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Voorwoord 

`Bewaarders in de knel', is de titel van dit 
themanummer van Justitiele Verkenningen dat 
wordt geopend met een inleidend artikel van 
mr. M. H. Strijbos-Schellekens. 
De lezer wordt hierin geconfronteerd met de 
problemen die het bewarend personeel onder-
vindt in de werksituatie. Sinds enige tijd krij-
gen deze problemen aandacht bij de Directie 
Gevangeniswezen. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer werd de 
actualiteit nogmaals onderstreept door de 
recente onrust onder het personeel van de in-
richtingen. 
In dit artikel zal aandacht worden besteed aan 

3 de oorzaken van spanningen en de effecten die 
dat heeft op het functioneren van de bewaar-
ders. Geconstateerd wordt dat de uitoefening 
van de bewaarderstaak aanzienlijk gecompli-
ceerder en zwaarder geworden is. Volgens de 
auteur heeft dit o.a. te maken met de rolpro-
blemen die de bewaarder heden ten dage bij 
het uitoefenen van zijn taalc ondervindt. Ener-
zijds dient hij toe te zien op de handhaving van 
orde en veiligheid, anderzijds wordt van hem 
verwacht dat zijn optreden bijdraagt tot de 
resocialisatie/humane bejegening van de gede-
tineerde. 

Naast het inleidende artikel is een drietal be-
werkingen van Amerikaanse artikelen opgeno-
men: `Bewaking en conflict: een organisatie-
onderzoek naar rollen en attituden van be- 
waarders', is de titel van een artikel van 
T. A. Williams. 
Van H. Toch en J. Klofas is het hierna opgeno-
men artikel in bewerkte vorm waarin de resul-
taten worden weergegeven van een onderzoek 
naar het verband tussen de mate van werk-
vervreemding en de wens tot taakverdieping bij 
bewaarders. 
Besloten wordt met een bijdrage van F. E. Cheek 
en M. Di Stefano Miller die verslag doen van hun 
onderzoek naar stressverschijnselen bij bewaar- 
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ders. Zij komen aan de hand van indicatoren 
zoals o.a. huwelijksproblemen en ziekten tot 
de conclusie dat bij deze groep sprake is van 
stress. 



Bewarend personeel: 
problemen in de werksituatie 

door mr. M. H. Strijbos-Schellekens l  

1. Inleiding 
De laatste jaren zijn in Nederland rapporten, 
nota's e.d. verschenen waarin gewezen wordt 
op problemen die het executieve personeel 
werkzaam in de penitentiaire inrichtingen 
ondervindt bij het uitoefenen van zijn functie 
(o.a. Rapport van de werkgroep `Onderzoek 
Bewaardersfunctie', 1981; Tweede Kamer, 
zitting 1981-1982; Taak en Toekomst, 1982). 
In de pers wordt eveneens — in verband met 
de bezuinigingen — aandacht besteed aan de 
spanningen die bestaan onder het personeel 
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	(o.a. NRC 1983; De Volkskrant 1983; 
De Volkskrant 1984). 
Ook vormen een hoog verzuim, vooral lang-
durig ziekteverzuim en vervroegde uitdienst-
treding wegens medische ongeschiktheid, een 
indicatie voor het bestaan van problemen. In 
de afgelopen jaren verzuimde rond de 14% van 
het bewarend personeel 2  het werk wegens 
ziekte (1980: 15,2% waarvan 4,9% langer dan 
6 maanden; 1982: 13,1% waarvan 2,8% langer 
dan 6 maanden 3). Dit percentage ligt hoger 
dan dat voor de totale Nederlandse manne-
lijke beroepsbevolking. Hierbij lag het verzuhn-
percentage in dezelfde jaren rond de 8,5% 
(NIPO/TNO-statistiek). 

De auteur is voor de duur van deze literatuurstudie 
verbonden geweest aan het team Strafrechtstoepas-
sing van het WODC. 
Bij het schrijven van dit artikel werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de waardevolle adviezen van drs. A. Rook, 
onderzoeker bij het team Strafrechtstoepassing. 

Wanneer verder gesproken wordt over personeel, 
worden daarmee de bewaarders bedoeld, omdat zij 
de grootste groep vormen binnen het totale perso-
neelsbestand. Zij komen het meest frequent in con-
tact met de gedetineerden en bovendien zijn zij 
degenen wier taakinhoud het sterkst beihvloed is 
door de hierna te schetsen ontwikkelingen. 
3  Over 1981 bleken geen uitgesplitste cijfers beschik-
baar te zijn. 



