv. bedrijfsruimten en dergelijke.
19
Graham, F. Probability of detection and institu-

tional vandalism.

British journal of criminology,.21e jrg.,
nr. 4, oktober 1981, blz. 361-365.
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Er wordt vaak gezegd dat de zekerheid gestraft te
worden belangrijker is dan de hoogte van de straf.
De auteur toetst deze hypothese aan de hand van
een onderzoek dat hij in 1979 en 1980 in een gevangenis in Durham heeft gehouden. Men heeft
daar geprobeerd om een vaak voorkomende vorm
van vandalisme, nl. het breken van de ruiten van
cellen, tegen te gaan. In dit pseudo-experiment is
er van uitgegaan dat een relatief geringe straf als
een afschrikwekkend middel zou werken als er
een kans van 100% zou zijn om te worden ontdekt.
Het lcapot gooien van ramen is overwegend `expressief gedrag' als gevolg van verveling en frustratie.
Verwacht kon worden, dat men daarbij minder voor
afschrikking ontvankelijk zou zijn dan in geval van
misdrijven die met meer voorbedachte rade worden
gepleegd. Verandering in het voorkomen van dergelijk gedrag zou derhalve sterk pleiten voor de
juistheid van de hypothese. In het onderzoek werden
alle gevangenen betrokken. De ruiten werden twee
keer per dag gecontroleerd. Dit controlesysteem
garandeerde een zeer hoge mate van ontdekking.
Aan alle nieinve gevangenen werd gezegd dat schade
aan de ruiten niet onopgemerkt zou blijven en dat
op iedere gebroken ruit een straf van een pond zou
staan. Uit de resultaten blijkt dat verhoging van de
kans van ontdekking (en waarschijnlijk de subjectieve waarschijnlijkheid ontdekt te worden) een
afname te zien heeft gegeven in het voorkomen van
een expressief gedrag, hoewel de zwaarte van de
straf hetzelfde was gebleven. Het experiment toont
aan dat verhoging van de kans op ontdekking een
effectieve manier kan zijn om vandalisme in een
gevangenis te bestrijden.
20
Lance Shotiand R. and C. A. Stebbins. Bystander

response to rape: can a victim attract help?

Journal of applied social psychology, 10e jrg.,
nr. 6, november/december 1980, blz. 510-527 (USA).
In deze studie wordt onderzocht welke geluiden een
vrouw in een verkrachtingssituatie zou moeten
maken om de grootste kans te hebben op hulp van
omstanders. Men onderzocht de volgende vier
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berichten: 1) 'Help, verkrachting, bel de politie'
2) 'Brand' 3) het geluid van een fluitje 4) het geluid
van een worsteling. Het onderzoek werd gehouden
onder 87 mannelijke en vrouwelijke studenten die
werden geconfronteerd met een door twee acteurs in
opleiding opgevoerde verkrachtingsact, die voor
sommigen korte tijd ook zichtbaar en voor alien
langere tijd hoorbaar was. In de dialoog tussen de
twee acteurs was telkens een van de vier berichten
verwerkt. Tijdens het experiment werden de reacties
van de proefpersonen geobserveerd en direct na het
experiment werden ze geinterviewd. Uit de aldus
verzamelde gegevens'bleek dat de kans op hulp het
grootst was wanneer de proefpersonen de verkrach, tingsscene gezien hadden; het bericht was dan van
ondergeschikt belang. Wanneer men alleen de dialoog
gehoord had reageerde men het meest positief op
'Help, verkrachting etc.'. De kreet 'Brand' bracht in
dit geval voomamelijk verwarring teweeg bij de
proefpersonen. Degenen die hulp boden konden in
drie categorieen ingedeeld worden nl. directe,
indirect° en passieve helpers. Er waren over het
geheel genomen geen verschillen tussen mannen en
vrouwen in hulpvaardigheid; alleen grepen meer
mannen dan vrouwen rechtstreeks in. Dit waren
•
meestal goed getrainde personen die het risico van
een fysieke confrontatie aandurfden. Aangezien de
kans op dit type directe hulp meestal niet waarschijnlijk is, menen de auteurs dat onderzocht zou moeten
worden hoe men de omstanders er het best toe zou
kunnen brengen de politie te bellen.
Met literatuuropgave.
21
Orsagh, T. and A. D. Witte. Economic status and
crime; implications for offender rehabilitation.

Journal of criminal law and criminology, 72e jrg.,
nr. 3, herfst 1981, blz. 1055-1071 (USA).
Men heeft bij vele gelegenheden beweerd dat de
economische status een belangrijke rol speelt bij de
beoordeling van de kans of iemand zal gaan recidiveren. Verschillende rehabilitatieprogramma's zijn
ook volledig gericht op het verhogen van de economische status van de veroordeelde. De autcurs wijzen
Cr in dit artikel op dat aan deze gedachtengang de
vooronderstelling ten grondslag ligt dat er door een
bepaalde groep delinquenten bewust de misdaad
wordt gekozen als alternatief voor werken. Zij gaan
op de theorie die hierover bestaat uitvoerig in. Deze
theorie valt uiteen in een stelling over de relatie
tussen werkloos zijn en delicten plegen en de stelling
m.b.t. het verband tussen inkomen en criminaliteit.
Aan het slot van hun artikel geven de auteurs uitvoerig
aan op welke punten in de toekomst meer onderzoek
nodig is. Daarbij wijzen zij op de gevolgen, van het feit
dat is vastgesteld dat de relatie tussen inkomen en
criminaliteit slechts ten aanzien van een bepaalde
bevolkingsgroep relevant is. •
Met literatuuropgave.

22
Prins, H. A. Mad or bad; thoughts on the equivocal
relationship between mental disorder and criminality.

International journal of law and psychiatry, 3e jrg.,
nr. 4, 1980, blz. 421-434.
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Bij pogingen om oorzakelijke verbanden tussen
geestelijke stoornissen en criminaliteit te vinden
blijkt het definieren van deze begrippen grote
problemen op te leveren. De schrijver geeft een lijst
van onderzoeken naar deze causaliteit die merendeels
betrekking hebben op de populatie van penitentiaire
instellingen, dus op een zeer geselecteerde groep. Om
meer exacte gegevens te verwerven over mogelijke
causale of associatieve factoren zou men filet alleen
aanmerkelijk grote aantallen patienten van psychiatrische inrichtingen moeten onderzoeken maar ook
groepen misdadigers die voor de rechtbanken verschenen zijn. Hieraan kleven ethische bezwaren.
Vervolgens bespreekt de schrijver een aantal psychische stoornissen en hun mogelijke relatie met
criminaliteit. Ook bevindingen van andere onderzoekers worden hierbij aangegeven. De onderzochte
stoornissen zijn opgesplitst in een aantal hoofdgroepen nl. ernstige affectieve stoomissen, schizophrenie, neurotische stoornissen, hysterie en sirnulatie,
stoornissen met een organische oorzaak als infectie,
ziekte of verwonding, geestelijke onvolwaardigheid
en chromosoomafwijkingen. De schrijver meent dat
het voor rebhters, advocaten en personeel van
gevangenissen en psychiatrische inrichtingen nuttig
is op de hoogte te zijn van deze mogelijke causale
verbanden, ook al staan de meeste van deze stoornissen zelden in direct verband met criminaliteit.
Met literatuuropgave.
23
Rutter, M. The city and the child.
American journal of orthopsychiatry, 51e jrg.,
nr. 4, oktober 1981, blz. 610-625.
Psycho-sociale problemen van allerlei aard blijken
frequenter voor te komen bij kinderen in grote
steden dan op het platteland of in kleinere woongemeenschappen. De schrijver vergelijkt de uitkomsten van cen aantal onderzoeken, met name gedaan
in de Londense binnenstad en op het eiland Wight.
Niet alleen blijken er meer problemen in de stad te
liggen, ook het verschil tussen een eerder gedaan en
een recent onderzoek, blijkt groot. Nagegaan wordt
wat de aard en de oorzaak van de problemen is,
welke invloed het gezin in de school en de straat
hebben. Het artikel besluit met een aantal beleidsadviezen, zowel om psychosociale problemen te
voorkomen, als om ze op te lossen en pleit voor verdergaand onderzoek.
Met literatuuropgave.

24
Schwendinger, J. and It Schwendinger. Rape
victims and the false sense of guilt.

Crime and social justice, nr. 13, zomer 1980,
blz. 4-17 (USA).
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De schrijvers hcbben een gesprek met een verktachte
vrouw en haat echtgenoot op de band opgenomen
en geven een becommentarieerd verslag van dit
relaas over de verkrachting en de daarop volgende
contacten met politic en artsen. Uit dit voorbeeld
en de verklaringen van andere slaehtoffers van
verkrachting blijkt dat voor de meesten het sexuele
aspect van dc verkrachting een veel minder overheersende rol speclt dan het gewelddadige nL de
angst om vermoord te worden. Ook bestaat Cr bij
de meeste slachtoffers een gevocl van schuld dat men
niet aan het gebeurde heeft weten te ontkomen. De
rcactie van politic en artsen en de veelgehoorde
opvatting dat niemand tegen zijn zin verkracht
wordt, dragen bij tot bet ontwikkelen van dit snort
schuldgevoelens. Volgens de auteurs maakt de tinnier
waarop vrouwen worden opgevoed hen rilp voor
dit type slachtofferschap; want vrouwen wordt
geleerd zichzelf to zien als ondergeschikt, zich niet
agressief te gedragen en goed van vertrouwen te zijn.
Bovendien worden zij geacht zich uitsluitend verbaal
te verdedigen; ivanneer dit geen effect heeft ontstaat
zelfverwijt als belangrijke emotionele rcactie bij
sommige slachtoffers. De meeste vrouwen herstellen
zich eater mentaal betrekkelijk goed van de traumatische crvaring van een verkrachting. Vaak is
verandering van werkkring, verhuizing of het volgen
van een cursus zelfverdediging een manier om dit
herstel te bcwerkstelligen. De schrijvcrs laten hierna
een overzicht volgen van enigc literatuur over
emotionele rcacties van slachtoffers van verkrachting.
Volgens hen k omen valse schuldgevoelens voort uit
socialisering in een sexistische maatschappij en het
accepteren van discriminatoire normen. Dit houdt
verband met de economische afhankellikheid van
de vrouw als huisvrouw, de opvoeding van meisjes
tot meer athankelijkheid dan jongens en de plaats
van vrouwen op de arbeidsmarkt. De misplaatste
schuldgevoelens voortkomend nit persoonlijke
athankelijkheid en de dubbele sexuele moraal
zitten ald us diep verankerd in het kapitalistische
systeem.
Met literatuuropgave.
25
Trivizas, E. Sentencing the 'football hooligan'.
British journal of criminology, 21e jrg., nr. 4,
oktober 1981, blz. 342-349.
De zgn. voetbal-straatschenderij is een vorm
van afwijkend gedrag die aanzienlijk nicer emotionele
reacties oproept dan vergelijkbaar gedrag onder
andere omstandigheden. In dit artikel geeft de
auteur cen overzicht van de resultaten van haar

onderzoek naar de straffen die bij dit delict worden
opgelegd. Zij vergelijkt deze straffen met de vonnissen
die zijn uitgesproken in zaken die ook straatschenderij betroffen, maar die zich niet a fspeelden in samenhang met een voetbalwedstrijd. Een vraag die de
auteur zich bij deze vergelijking stelt is of het feit
dat het delict wordt gepleegd in een situatie waarbij
doorgaans erg veel mensen op de been zijn van
invloed is op de zwaarte van de straf. Het bleak dat
deze omstandigheid niet kon verklaren dat de
straffen bij voetbalwedstrijden zwaarder waren. Ook
bij andere massale gebeurtenissen werd relatief
lichter gestraft dan bij voetbalwedstrijden. In een
aantal tabellen laat de auteur de samenhang tussen
de verschillende delictaspecten en de sanctie zien.
26
Vettenburg, N. en L. Walrave. De school en de

vorming van stereotypen over misdrijven.

Panopticon, 2e jrg., nr. 5, september/oktober 1981,
blz. 438-449 (B).
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Tengevolge van de veranderingen in de criminologische
belangstelling werden in de zestiger jaren de
zogenaamde K.O.L. (Knowledge and Opinion about
Law) onderzoeken verricht. Dit soort onderzoek kan
gezien worden als een meting van de heersende
stereotypen over misdadigheid en strafrechtsbedeling.
Minder aandacht kreeg echter hoe die stereotypen
ontstaan. De auteurs baseren zich op een deel van
een door hen uitgevoerd onderzoek naar een beter
begrijpen van de vorming van attitudes over misdrijven. Uit de definitie van attitude kunnen we
aannemen dat attitudevorming parallel loopt met
de zedelijke ontwikkeling en dezelfde fasen doorloopt (volgens Kohlberg: het premorele niveau,
het conventionele en het postconventionele niveau).
Het gezagsmodel dat richtend werkt bij de leerlingen
bevordert de rolconformiteit, zo bleek uit het
onderzoek en draagt ook bij tot de vorming en
instandhouding van stereotypen en vooroordelen.
Met literatuuropgave.
27
Zimring, F. E. Kids, groups and crime: some

implications of a well-known secret.