Uiteraard vormen de bewaarders niet de enige 
groep in de maatschappij waarbij zich span-
ningen en stressverschijnselen voordoen. Er zijn 
ook andere groeperingen aan te wijzen die 
werk hebben dat in bepaalde opzichten verge-
lijkbaar is met dat van de bewaarders. Hierbij 
kan o.a. gedacht worden aan somtnige laag 
gekwalificeerde banen in de industrie (lopende 
bandwerk ed.), waarbij de werknemers afge-
stompt raken en zich nauwelijks of niet be-
trokken voelen bij bun werk. 

Ook kan een parallel getrokken worden met 
het werk van de politie. Het omgaan met soms 
gevaarlijke mensen in een dwangsituatie vomit 
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	een spanningselement in zowel het werk van de 
politie als dat van de bewaarder. 
Dit spanningselement speelt slechts incidenteel 
een ml in het werk van de politie; de bewaar-

- der echter wordt er voortdurend mee gecon-
fronteerd. 

6 	Een werksituatie, vergelijkbaar met die van de 
bewaarder, waarin een voortdurend spannings-
veld, gevaaraspect en eentonigheid zo manifest 
zijn, is in zekere zin uniek te noemen. 
Om enig inzicht in de problematiek en de 
achtergrond daarvan te krijgen, wordt in deze 
paragraaf een kort overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen op het gebied van het gevan-
geniswezen en de betekenis daarvan voor het 
personeel, met name voor de bewaarders. 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt het streven 
cm de executie van de vrijheidsbeneming in 
dienst te stellen van een succesvolle terugkeer 
in de maatschappij, een van de belangrijkste 
doeleinden van het penitentiair beleid. 
Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich 
mee voor de situatie van de gedetineerden. 
Veel regels en procedures worden afgeschaft. 
Hun bewegingsvrijheid wordt vergroot en hun 
rechtspositie ondergaat een aanzienlijke verbe-
tering (geconcretiseerd in een beldagregeling, 
zie o.a. Kelk, 1983). Als gevolg van het reso- . 
cialisatiestreven wordt in de meeste inrichtin-
gen meer gespecialiseerd personeel aangesteld. 
Deze professionele staf, bestaande uit sociaal-
ambtenaren, psychologen en psychiaters, krijgt 

. samen met de reeds aanwezige geestelijke ver- 
zorgers en artsen de zorg voor het medisch, 



maatschappelijk en psychisch welzijn van de 
gedetineerden. Bovendien worden de leden 
van de professionele staf belast met de advise-
ring met betreklcing tot het te voeren regiem 
en met de begeleiding van het executieve per-
soneel (Taak en Toekomst, 1982). 
Voorheen bestond er tussen de gedetineerden 
en de bewaarders een ruilrelatie, met andere 
woorden een relatie gebaseerd op het uitwis-
selen van gunsten, zoals extra voedsel e.d., 
extra gelegenheid tot recreatie, telefoneren, 
bezoek, in ruil voor meewerken aan de orde-
handhaving in de inrichting door de gedetineer-
den. 
Door de intrede van een staf van deskundigen 
wordt deze ruilrelatie verstoord. Voortaan 
kunnen de gedetineerden bij hen voorrechten 
en gunsten verwerven. Het gevolg daarvan is 
dat zij voor problemen en behoeften op ge- 
bieden waarin deze professionele staf werkzaam 
is, de bewaarder niet meer nodig hebben. Deze 

7 	dreigt teruggedrongen te worden in de rol van 
ordehandhaver en beveiliger. Door deze ont-
wikkeling worden de traditionele machtsver- 

• houdingen verstoord (Zwezerijnen, 1972; 
Taak en Toekomst, 1982). Niettemin wordt ook 
van de bewaarder een bijdrage verwacht tot het 
resocialisatiedoel. Zijn van oudsher beveili-
gende en ordehandhavende taak wordt uitge-
breid met een extra dimensie, het bejegenings-
aspect (Taak en Toekomst, 1982). De bewaar-
der krijgt hierdoor een dubbelfunctie. Men ver-
wacht dat hij de algemene richtlijnen die in 
plaats van concrete voorschriften zijn gekomen, 
afhankelijk van de situatie invult. Tegelijkertijd 
echter is de nadruk op orde en beveiliging ge-
bleven. 
Het begrip tejegening' krijgt geen duidelijke 
inhoud. In de functiebeschrijving van de be-
waarder worden als taakelementen in de cate-
gorie bejegening genoemd: observatie van de 
gedragingen van de gedetineerden, opvangen 
van onder spanning verkerende gedetineerden 
en een wijze van optreden die bijdraagt tot de 
resocialisatiedoelstelling. Daarmee is de inten-
tie tot bejegening duidelijk geformuleerd, doch 
de wijze waarop de doelstelling in de dagelijkse 
praktijk door de bewaarders vertaald moet wor-
den in concrete handelingen, lijkt een grote 