Journal of criminal law and criminology,
72e jrg., nr. 3, sept. 1981, blz. 867-885 (USA).
In dit artikel gaat de auteur nader in op het feit
dat nog altijd wordt genegeerd dat het groepsgebeuren
een erg belangrijke rol speelt bij crimineel gedrag
door jongeren. Hij heeft in een aantal grafieken
zichtbaar gemaakt dat deze samenhang vijftig jaar
geleden at empirisch is aangetoond. Het gegeven dat
jeugdcriminaliteit zich voornamelijk in groepen
afspeelt is ook van invloed op de statistische
weergave van dit type delicten. Daarnaast heeft het
volgens de auteur gevolgen voor de wijze waarop

generaal-preventieve effecten van maatregelen
warden gerneten. Samenhangend net het groeps, optreden van de jeugdige delinquenten is ook volgens
de auteur het vuurwapengcbruik bij groepsdelicten
veel grater dan bij solistische daders. Tot slot gaat
de auteur nader in op de consequenties die de
satnenhang tussen groepsoptreden en jeugddelinquentie
heeft voor de meeste effectieve sancties. In zijn
conclusies wijst de auteur op het ruimere belang
van de constatcring in dit artikel dat een bekend feit
door de wetenschap wordt genegeerd.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen
28
Biesheuvel, M. B. W. en J. A, Peters. Rechten van
gedetineerden: heeft de reenter eon eigen clientele?

Nederlands juristenblad, 56e jig., nr. 39, november
1981, blz. 1045-1054.
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In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag, in
hoeverre aan gcdetineerden het recta toekomt zich
in verenigingsverband to organiseren, teneinde
aldus hun belangenbehartiging ter hand to nemen.
Ilet recht van vereniging en vergadering komt ook
aan gedetineerden toe, alleen staat ter discussie
of gedetineerden het recht van vergadering kunnen
uitoefenen. Doze kwestie kwam in de afgelopen
tijd tijdens enkele korte gedingen ter sprake en is
tans voorgelegd aan de Hoge Raad. De auteurs
geven eon beschrijving van hetgeen tot dusverre bij
de lager° instanties heeft gespeeld rond het door
gedetineerdenverenigingen geclaimde vergaderrecht.
Daarnaast geven zij inzicht in de Amerikaanse
situatie, waarbij zij tot de conclusie komen dat
vergelijkbare problemen, zoals vergaderfaciliteiten,
aan de reciter worden voorgelegd. Vervolgens gaan
zij in op de rol die de rechter moot vervullen bij
grondrechtenbescherming van minderheidsgroepen,
zoals gedetineerden. Zij vinden dat de lagere
instanties het huidige beleid van gevangenisautoriteiten op dit punt ten onrechte aan eon marginate
toetsing hebben onderworpen. De auteurs besluiten
hun beschouwing met eon aantal conclusies, waarbij
zij o.a. opmerken, dat de rechters bij het volhouden
van de marginate toetsing hun clientele in de kou
laten staan.
Met literatuuropgave.
29 •
Duguid, S. Prison education and criminal choice:
the context of decision-making.

Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 4,
oktober 1981, blz. 421-438.
Hoe kan scholing gebruikt worden om de gedetineerde in staat to stencil in de toekomst andere

beslissingen te nemen, beslissingen die niet tot
verdere criminele activiteiten zullen leiden? Volgens
de auteur hangt een gedisponeerd zijn tot criminaliteit samen met een gebrek aan cognitief vermogen en
moreel besef. Scholing kan deze innerlijke structuur
zeker beihvloeden, zodat er andere beslissingen
genomen kunnen worden. De auteur beschrijft
het model dat door het Matsqui instituut aan de
universiteit van Victoria ontworpen is. Het is gedurende negen jaar in gebruik. De auteur baseert
zich op eigen indrukken en op de resultaten van
een follow-up studie die gehouden is in 1979-1980
onder 75 oudleerlingen van het scholingsprogramma.
Zij zijn vergeleken met een controlegroep, bestaande
uit ex-gedetineerden uit dezelfde gevangenis die
niet aan het scholingsprogramma hadden deelgenomen. Scholing blijkt tot significant ander gedrag te
leiden.
Met literatuuropgave.
30
Forsythe, W. J. New prisons for old gaols:

Scottish penal reform 1835-1842.
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Journal of penology and crime prevention,
20e jrg., nr. 3, 1981, blz. 138-149 (GB).
In 1835 bestond er in Schotland een gevangenissysteem dat in alle opzichten ouderwets was en niet
paste in de ethiek van die tijd. Dit is toen door een
inspectie op initiatief van de overheid duidelijk
vastgesteld. In dit artikel worden de veranderingen die
hierop volgden vergeleken met de veranderingen
in deze periode in het Engelse gevangeniswezen. Het
gaat bij deze vergelijking voornamelijk om de periode
1835-1842. In 1835 bestond in Schotland een
chaotische situatie in het gevangenissysteem. Zeer
verschillende mensen, veroordeeld of nog pas voorlopig gehecht, mannen en vrouwen in alle leeftijden,
werden op dezelfde wijze blootgesteld aan de meest
miserabele en ondraaglijke omstandigheden. Het
eerste doel bij de herziening van het systeem in
Schotland was een verbetering van de gebouwen. Men
diende gescheiden te worden van medegevangenen,
er mocht geen alcohol meer geschonken worden in de
gevangenissen, wat ook controleerbaar moest zijn.
Het scheiden van de gevangenen in de nieuwe gevangenissen voor hun eigen bestwil, had evenals in het
Engelse systeem tot gevolg dat van wederaanpassing
aan de samenleving weinig terecht kon komen.
Met literatuuropgave.
31
Kelk, C. Gebruik van persoonsdossiers door de

directie van strafgestichten; enkele kanttekeningen
bij de beschikking van de beroepscommissie A27181.

Proces, 60e jrg., november 1981, blz. 264-275 (N).
De redactie van Proces heeft, gezien het belang van
een beschikking van de beroepscommissie uit de

sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad van
Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering, doze beschikking in zijn
geheel afgedrukt en de auteur gemagd eon beschouwing aan doze beslissing to wijden. De conclusie
van de beroepscommissie is dat: 'Zolang hieromtrent
goon geeigende wettelijke voorzieningen getroffen
zijn, de directeur van eon penitentiaire inrichting niet
het rccht heeft zonder toestemming van de gedetineerde diens persoonsdossier in to zien'. De auteur
geeft in zijn beschouwing een aantal ontwikkelingen
on meningen van anderen aan om trent art. 8 van
het Europees Verdrag. Met betrekking tot advisering
inzake overplaatsing of V.1.-verlening is hij van mening
dat de directie zich dient to beperken tot het penitentiaire dossier. Overigens zal menig gedetineerde
het in zijn belang achten om aan de directie inzage
in zijn persoonsdossier to verstrekken. De auteur
maakt tot slot nog enkele opmerkingen over het
penitentiaire dossier, wat door de directie wel
gebruikt mag worden zonder toestemming van de
gedetineerdc. De minister zou editor richtlijnen
dienen to verstrekken m.b.t. het gebruik van dit
dossier.
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32
Klotz, W. Untersuchung rum freizeitverhalten von

Gefangenen des Kurzstra fenvollzues.
Zeitschrift für Straffvollzug und Straffalligenhilfe,
30e jrg., nr. 5, 1981, blz. 259-265 (BRD).
Het onderzoek van de criminologische dienst van de
gevangenis in Stuttgart geeft informatie over de
vrijetijdsbesteding van volwassen mannelijke
gedetineerden die een korte vrijheidsstraf ondergaan en het geeft informatie over de personen met
wie doze activiteiten ondemomen worden. In onze
samenleving beschikken we in tocnemende mate
over vrije tijd. De gedetineerden zullen daarmee
moeten leren omgaan. Er moeten aanknopingspunten
gelevcrd worden waarop, ook binnen de begrensde
mogelijkhcden van de kortdurcnde straf, orientatie
op de vrijetijdsbesteding na ontslag tot stand kan
komen. Met dit doel werd een representatieve stookproof (N = 147) in april 1979 groepsgewijs ondervraagd. Er word gekeken naar de vrijetudskenmerken
van voor de hechtenis. Doze blijken niet af to
wijken van wat gebruikelijk is. De als criminogeen
bekend staande stork wisselende vrijetijdsrelaties
komen bij alto onderzochte leeftijdsgroepen betrekkelijk weinig voor. Wel is het zo dat het strafbare
feit gepleegd word op eon tijdstip dat tot de vrije tijd
gerekend kan worden. Het blijkt dat de vormen van
vrijetijdsbesteding die de inrichting biedt good de
behoeften van de gedetineerdc dekt. Er word ook
gevraagd hoe men zich de vrijetijdsbesteding na
ontslag voorstelt. Het blijkt dat men de vrijetijdsbesteding van voor de hechtenis ook erna weer wil
opnemen on dan met dezelfde personen. De kans
dat men vrijetijdsactiviteiten waaraan men binnen

de gevangenis deelnam ook na ontslag zal voortzetten zien de ondervraagden als niet zo groot.'Als
de gevangenis zich richt op functionele, praktisch
bruikbare en rechtstreeks op het individu betrokken
vrijetijdsbestedingen is het waarschijnlijker dat ze
na ontslag worden voortgezet.
33
Spoor, J. A. J. Zoeklicht op de centrale raad — de

beroepscommissie.

Balans, 12e jrg., nr. 8/9, 1981, blz. 1-6 (N).
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In dit artikel licht de auteur het werk van de beroepscommissie rechtspositieregeling uit de sectie
gevangeniswezen nader toe. Naast de directeur en
de gedetineerde als procespartij voelt ook het Departement zich nauw betrokken bij het optreden van
de commissie. Sedert 23 mei 1977 kan een gedetineerde in een gevangenis, huis van bewaring of rijkswerkinrichting zijn beklag doen over een aantal
directiebeslissingen die te zijnen of haren aanzien
zijn genomen. Het klaagschrift wordt door drie
leden van de commissie van toezicht, de zgn.
`beklagcommissie' behandeld. Er geldt een termijn
van drie dagen voor beklag en acht dagen voor
beroep. De auteur van dit artikel gaat vervolgens vrij
uitvoerig in op de processuele kanten van het beklagrecht. Nader wordt ook ingegaan op de vormvereisten
waaraan directiebeslissingen soms moeten voldoen
en in hoeverre zij gemotiveerd dienen te zijn. Tot slot
behandelt de auteur de motie van drs. Nijpels in
1980 die tot overbrenging van de rechtsprekende
taak van de sectie gevangeniswezen van de Centrale
Raad naar de penitentiaire kamer van het Gerechtshof te Arnhem strekte.

Reclassering
34
Gibbens, T. C. N., K. Soothill and C. Way.

Psychiatric treatment on probation.

British journal of criminology, 21e jrg., nr. 4,
okt. 1981, blz. 324-334.
De mogelijkheid om aan probation de voorwaarde
van psychiatrische hulp te verbinden is gecreeerd
bij de wet van 1948 (Criminal Justice Act). In dit
artikel vatten de auteurs de resultaten samen van
het onderzoek dat naar de werking van deze wet
is gedaan. De rechtbank beslist op een medisch
advies of iemand op probation gaat met de voorwaarde van psychiatrische hulp. De overwegingen
die bij deze beslissing een rol spelen zijn echter
velerlei. Zo speelt ook het type delict een rol,
evenals de leeftijd van de dader. Van het meeste belang is echter de medische diagnose en de kans of
iemand genezen zal. In een aantal tabellen geven
de auteurs o.a. een beeld van de aard van deze

diagnose. In hun conclusies stellen de auteurs vast
dat bijna alle daders naast bun geestelijkc problemen
ook sociale problemen hebben. Het verhelpen van
doze gcestelijke moeilijkheden vormt dan maar een
deel van de genczing. In veel gevallen rnislukt de
probation dan nog omdat de sociale problemen weer
tot crimincel gedrag leiden.
35
Hackler, J. and L. Gauld. Parole and the violent
offender.

Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 4,
oktober 1981, blz. 407-420.
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Het publiek vindt dat de 'national parole board'
to gemakkelijk adviseert tot voorwaardelijke
invrijheidstelting van gewelddadige delinquenten.
De auteurs bekijken de procedures die gevolgd zijn
en de beslissingen tot voorwaardelijke invrijheidstetting die genomen zijn in de periode 1975 tot 1979.
Ms men over de 'national parole board' een oordeel
wil vellen dan moot men de consequenties Waco
elkaar afwegen van het opleggen van langdurige
gevangenisstraffen terwij1 menig delinquent misschien
eon voile bijdrage zou hebben kunnen leveren aan
de samenleving. Men moot de consequenties van
doze beslissingen ook vergelijken met andere beslissingen die men in de samenleving neemt en die
leiden tot eon gewelddadige dood. Het onderzochte
materiaal geeft gem aanwijzingen voor eon neiging
tot onzorgvuldigheid. De auteurs zijn echter van
mening dat moor clementic bij de bcslissingen tot
voorwaardelijke invrijheidstelling verstoring van
gezinsverhoudingen, wanhoop en het kiezen voor
eon criminele carriere kan tegengaan. In het algemeen
zou dit op de lange duur kunnen bijdragen tot
vermindering van geweldsmisdrijven. De publieke
opinic zal het echter niet met eon dergelijk beleid
eons zijn omdat het risico van con misdrijf in de
onmicIdelliikeioekomst door een snellere voorwaardelijke invrijheidstelling en kortere vonnissen
groter zou kunnen worden.

Psychiatrische zorg
36
Thomas, A. Current trends in developmental
theory.

American journal of orthopsychiatry, 51e jrg.,
nr. 4, oktober 1981, blz. 580-609.
In het licht van de kennis-explosic van dc laatste
25 jaar, bekijkt de schrijver de ontwikkelingstheorie in de biologische-, de sociale- on de
gedragswetenschappen. De meeste aandacht wordt
besteed aan de psychologie van de vroegste kinderjaren, waarbij grondleggers als Freud, Piaget,
Pawlov, enz. uitgebreid worden besproken. De oude

theorieen worden geevalueerd en er worden nieuwe
benaderingswijzen aangedragen, ook nieuwe wetenschappen betreffende de invloed van het milieu,
sociaal en natuurlijk, de etologie en sociobiologie
krijgen aandacht.
Met literatuuropgave.