mate van onzekerheid te veroorzaken (Blok-
land, 1974). 
Voorzover er enige duidelijkheid is over het 
begrip bejegening; lijken de doelsteilingen van 
beveiliging en resocialisatie/bejegening tegen-
strijdig en onverenigbaar te zijn (Heijder, 1963; 
Rijksen, 1980). Heijder spreekt in dit verband 
over een rolconflict dat bij de bewaarder ont-
staat bij de uitoefening van zijn taak. Enerzijds 
wordt van de bewaarders uniform en efficient 
optreden gevraagd dat duidelijk omschreven is 
door fomiele regels. Anderzijds vereist het 
resocialisatiedoel een ontspannen en persoon-
lijke benadering van gedetineerden. Met andere 
woorden: de bewaarder moet een grote mate 
van flexibiliteit betrachten in zijn optreden, 
waarvoor geen duidelijke regels gegeven zijn. 
Door het verlies aan hulpmiddelen ter orde-
handhaving, gepaard gaande met de toegeno- • 

	

	

men bewegingsvrijheid van de gedetineerden 
en de afschaffing van concrete regels ten aan- 

8 	zien van het gedrag van gedetineerden, komt de 
taak van de bewaarder nog eens extra onder 
druk te staan. 

In de jaren zeventig wordt de realiseerbaarheid 
van de resocialisatiedoelstelling steeds meer in 
twijfel getrokIcen. Men krijgt meer aandacht 
voor een humane tenuitvoerlegging en het 
zoveel mogelijk vermijden van de negatieve 
gevolgen van de detentie (Taak en Toekomst, 
1982). Deze tendens heeft voor de bewaarders-
rol echter nauwelijks gevolgen. Het tweeslach-
tige karakter van de rol en de onduidelijkheid 
over de invulling van de bejegeningstaak blijven 
bestaan, evenals de problemen die ontstaan 
doordat allerlei deskundigen met behandelings-
en bejegeningstaken belast worden. 

Niet alleen door een vernieuwde taakstelling 
doch ook onder invloed van andere factoren 
is de taak van de bewaarder verzwaard. De 
samenstelling van de gedetineerdenbevolking 
is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. De 
bewaarders worden steeds vaker geconfronteerd 
met buitenlanders, hetgeen over en weer taal-
en cultuurproblemen geeft, met geestelijk 
gestoorde gedetineerden en met drugverslaaf-
den (Taak en Toekomst, 1982). 



De hier geschetste ontwikkelingen duiden erop 
dat de uitoefening van de bewaarderstaak aan-
zienlijk gecompliceerder en zwaarder is gewor-
den. Daarom is onderzoek naar het functione-
ren van de bewaarder en zijn werkomstandig-
heden wenselijk gebleken (Taak en Toekomst, 
1982). Een eerste stap in die richting is dit 
orienterend literatuuronderzoek. 
In Nederland bleken slechts enkele recente 
opinierende artikelen over de positie van 
bewaarders voorhanden. Het weinige dat er aan 
empirische gegevens beschikbaar is, is nogal 
gedateerd. In het begin van de jaren zeventig 
deed Zwezerijnen onderzoek naar de machts-
relaties tussen gedetineerden en bewaarders 
(Zwezerijnen, 1972). In dezelfde periode deed 
ook Blokland onderzoek naar de positie van de 
bewaarders in 33 Nederlandse strafinrichtingen 
(Blokland, 1974). 
In de meeste literatuur met betrekking tot het 
gevangeniswezen in Nederland staan de gede- 

9 	tineerden centraal. In het buitenland echter, 
met name in de V.S. (waar zich vergelijkbare 
ontwikkelingen met betreklcing tot resociali-

• satie en humanisering hebben voorgedaan), is 
vooral de laatste tijd de belangstelling voor de 
positie van het personeel toegenomen. Het 
lijkt daarom zinvol om eerst aan de hand van 
de buitenlandse — voomamelijk Amerikaanse 
— literatuur de situatie van de bewaarder te 
bekijken. Het doel daarbij is enig inzicht te 
krijgen in de problematiek rond de functie en 
de rol van de bewaarder in samenhang met zijn 
werkomgeving. 
Allereerst zullen de in de V.S. en eventueel 
daarbuiten geconstateerde verschijnselen die 
wijzen op spanningen en problemen, bespro-
ken worden. Vervolgens zal op aspecten van 
de functie en werkomgeving die (naar wordt 
verondersteld) de oorzaken vormen voor ge-
noemde spanningen, worden ingegaan. Een 
nadeel van deze werkwijze zou kunnen zijn, 
dat een beeld ontstaat dat nogal afwijkt van de 
Nederlandse situatie ten gevolge van de grote 
verschillen in de penitentiaire organisatie in 
landen zoals de V.S. en ons land. Gedacht 
wordt aan het verschil in omvang van de in-
richtingen en de gedetineerdenbevollcing. In de 
V.S. zijn inrichtingen met 1.500 gedetineerden 
niet ongewoon, in Nederland daarentegen 