Kinderbescherming
Zie ook de excepten nr. 2, 3 en 6.
37
Bennekom, D. van en C. Coolsma. Versterking
nodig van preventie en ambulante hulp.

Sjow, 9d jrg., september 1981, blz. 210-214 (N).
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De Interdepartementale Werkgroep Ambulante en
Preventieve Voorzieningen voor Hulpverlening aan
Jeugdigen (IWAPV) heeft haar eerste rapport doen
verschijnen. De auteurs geven van dit rapport in dit
artikel een samenvatting, reacties van enkele betrokkenen en een paar kritische kanttekeningen. Nadat
de werkgroep haar werkterrein heeft afgepaald,
heeft zij een aantal uitgangspunten geformuleerd.
In de ontwikkeling van baby tot aan de volwassenheid onderscheidt de werkgroep drie fasen, t.w.:
van zuigeling en kleuter (0-4 jr.); schooljaren
(4-12 jr.) en die van de puberteit tot aan de
volwassenheid (12-20 jr.). De werkgroep heeft een
inventarisatie gemaakt van alle preventie- en hulpverleningsvoorzieningen, die nu beschikbaar zijn en
heeft hieruit gevolgtrekkingen gemaakt m.b.t. de drie
onderscheiden fasen. De werkgroep constateert o.a.
dat de groep jeugdigen van 12-14 jr. tussen wal en
schip raakt. De reacties van betrokkenen lopen
uiteen van positief: `echte kritiek heb ik niet,
ik zie wel knelpunten', tot negatief: 'de nota faalt
in het uitzetten van een toekomstige structuur'. De
auteurs besluiten dit artikel met een aantal kritische
kanttekeningen, die in de discussie n.a.v. de nota
van de werkgroep zeker aan de orde dienen te komen.
38
Hermans, H. E. G. M. Een nieuwe jeugdraad.
Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 35, okt. 1981,
blz. 929--935.
In dit artikel pleit de auteur voor de instelling van
een nieuwe jeugdraad. Naar zijn oordeel is bij de
reorganisatie in de kinderbescherming te veel accent
komen te liggen op de raden voor de kinderbescherming. Dit heeft volgens hem een aantal bezwaren.
Hij is van mening dat hierdoor een verwarring ontstaat tussen hulpverlening en juridische regeling.
Daarbij wijst hij op het feit dat bij de oude taakomschrijving de raden al overbelast waren en dat nu
met een uitbreiding van de taken helemaal problemen
zullen rijzen. Niet alleen de omvang van deze pro-

blemen neemt toe maar ook de ingewikkeldheid.
Het instellen van eon jeugdraad zou naar zijn
mening verlichting van de werklast van de raden
kunnen betekenen. Daarbij zou or dan weer een
duidelijker scheiding komen tussen hulpverlening en
rechtstoepassing. De nieuwe jeugdraden zouden
overigens met minder personcel kunnen toekomen
om dat werk van de raden over te nemen.
Met literatuuropgave.
39
Floebink, W. De Jugendpflege in Duitsland tussen
1900 en 1945.

Jeugd en samenleving, 1 le jrg., nr. 10, oktober
1981, blz. 719-752 (N).

122

De auteur beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van het jeugdwerk in Duitsland, zoals we dat
in zijn huidige vorm kennen, de zorg van de overheid voor het derde milieu. Het jeugdwerk ontstond
voornamelijk nit de zorg voor de niet meer schoolgaande jeugdigen. Primair was de zorg dat deze jeugd
boven de 14 jaar niet onder verkeerde invloed'
kwam. Naar aanleiding van cen aantal congrcssen
over dit onderwerp verscheen in 1911 een circulaire
met aanbevelingen en richtlijnen voor een actieve
vrijetijdsbesteding, dat gold voornamelijk het
`turner' en `wandern'. Gemakshalve onderscheidt
men in DuitsIand twee perioden, die van de Wandervogelbewcgung vtior 1918 tot die van de Biindische
Jugend van 1918 tot de Gleichschaltung van 1933.
In 1927 werden alle jeugdbewegingen en vormen van
jeugdzorg in een orgaan ondergebracht, de Reichsausschuss der Deutschen Jugendverbande. In 1933
eiste de Hitlerjugend opgenomen te worden in dit
orgaan en werden joodse en socialistische (en later
ook kerkelijke) organisaties uitgesloten. Niet-nationaal-socialistische organisaties hidden toen op te
bestaan. Na 1945 word de Reichsjugendwohlfahrtsgesetz van 1922 weer van kracht, in eon volgend
artikel ial worden ingegaan op het jeugdwerkbeleid
in de Bondsrepubliek Ili 1945.
Met literatuuropgave.
40
Mijnlieff, A. Kindermishandeling.
Jeugd en samenleving, Ile jrg., nr. 10, oktober
1981, blz. 758-767 (N).
De auteur beschrijft de voorgeschiedenis van de
oprichting van de landelijke vereniging tegen kindermishandeling in 1970. Men stelde zich op basis van
art. 9 van de Rechten van het Kind, vastgesteld door
de Verenigde Naties, ten doe de bescherming van
weerloze kinderen tegen lichamelijke- on geestelijke
verwaarlozing on mishandeling. Omdat kindermishandeling eon maatschappelijk verschijnsel is, moeten
we het bezien tcgen de achtergrond van de maatschappelijke verhoudingen. Eon goede aanpak is

slechts te verwezenlijken door hulp aan het gezin
als geheel, zonder tussenkomst van politie of
justitie. Kindermishandeling blijkt doorgaans een
symptoom te zijn van de vastgelopen ouder—kind
relatie. Om tot een goede diagnose te komen, heeft
men in Nederland de Bureau's Vertrouwensarts
(BVA).ingesteld, die proberen na de melding hulpverlening op gang te brengen.
41
Miller, D. and L. E. Ohlin. The politics of secure

care in youth correctional refortn.

Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 4, oktober 1981,
blz. 449-467 (USA).
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In dit artikel besteedt de schrijver aandacht aan de
veranderingen in de bewaking van de correctionele
instituten van jeugdigen, welke zich in de laatste
tien jaar in Massachussetts hebben voorgedaan. In
1960 waren er in Massachussetts vijf zgn. 'trainingschools' en vier zgn. 'detention centers' waar
jeugdigen die een misdrijf hadden begaan, hun
heropvoeding ondergingen. Ook bestond er nog
een trainingsprogramma dat een wat meer open en
minder gesloten karakter had, echter de zorg voor
de bewaking van de instituten was toch nog zeer
groot. In de zestiger jaren kwamen er geleidelijk
aan meer protesten tegen de strenge bewaking van
de heropvoedingsinstituten. Men ontwikkelde
langzamerhand bepaalde trainingsprogramma's die
de jeugdigen voorbereidden op hun terugkeer in de
maatschappij, die een sterk open karakter hadden in
tegenstelling tot de streng bewaakte instellingen
voor 1960. Vervolgens gaat de schrijver in op de
moeilijkheden die deze ontwikkeling ondervond.
Tot slot geeft de auteur aan op welke wijze de door
hem geschetste ontwikkeling doorgezet dient te
worden.
42
Rood-de Boer, M. Adoptie in Nederland 1956-1981.