varieert de capaciteit van ± 20 tot maximal 
± 250 gedetineerden per inrichting (Verslag 
MvJ/Dir. GW, 1982). Het aantal bewaarders 
in verhouding tot het aantal gedetineerden is 
daar aanzienlijk kleiner dan in ons land. In de 
V.S. kent men geen TBR-inrichtingen. Een 
groot deel van de veroordeelden met een gees-
telijke stoomis komt terecht in de gewone 
penitentiaire inrichtingen. Dit heeft conse-
quenties voor de gang van zaken in die inrich-
tingen met betreklcing tot de grootte van de 
professionele staf en het aantal behandelings-
programma's. Vanzelfsprekend heeft deze 
situatie ook gevolgen voor de bewaarders die 
werkzaam zijn in die inrichtingen. 
In de slotbeschouwing, waarin nagegaan zal 
worden wat de betekenis van de bevindingen 
is voor de Nederlandse situatie, zullen deze 
verschillen in aanmerIcing worden genomen. 

2. Bewaarders in de knel? 
10 	Het beeld dat in de buitenlandse literatuur 

wordt gegeven van de situatie van de bewaarder 
is weinig rooskleurig. Er wordt veelvuldig 
gewezen op een hoge mate van verzuirn en ver-
vroegd uittreden wegens medische ongeschikt-
heid (o.a. Jacobs en Retsky, 1975; Cheek en 
Miller, 1983) en er is sprake van een enorm . 
groot verloop onder het bewaarderskorps 
(Jacobs en Grear, 1977; Van Groningen, 1981; 
Inwald, 1982). • 
Verschijnselen zoals werkvervreemding, een 
cynische houding ten aanzien van het werk en 

' moeilijkheden in de relaties met anderen, 
duiden eveneens op problemen. In een aanzien-
lijk aantal artikelen wordt geconstateerd dat 
de taak van de bewaarder zo zwaar is dat zich 
bij een groot deel van deze personeelsgroep 
stressverschijnselen voordoen (Hill, 1982; 
Stalgaitis e.a., 1982; Black, 1982; Brodsky, 
1982; Inwald, 1982; Cheek en Miller, 1983). 
De problemen die als bron van deze stress-
verschijnselen genoemd worden, vormen een 
complex geheel en kunnen bovendien sterk 
varieren gezien de versa -Oen in de diverse 
inrichtingen met betreklcing tot de werk-
situatie. Deze is onder andere afhankelijk van 
het type inrichting, het gevoerde regiem, kwali-
teit en opbouw van het personeelsbestand, 
samenstelling van de gedetineerdenbevolking 



en de bouwkundige toestand. In dit artikel kan 
dan ook slechts een algemeen beeld gegeven 
worden van de situatie. 
Alvorens we kijken naar de in de literatuur ge-
noemde oorzaken van de problematiek, zullen 
we jets dieper ingaan op enkele van de hier-
boven genoemde verschijnselen. Een eerste 
indicatie dat de bewaarderstaak weinig arbeids-
satisfactie oplevert, is het grote verloop in veel 
inrichtingen in de V.S. 

2.1. Verloop 
De doorstroming onder het bewarend personeel 
wordt in het algemeen groot genoemd (o.a. 
Jacobs en Grear, 1977; Fogel, 1979; Van 
Groningen, 1981; Inwald, 1982). in de V.S. 
worden percentages genoemd van 74% in de 
staat Louisiana en 65% in de staat New Mexico 
als jaarlijks verloop in het begin van de zeven-
tiger jaren (Stalgaitis e.a., 1982). In de maxi-
maal beveiligde inrichting Stateville in Illinois 

11 wordt gesproken van een verloop dat groter is 
dan 100% per jaar (Jacobs en Retsky, 1975). 
Uit de gegevens is af te leiden dat de hoge ver-
loopcijfers ontstaan doordat veel riieuwe be-
waarders reeds na een korte werkperiode onvrij-
willig of vrijwillig weer de dienst verlaten. Veel 
van de maxirnaal beveiligde inrichtingen in de 
V.S. verliezen per jaar gemiddeld de helft van 
hun nieuwe bewaarders (Stalgaitis e.a., 1982). 
Het merendeel van de ontslagen vindt plaats 
binnen zes maanden na aanvang van het werk 
(Jacobs en Grear, 1977). • 

Vrijwillig vertrek kan gezien worden als een 
eerste reactie op het werk en de werkomgeving; 
men is ontevreden en neemt ontslag. Jacobs 
en Grear (1977), die een onderzoek deden bij 
ex4nwaarders naar de oorzaken van hun ver-
trek binnen zes maanden na aanvang van het 
werk, komen tot de conclusie dat het raciale 
aspect een niet te onderschatten factor is bij 
de beeindiging van het dienstverband. De 
jonge zwarte bewaarders zijn voortdurend in 
conflict met hun superieuren, terwijl de blanke 
recruten problemen ondervinden in hun rela-
tie met gedetineerden uit minderheidsgroepe-
ringen. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat 
het gebrek aan veiligheid; met andere woorden 
angst voor gevaar, een belangrijke reden voor 



het verloop is. Bij dit onderzoek dient aange-
tekend te worden dat het beperkt wend tot een 
maximaal beveiligde inrichting in Illinois, waar-
bij slechts een totaal van 55 ex-bewaarders 
wend geinterviewd. 

Het grote verloop heeft overigens ook te maken 
met de selectieprocedures die gevolgd worden. 
Het ontbreken van goede selectiemethoden 
brengt met zich mee dat een aantal voor de 
functie ongeschikte personen binnenkomt in 
de inrichting. Adequate selectieprocedures zijn 
in de V.S. en Australie tot op heden nauwelijks 
ontwikkeld; anders dan in Nederland spelen 
psychologische testen geen rol bij de sollicita-
tieprocedure (o.a. Hawkins, 1976; Van Gro-
ningen, 1981; Neil en Katsampes, 1981). 1  

De mate van verloop is echter niet de enige 
indicatie voor de aanwezigheid van ontevreden-
heid en/of problemen. Ook andere symptomen, 
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	zoals vervreemding en cynisme kunnen daarop 
wijzen. 

2.2. Verpreemding en cynisme 
Ben tweede indicatie voor de problematische 
omstandigheden waaronder het executieve per-
soneel in penitentiaire inrichtingen functio-
neert, betreft de venTeemding onder de be-
waarders van hun werk en werkomgeving. Aan 
vervreemding van werk en werkomgeving kun-
nen verschillende dimensies onderscheiden won-
den. Seeman, op wiens werk door onderzoekers 
in het penitentiaire veld wordt teruggegrepen, 
onderscheidt bij vervreemding vijf dimensies 
(Seeman, 1959), te weten: 
a)Machteloosheid: het individu heeft het 
gevoel dat hij geen enkele invloed kan uit-
oefenen. 
b)Zinloosheid: het is aan het individu volslagen 
onduidelijk waarom bepaalde dingen gebeuren 
en hoe de besluitvorming plaatsvindt. 
c)Nonnloosheid: deze derde variant is afgeleid 
van 'anomie'. Dit is een situatie waarin sociale 
nonnen die het gedrag regelden, vervallen zijn 

• I  Belangrijkstc scleetiecriteria in vcel inrichtingen 
in VS.; I ugh School (althans enkele jaren), minimaal 
gewicht en lengte, ,goed gehoor en gezichtsvermogen, 
behorend tot cell bepaaldc leeftijdsgroep. 



of niet langer meer doeltreffend blijken als 
regels voor gedrag. Normloosheid kan ontstaan 
als oude waarden worden vervangen door 
nieuwe waarden. 
d) Isolement: vervreemding in deze zin komt 
voor bij personen die een lage waarde toeken-
nen aan doeleinden of opvattingen die juist 
hoog gewaardeerd worden in de maatschappij. 
e) Zelfvervreemding: het individu is niet meer 
in staat om voldoeninggevende activiteiten te 
ontwikkelen, met andere woorden hij werkt 
alleen nog maar voor het loon. 

Werkvervreemding uit zich vooral in apathisch 
en passief gedrag (Shepard, 1970). 

Met name onder de jongere en beter opgeleide 
arbeiders in de industrie is werkvervreemding 
gesignaleerd die hoofdzakelijk wordt toege-
schreven aan het gebrek aan overeenstemming 
tussen de aspiraties van de arbeiders en de in- 

13 	houd van de baan (o.a. Toch en Klofas, 1982). 
Uit recente onderzoeken blijkt dat de verschil-
lende dimensies van werkvervreemding ook in 
meer of mindere mate bij bewaarders voor- 
komen (o.a. Poole en Regoli, 1980a, 1981; 
Toch en Klofas, 1982; zie voor een bewerking 
van dit artikel blz. 59). Ongeveer 70% van de 
door Toch en Klofas ondervraagde bewaarders 
is het eens met de stelling 'We're damned if we 
do, and we're damned if we don't' als karakte-
ristiek van hun eigen functioneren als bewaar-
der. Hieruit kan afgeleid worden dat bij 70% 
van de bewaarders enige mate van vervreemding 
voorkomt. Een kwart van de ondervraagden 
had sterke vervreemdingsverschijnselen en 75% 
heeft het gevoel dat de gemiddelde . bewaarder 
van baan zou veranderen als hij kon (de vragen 
die gebruikt werden om het vervreemdings-
niveau te meten, zijn te vinden in tabel 1 van 
de genoemde bewerking van het artikel van 
Toch en Klofas, 1982). Ook andere onder-
zoekers constateren dat bij bewaarders gevoe-
lens van machteloosheid — een van de dimen-
sies van werkvervreemding — voorkomen. Zij 
schrijven dit vooral toe aan het gebrek aan 
steun en medewerking van superieuren en aan 
onzekerheid door de tegenstrijdige doelstel-
lingen en inadequate communicatiesystemen 
in de organisatie (o.a. Poole en Regoli, 1981; 