Nederlancls juristenblad, 56e jrg., nr. 38, okt. 1981,
blz. 1011-1016.
In dit artikel geeft de auteur een beschrijving van
de ontwikkelingen die zich in de 25 jaar dat
adoptie in Nederland mogelijk is, hebben voorgedaan.
Toen in 1957 de adoptiewet werd aangenomen, was
het verschijnsel adoptie niet nieuw. Toch kon
volgens de auteur gesproken worden van een moderne
adoptiewet. In 1968 zijn twee belangrijke bezwaren
van de wet opgeheven. Voortaan mocht het kind
op de dag van het indienen van het verzoek tot
adoptie minderjarig zijn. Bovendien werd de vereiste verzorgingstermijn verlaagd van drie jaren
naar twee jaar. Kort daarop werd her een jaar van
gemaakt. Tenslotte is bij wet van 13 september 1979
de mogelijkheid van stiefouder-adoptie ingevoerd.
In een getallenoverzicht brengt de auteur de ont-

wikkeling van de adoptie in beeld. Een heel andere
ontwikkeling binnen de adoptie is gelegen in de
verschuiving van nationale adoptie naar interland elijke adoptie. Naar de mening van de autcur is,
merle dankzij de ontwikkelingen in de adoptie, het
gehele familie- en jeugdrecht fundamenteel in
beweging.
43 Rosenbaum, A. and K. D. O'Leary. Children: the
unintended victims of marital violence.

American journal of orthopsychiatry, 51e jrg.,
nr. 4, oktober 1981, blz. 692-699.
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De schrijvers gaan na wat de invloed is van vrouwenmishandeling op het gedrag van kinderen op de
lange duur. Een onderzoek werd gedaan met dric
groepen vrouwen, A: vrouwen (moeders van
gemiddeld twee kinderen per gezin) die mishandeld
werden en zelf om hulp gevraagd hadden bij het
Victim's Information Bureau of Suffolk County
in New York, en B: een central° groep (eveneens
moeders van gemiddeld twee kinderen per gezin),
samengcsteld uit het telefoonbock van dezelfde
plaats, met dezelfde sociaal-economische achtergronden, met cen redelijk geltikkig huwelijk die
niet mishandeld werden en ecn derde grocp C:
vrouwen die kinderen hadden, maar geen harmonisch° huwelijken, en daarvoor in huwelijkstherapie
waren. Er bleek een sterke correlatie te zijn tussen
vrouwenmishandeling en gedragsproblemen bij
kinderen, vooral bij huwelijken waarbij de man als
kind ook getuige geweest was van vrouwenmishandeling.
Met literatuuropgave.

Politic
44
Bossard, A. The police and their duties: police
responsibilities and modern forms of crime towards
a definition.

International criminal police review, 36e jrg.,
nr. 346, maart 1981, blz. 84-96.
Het blijkt niet mogelijk een internationaal geldende,
waterdichte omschrijving te geven van de verantwoordelijklieden en taken van de politic. Dit is
dcels te wijten aan het felt dat heel verschillende
diensten zijn ondergebracht bij bet politic-apparaat,
deels aan het feit dat de politietaken niet overal
onder de bevocgdheid van hetzelfde ministerie
vallen. De auteur beschrijft de ontwikkeling van het
werk van de politic, zoals dat in vroeger tijden werd
gedaan door rechters, soldaten, dorpshoofden,
feodale heersers en add l en persoonlijke bedicnden
van regerende vorsten, tot de moderne maatschappelijke instantie die helpt misdaden te voorkomen en

bestrijden. Ingegaan wordt op aspecten zoals hulpverlening, orde-handhaving, de opleidingen en internationale samenwerkingsverbanden.
45
Broer, W. De operatie heroverweging sterktebeleid
politie.

Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 10,
oktober 1981, blz. 449-464 (N).
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De auteur gaat in dit artikel in op de te verwachten
effecten van drastische verminderingen van de
sterkte voor het functioneren van korpsen n.a.v.
het rapport Heroverweging van het Sterktebeleid
Politie, waaraan hij ook een bijdrage heeft geleverd.
Na een uiteenzetting van de ervaringen met de drastische inkrimping van de politie in de 70-er jaren in
New York, geeft de auteur enkele aspecten weer van
de politiefunctie, zoals zichtbaarheid en beschikbaarheid. Op basis van deze aspecten komt de auteur tot
een schema `Ontwikkeling van vertrouwen in
competentie van de politie door zowel bevolking
als politie'. Na dit schema uitgewerkt te hebben,
gaat de auteur in op de effecten per dienstonderdeel, die nader onder worden verdeeld in primaire
en secundaire gevolgen. De auteur besluit dit artikel
met de conclusie dat in de uitoefening van de totale
politiezorg in abstracto drie elkaar versterkende
tendensen zullen optreden, nl.: van preventief
naar repressief optreden; van pro-actief naar reactief
optreden en van decentralisatie naar centralisatie.
Volgens de auteur wordt met deze tendensen een
ontwikkeling teruggebogen, die de laatste jaren in
zowel politieke als politiele kringen werd gestimuleerd.
Met literatuuropgave.
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Denkers, F. A. C. M. Twee klachtenbureaus: twee
invalshoeken vergeleken.

Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 21, oktober
1981, blz. 471-476.
Ontevredenheid over het politieoptreden en over
klachtenbehandeling zijn aanleiding geweest tot het
instellen van particuliere klachtenbureaus in verschillende steden in ons land. De meeste aandacht
kreeg tot dusver het Amsterdamse klachtenbureau.
Daarom is het belangrijk dat recent twee `zwartboeken' zijn verschenen, een nieuwe van het
Amsterdamse bureau `Uw rechtsorde is de onze
niet' en het eerste jaarverslag van het klachtenbureau
politieoptreden Tilburg getiteld: Tolitie in de
provincie'. De schrijver vergelijkt een aantal hoofdstukken uit beide zwartboeken, en ziet dat de
opstelling van de klachtenbureaus in beide steden
t.o.v. de korpsleiding hemelsbreed verschilt; zo
beoogt bijv. het Tilburgse bureau duidelijk gedragsbeihvloeding van mensen, dit is o.m. mogelijk door

een directe confrontatie tussen klager en agent.
De schrijver besluit met een pleidooi om gedragsveranderingen tot stand te laten komen door beloningen, in plaats van door veroordcling of afkeuring
van negatief gedrag.
47
Derksen, M. Th. en J. P. A. van Velzen. Publiek
en politie.

Delikt en delinkwent, 1 le jrg., nr. 8, oktober 1981,
blz. 644-653 (N).
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In januari 1981 is door E. B. M. Rood-Pijpers en
J. P. A. van Velzen de eerste fase afgerond van een
onderzoek naar de opinies en denkbeelden met
betrekking tot het strafrechtelijk apparaat en het
verschijnsel misdaad, zoals die in de Nederlandse
bevolking voorkomen. Opmerkelijk bij dit onderzoek
is dat de methodologie afwijkt van die van ecn
aantal vergelijkbare onderzoeken. In dit artikel
gaan de auteurs nader in op dit zgn. 'representaticonderzoek' en trachten met behulp van enkele
studieresultaten het WODC-onderzoek Tubliek en
politie' (1978) op een kritische wijze te benaderen.
Zo wordcn onder mem- het taalgebruik, de correlaties
c.d. van het WODC-onderzock bestudeerd. De auteurs
komen tot de conclusie dat het WODC-rapport
eerdcr vragcn oproept dan dat het vragen beantwoordt. Zij geven de voorkeur aan de methodologie
zoals die in het onderzoek van representaties van
Rood en Van Velzcn gehanteerd wordt. Zij merken
daarbij op dat het WODC-onderzock een bcleidsonderzoek is met uiteindelijk een ander dan een
zuiver wetenschappelijk doe!.
48
Graaf, R. J. M. de. Geihtegreerde aanpak van
inbraakbestrijding.

Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 22 oktober
1981, blz. 508-512 (N).
In maart 1981 verschecn bij de gemeentcpolitie van
's-Gravenhage eon onderzoeksverslag over een
inbraakbestrijdingsproject, dat in de period°
maart--september 1979 in Den Haag, in de wijk
Moerwijk, had plaatsgevonden. De auteur gaat in
dit artikel in het kort in op de nieuwe wijze van
inbraakbestrijding en de resultaten van het inbraakbestrijdingsproject, zoals deze in bet onderzocksverslag van het project zijn beschreven. Doe van
het project was om door middel van een experiment
te achterhalen hoe effectief de instrumenten zijn,
te weten gerichte surveillance, voorlichting over
voorkoming van misdrijven en het opsporingsonderzoek, waarmee de politic gewoonlijk de inbraken
bestrijdt. lien gecombineerde inzet van de instrumenten betekende een integratie van de activiteiten,
die verricht worden door leden van de getiniformeerde
politie en bureau voorlichting op het terrein van de
inbraakbestrijding. De diensten werden zo ingericht

dat de teamleden in de gelegenheid werden gesteld
tijdens de wisseling van vroege en late dienst elkaar
over de gebeurtenissen te informeren. Alle inbraken
in Moerwijk, die gedurende de experimenteerperiode
werden aangemeld bij de politie dienden door het
team te worden afgehandeld. De inzet van het team
heeft in grote lijnen aan de bedoelingen beantwoord.
De teweeggebrachte effecten kunnen als hoopvol
worden gekwalificeerd. Zou een team grotere delen
van een wijk weten te bereiken — meer dan het
derde deel van de bevolking dat nu op de hoogte
was — door een intensievere of meer in de tijd
uitgestrekte werkwijze, dan zouden er ook grotere
effecten kunnen worden gesorteerd.
49
Liska, A. E., J. J. Lawrence and M. Benson.
Perspectives on the legal order: the capacity for
social control.

American journal of sociology, 87e jrg., nr. 2,
september 1981, blz. 413-426.
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Dit onderzoek richt zich op de sterkte van gemeentelijke politiekorpsen. Het harmoniemodel gaat
ervan uit dat wat in de wet is neergelegd sociale
consensus weerspiegelt. De sterkte van het politicapparaat is dan een antwoord op de gerapporteerde
schending van de wet (gerapporteerde misdaadcijfers). Het conflictmodel gaat ervan uit dat wat
in de wet staat de belangen van de machthebbers
weerspiegelt. De sterkte van het politieapparaat is
dan een antwoord op vermeende bedreigingen van
dergelijke belangen. In dit artikel worden twee specifieke hypothesen getoetst die uit het conflictper, spectief voortkomen, nl. verschillen die in culturedl
opzicht en ras bestaan en segregatie. Turk en Blauner
stellen dat ondergeschikte groeperingen, die een
ander cultuurpatroon bezitten, door de autoriteiten
als bedreigend voor de sociaal-politieke structuur
beschouwd worden. Veel van wat in de wet is neergelegd en veel van wat onder de wetshandhaving valt
moet gezien worden als een poging om controle over
dergelijke groeperingen uit te oefenen. Deze zienswijzen zijn tussen 1950 en 1972 om de vijf jaar
getoetst aan 109 gemeentelijke politiekorpsen'in de
Verenigde Staten. De sterke stijging in de sterkte van
het Amerikaanse politieapparaat aan het eind van
de jaren '60 en het begin van de jaren '70 kan niet
alleen verklaard worden uit de misdaadcijfers. Deze
toename blijkt beihvloed te zijn door de relatieve
omvang van groeperingen, die van een ander ras zijn
en in cultureel opzicht verschillen, en met straatcriminaliteit geassocieerd worden. In de zuidelijke
staten door de mate waarin dergelijke groeperingen
gesegregeerd zijn. De uitbreiding van de politiesterkte
in die tijd kan men interpreteren als een poging om
deze groeperingen onder controle te houden. De
analyse wijst er verder op dat men daarbij niet aan
een economisch conflict moet denken.
Met literatuuropgave.
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Maarseveen, FL Th. J. F. van.

Detzken over politic-

wetgeving.

Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 40, november
1981, blz. 1065-1074.
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Op 21 mei 1981 heeft de regering bij de 2e Kamer
eon ontwerp voor eon nieuwe politiewet ingediend.
1)e auteur geeft een bcknopt overzicht van de opvallende nieuwigheden die bet ontv'erp bevat.
Het ontwerp is vooral een organisatie- en bevocgdhedenvvet. Vergeleken met de bestaandc wet is er
wat inhoud en inrichting betreft duidelijk sprake van
eon nieuwe wet, geen wijziging van de Politiewet
van 1957. Vervolgens worden drie aspecten behandeld die van beslissende betekenis lijken voor het
vraagstuk van eon nieuwe politiewetgeving. Allcreerst
het politiek-historische aspect. De politieke besluitvonning beefs het dualisme over de vraag, wie wat
over dit instituut te zeggen heeft, welbevvust gecontinueerd. Eigenlijk heeft de politieke wit altijd
ontbroken om de problemen afdoende of duidelijk
to regelcn. Ten twcede wordt de machtsoptiek
behandeld, waarbij de auteur constateert dat de taakproblemcn van de politic als secundair worden
gezien, daar het in de rnachtsconcurrentie cenmaal
primair gaat can de zeggenschap van het apparaat.
De derde ingang, het staatsrechtelijk denken, krijgt
relatief ruime aandacht. De auteur is nl. van mening
dat onder de huidige omstandigheden, waarin het
beleid en de wetgeving vooral in handen van juristen
is, het belangrijk is to weten hoe zij denken, welke
juridische concepten en denkmodellen zn bij hun
work gebruiken. Twee denkrichtingen worden daarbij behandeld, t.w. de staatscentrische on de sOciaalcentrische. Tenslottc geeft de au tour eon omschrijving
van de politietaak als vervanging van artikel 2 van
het wetsontwerp.
Met literatuuropgave.
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Pool, J. W. E. van de.