Brodsky, 1982; Cheek en Miller, 1983). Daar-
naast signaleren onderzoekers eveneens dat een 
deel van de bewaarders hun werk als zinloos, 
saai en afstompend ervaart (Jacobs en Retsky, 
1975; Poole en Regoli, 1980c; Lombardo, 
1981). Een van de bewaarders drukte dit als 
volgt uit: `We're the ones that have to come in 
and put up with all this shit. No one gives a 
damn about us'. 
Niet alleen kan de bewaarder vervreemd raken 
van zijn werk en werkomgeving, ook kan hij 
cynische gevoelens ontwilckelen ten aanzien 
van dit werk. In de V.S. heeft men evenals in 
Israel bij een aantal bewaarders een als cynisch 
gekarakteriseerde houding waargenomen (o.a. 
Farmer, 1977; Regolle.a., 1979; Poole en 
Regoli, 1980c; Shamir en Drory, 1981). 
Een cynische houding kan zich 'manifesteren 
door afwijzing van veranderingen en vernieu-
wingen in de gevangenisorganisatie; met name 
de introductie van een professionele staf wordt 

14 	door veel oudere bewaarders als bedreigend 
ervaren (Regoli e.a., 1979). De belangrijkste 
dimensie van cynisme is het gebrek aan geloof 
in het resocialisatiepotentieel van de gedeti-
neerden en de invloed van de detentie op reso-
cialisatie. Men heeft weinig vertrouwen in de 
motivatie bij gedetineerden om hun criminele 
carriere te beeindigen. Veel bewaarders denken 
dat binnen de inrichting weinig gedaan kan wor-
den aan de resocialisatie van de gedetineerden 
(Shamir en Drory, 1981). 
Enigszins paradoxaal in dit verband zijn de 
resultaten van een onderzoek van Farmer onder 
bewaarders in een open en twee maximaal be-
veiligde inrichtingen. Hij vond dat in de open 
inrichting verhoudingsgewijs tweemaal zoveel 
bewaarders een cynische houding aannemen als 
in de gesloten inrichtingen; tegelijkertijd 
echter constateerde hij dat de meeste cynische 
bewaarders in grote meerderheid van mening 
zijn dat nieuwe programma's gericht op reso- , 
cialisatie ontwikkeld moeten worden. Farmer 
schrijft dit toe aan de tendens onder personeels-
leden om zich te identificeren met de doelein-
den van de inrichting waarin zij werken (Farmer, 
1977). 

Er zijn aanwijzingen dat werkvervreemding 
en cynisme vaak samengaan (Regoli e.a., 1979). 



Bovendien lijkt er in beide gevallen een samen-
hang te bestaan met werkervaring. Zowel ver-
vreemding als cynisme komen vooral voor bij 
bewaarders met een middellang dienstverband; 
bij bewaarders met een kort of een zeer lang 
dienstverband treft men ze minder aan (Regoli 
e.a., 1979; Toch en Klofas, 1982). Regoli c.s. 
geven daarvoor de volgende verklaring: veel 
bewaarders beginnen hun loopbaan met een 
naref of enigszins geklealiseerd beeld van hun 
taak en werkcondities. Naarmate ze ouder 
worden en het aantal dienstjaren toeneemt, 
zien ze hoe weinig realistisch hun verwachtingen 
zijn. Er kunnen gevoelens van vijandschap, 
desillusie, verbittering en verzet ontstaan die 
voortkomen uit frustratie en ontgoocheling 
door de realiteit van de werkervaring. Dat bij 
een dienstverband van zeven jaar of langer het 
cynisme van bewaarders weer afneemt, wordt 
door Regoli c.s. in verband gebracht met het 
milder worden van bewaarders naarmate hun 

15 	pensionering nadert (Regoli e.a., 1979). 

De hiervoor besproken verschijnselen wijzen 
erop dat veel bewaarders onder grote spanning 
werken, een spanning die kan uitmonden in . 
stress. 