Politie-overleg: van incident

tot institutie.

Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 22, oktober
1981, blz. 502-507 (N).
De autcur gaat in op de ontwikkeling die het driehoeksoverleg van 1957, het jaar waarin de politicwet tot stand kwam, tot heden heeft doorgemaakt.
Onder de naarn driehoeksoverleg verstaat men het
overleg tussen de burgemeester, de officier van
justitie on de politic. Dit overleg is tango tijd gezien
als een overleg tussen de traditionele gezagsdragers
over de politie on de politie-autoriteiten. De
auteur zet uiteen waarom zijns inziens de term
`politie-overleg' de voorkeur verdient. De politiewet
van 1957 blijkt nog goon politieoverleg to kennen.
In de periOde dic ligt tussen de jaren 1957 on 1972
wordt in bestuurlijk, politick on justitieel Nederland
steeds moor de noodzaak van overleg tussen do

gezagsdragers over de politic gezien. De periode
tussen de jaren 1972 en 1980 kenmerkt zich door
een niet aflatende strijd om het gezag over de
politic tussen het bestuur en de justitie. De behoefte
aan politieoverleg tussen bestuur, justitie en
politic werd in die periode door allc dric de partners
benadrukt. Het politieoverleg is in deze periode
geworden van incident tot institutie. In het in mei
'81 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerp
tot vaststelling van een nieuwe politiewet wordt het
politieoverleg tussen bestuur, justitie en politic
wettelijk geregeld. De auteur beoordeelt negatief
het gegeven dat het wetsontwerp voorziet in een
verplichte deelname van de provinciale korpschef
aan het politieoverleg. Het wetsontwerp kent bovendien aan de korpsbeheerder geen enkele rol toe.
De auteur is van mening dat het politicoverleg een
plaatselijke aangelegenheid moet zijn.
52
Steen, .1. C. van der en L. Koppelaar. Onderzoek en
trainingsontwikkeling gericht op de dagehjkse
agentenpraktijk.
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Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 22, oktober
1981, blz. 495-498 (N).
De auteurs beschrijven in dit artikel hun onderzoek
naar de directe contacten tusseri agent en burger en
naar methoden om `ontsporingen' in die contacten
te voorkomen. Het onderzoek richt zich speciaal op
de surveillance- en assistentieverlenende dienst. Het
project is tot nu toe beperkt gebleven tot het optreden in bekeuringssituaties en assistentieverleningen
bij kleine conflicten. In een aantal opzichten wijkt
dit project sterk af van wat er tot dusver — zowel
nationaal als internationaal — aan onderzoek is
gedaan op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de contacten tussen agent en burger. De
aandacht is bier vooral gericht op het functioneren
van de individuele agent, er wordt een levensechte
werkwijze en methode gevolgd. Op basis van het
onderzoekmateriaal worden trainingsprogramma's
ontwikkeld. Eind 1977 werd het onderzoek aan de
VU gestart, waarin de bekeuringssituatie centraal
stond. Inmiddels is de opleidingsversie van het •
rapport 'escalatie in bekeuringssituaties' voltooid en
binnenkort verkrijgbaar bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Sinds maart '80 is de aandacht
ook gericht op een nieuw terrein, het gebied van de
conflictinterventie door de politic. Dit project moet
resulteren in een rapport van de bevindingen van het
onderzoek naar het optreden van agenten in conflictsituaties, en een opzet van een trainingsprogramma op
de punten die in het onderzoek aan de orde zijn
geweest. Tevens zal illustratie-videomateriaal worden
vervaardigd, dat via het Ministerie van Binnenlandse
Zaken ter beschikking gesteld zal worden aan' de
opleidingen.

Drugs
53
Meyering, K. H. Enke aspecten van (gedwongen)
behandeling van verslaafden aan hard-drugs.

Proces, 60e jrg., nr. 11, november 1981, blz.
253-263 (N).
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Voordat de auteur zijn persoonlijke zienswnze over
een justitieel optreden tegen aan hard-drugs verslaafden weergeeft, geeft hij in dit artikel inzicht
in een aantal meningen omtrent dwangopname en/of
dwangbehandeling van aan hard-drugs verslaafden,
zoals naar voren komt in een aantal nota's van de
regering en de standpunten van Roorda, Coumou en
de Smit. Hij concludeert dat bij deze meningen vrijwillige en ambulante behandcling voorop staat.
De auteur constateert dat een toenemend aantal
justitiabelen aan drugs verslaafd blijkt te zijn. Hij
is van mening dat tijdens het voorarrest de behandeling reeds moet starten in een apart centrum d at de
status heeft van een Huis van Bewaring; dat verslaafden zo snel mogelijk uit de justitiele sfecr
moeten en dat er zo mogelijk meer gebruik gcmaakt
dicnt te worden van de voorwaardelijke veroordeling
of uitstel vonniswijzing met voorwaarden voor behandeling. In zijn persoonlijke zienswijze formuleert
de auteur een aantal uitgangspunten waarvan het
belangrijkst is, dat hij kiest voor het strafrechtsystecm, omdat de gewenste medisch-sociale
voorzieningen buiten het strafrecht (nog) niet geheel
aanwezig zijn, maar hij sluit de ovcrgang naar het
medisch circuit niet uit.
Met literatuuropgave.
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Stoddart, K. As long as leant see you do it: a
case study of drug-related activities in public places.

Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 4,
oktober 1981, blz. 391-405.
Het artikel bevat bet verslag van een onderzoek naar
illegaal gebruik en handel in drugs, dat zich dagelijks
voordoet in bepaalde bars in een stad in het westen
van Canada. De gegevens aim n verkregen via observatie van deelnemers. De activiteiten in bars, die
met druggebruik te maken hebben, blijken voor het
personeel in dergelijke etablissementen veel problematischer te zijn dan voor druggebruikers. De
laatsten zien hun activiteiten als iets waar zij weinig
risico bij lopen. Het personeel loopt meer risico.
Ze blijken Cr niet op uit te zijn bet druggebruik tegen
te gaan. Zij zijn erop uit ervoor te zorgen dat het Cr
niet op lijkt dat het druggebruik met bun kcnnis en
toestemming voorkomt. Ook wordt verteld hoe de
directic van een bar die een van de best bekende en
actieve drugverhandelingscentra was, het gebruik en
de handel van drugs in zijn etablissement in een
zomer heeft weten te elimineren. De groep is naar
andere bars getrokken.
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