2.3. Stress, 
Het grote verloop, de negatieve en ongeihter-
esseerde houding van veel bewaarders ten aan-
zien van hun werk en werkomgeving alsmede 
een hoog ziekteverzuim, stakingen (tien sta-
kingen sinds 1975 in Ohio; Stalgaitis e.a., 
1982), collectieve ziekmeldingen (tussen 1970— 
1976 dertien maal collectief ziekteverzuim; 
Stalgaitis e.a., 1982; zie ook Reid, 1981), 
leidden tot de theorie dat er sprake is van een 
stress-situatie bij het bewarend personeel (o.a. 
Brodsky, 1982; Stalgaitis e.a., 1982; Cheek 
en Miller, 1983; een bewerking van dit artikel 
is elders in dit nummer te vinden). Een defini-
tie van stress valt moeilijk te geven, omdat 
stress wordt gebruikt als allesomvattend begrip 
voor gedrag vatierend van lichte arbeidsonte-
vredenheid met de specifieke werkcondities tot 
ernstige lichamelijke veranderingen (voor meer 
informatie wordt verwezen naar Slothouwer, 
1982 en Van Dijkhuizen, 1980). In het alge- 
meen kan gesteld worden dat van stress 



gesproken wordt bij langdurige spanningen, die 
tot uiting komen in lichamelijke en psychische 
klachten van langdurige aard (bij de persoon) 
en in andere effecten, zoals onder andere alco-
holisme, gezinsproblemen en echtscheiding. 
Lilt verschillende onderzoeken is gebleken dat 
genoemde klachten en effecten zich voordoen 
bij het bewarend personeel. Vaak komt stress 
op langere termijn tot uiting in lichamelijke 
klachten. Het kan het immuniteitssysteem 
aantasten met als gevolg minder weerstand 
tegen lichamelijke ziekten (Black, 1982; 
Cheek en Miller, 1983). Cheek en Miller 
(1983) citeren een statistiek (Wynne, 1977) 
waaruit blijkt dat het percentage hartaanvallen 
onder het personeel in de penitentiaire  inrich- 
tingen in de staat New York een van de hoog-
ste is onder de werknemers in die staat. Het 
ziekteverzuim onder het bewarend personeel 
is 300% hoger dan dat van de gemiddelde 
werknemer in genoemde staat (citaat statis- 

16 	tick New York State, 1975). Ziekten zoals 
hypertensie, hartkwalen en hooikoorts komen 
zelfs meer voor bij het bewarend personeel dan 
bij een enigszins te vergelijken groep zoals de 
politic (Cheek en Miller, 1983). 
Stress kan zich ook manifesteren in het gedrag 
ten aanzien van het werk. De reeds genoemde 
vervreemding en het cynisme vormen een indi-
catie voor stress. Bewaarders voelen weirtig 
binding met hun werk en kunnen zich er niet 
meer voor inzetten. Brodsky (1982) evenals 
Shamir en Drory (1982) hebben bij sommige 
bewaarders een toestand van emotionele en/of 
lichamelijke uitputting gepaard met verlaagde 
werkactiviteit waargenomen. Ook worden emo-
tionele symptomen van stress gesignaleerd 
zoals slapeloosheid, depressie ed. (Brodsky, 
1977) evenals huwelijks- en familieproblemen 
en een groot aantal echtscheidingen bij bewaar-
ders (Cheek en Miller, 1983). 

In de literatuur wordt een reeks van stress 
bevorderende factoren genoemd, zoals: rol-
conflict, gebrek aan duidelijkheid en samen-
hang met betrekking tot wat er van de bewaar-
ders wordt verwacht, gevaar, overbevolking van 
de inrichtingen, onderbezetting van het per-
soneel, gebrek aan steun van superieuren en 
collega's, gebrek aan invloed, paramilitaire 



structuur, druk van collega's om aan bepaalde 
normen te voldoen, het emotionele en sociale 
isolement, het negatieve image van de baan, 
onvoldoende beloning, monotone werksituatie, 
gebreldcige opleiding, geen carrieremogelijk-
heden, dead-end job (Brodsky, 1982; Black, 
1982; Hill, 1982; Poole en Regoli, 1980b; 
Shamir en Drory, 1982; Cheek en Miller, 
1983). De belangrijkste factoren kunnen wor-
den ondergebracht in de volgende vijf cate-
gorieen, te weten: 
1. rolonduidelijkheid en rolconflict; 
2. relaties met gedetineerden; 
3. relaties met ander personeel zoals superi-
euren, inclusief directie, de professionele staf 
en collega's; 
4. het negatieve image van de baan; 
5. het ontbreken van alternatieven. 

We zullen in het hiernavolgende de problema-
tiek rond genoemde categorieen nader uit- 

17 	werken. 

3. Achtergronden van stressverschijnselen 
onder bewaarders 

3.1. Rol en rolproblemen 
Het penitentiair beleid in de V.S. heeft — 
evenals in andere Westerse landen — decennia 
lang in het teken van de resocialisatie gestaan. 
Hoewel het resocialisatie-ideaal inmiddels ter 
discussie staat (Van Emmerik, 1983), streven 
de meeste inrichtingen nog steeds naar een 
meer humane bejegening van de gedetineerden 
(Pogrebin en Atkins, 1982). 
De rol van de bewaarder heeft zich in het kader 
van de resocialisatie- en humaniseringsidealen 
ontwikkeld tot een dualistische functie. 
Enerzijds is de bewaarder belast met de hand-
having van orde en veiligheid, anderzijds wordt 
van hem verwacht dat zijn optreden bijdraagt 
tot de resocialisatie of de humane bejegening 
van gedetineerden. De handhaving van orde 
en veiligheid wordt gewaarborgd door het ver-
richten van een groot aantal routinematige 
werkzaamheden, zoals het openen en (vooral) 
sluiten van deuren, het patrouilleren binnen de 
inrichting en het tellen van de gedetineerden 
(Jacobs en Retsky, 1975). Vanuit een oogpunt 
van resocialisatie of humane bejegening wordt 



van hetzelfde personeel verwacht dat zij de 
vrijheid van gedetineerden binnen de inrichting 
zoveel mogelijk respecteren, begrip tonen voor 
bun problemen, spontaan en flexibel optreden 
tegenover de gedetineerden (Jacobs en Retsky, 
1975) en dat zij trachten een ondersteunende 
relatie met gedetineerden te ontwildcelen 
(Hepburn en Albonetti, 1980). 

Rolonduidelificheid 
Met name de aanwijzingen over de wijze 
waarop de bewaarder inhoud dient te geven 
aan dit tweede deel van zijn taak, de humane 
bejegening, zijn nogal vaag. De bewaarder heeft 
hieraan onvoldoende infonnatie voor zijn 
dagelijkse praktijk, hij weet niet wat er nu 
eigenlijk van hem wordt verwacht (Fogel, 1979; 
Pogrebin en Atkins, 1982). Ms gevolg van deze 
onduidelijkheid ten aanzien van zijn rol onder-
vindt hij problemen bij het zoeken naar criteria 
om de toelaatbaarheid van (afwijkend) gedrag 

18 	van gedetineerden te toetsen (Zald, 1969; 
Cressey, 1970; Poole en Regoli, 1980b; 
Cheek en Miller, 1983). 

Rolconflict 
Naast de onduidelijkheid van de verwachtingen 
die aan de rol van de bewaarder worden gesteld, 
speelt het hiervoor genocmde dualistische ka-
rakter van de functie een rol bij het ontstaan 
van stressverschijnselen bij bewaarders. Ver-
schillende auteurs wijzen erop dat de doelen 
van beveiliging en resocialisatie (voorzover dit 
begrip duidelijk is) met elkaar in strijd zijn en 
niet gelijktijdig geoptimaliseerd kunnen worden 
(o.a. Cressey, 1969; Sieber, 1974; Duffee, 
1974; Pogrebin, 1978; Pogrebin en Atkins, 
1982). 
Door due tegenstrijdigheid kunnen zich op 
verschillende niveaus conflicten voordoen 
(Zald, 1969). Het rolconflict I  inherent aan de 
bewaardersfunctie, is hiervan een voorbeeld. 
Enerzijds zijn er de verwachtingen ten aanzien 
van orde en veiligheid waaraan de bewaarder 
moet voldoen; in een systeem waar het gaat 

In de sociologic spreekt men van rolconllict wanncer 
do roldrager voor con keuzeprobleem staat omdat het 
voldoen aan ecn bepaalde rolverwachting of rolopvat-
ting bet voldoen aan eon ander° bemoeilijkt of uitsluit 
(Van Dijkhuizen en Winnubst, 1983). 



om grote aantallen mensen wordt een onper-
soonlijke en efficiente manier van optreden 
gevraagd om deze primaire taken uit te oefenen. 
Anderzijds echter wordt humaan optreden ver-
eist; dat wil zeggen soepel en persoonlijk op-
treden waarbij begrip voor de gedetineerden en 
het zo min mogelijk toepassen van discipli-
naire maatregelen een vereiste zijn (zie ook 
Stalgaitis e.a., 1982). 
Niet alleen lijkt het moeilijk tegelijk aan beide 
verwachtingen te voldoen, er worden bovendien 
geen duidelijke prioriteiten gesteld. Met andere 
woorden het wordt aan de bewaarder zelf over-
gelaten per situatie te beoordelen wellce beslis-
sing hij zal nemen (Sieber, 1974; Fogel, 1979; 
Pogrebin, 1978; 1980; Pogrebin en Atkins. 
1982). Er worden hoge eisen gesteld aan de 
persoonlijke kwaliteiten; bewaarders moeten 
grenzen kunnen stellen, zij dienen overzicht 
te hebben over hun handelen en de effecten van 
hun keuzes. Dat bewaarders hierdoor in een 

19 	conflictsituatie komen is meermalen geconsta- 
teerd (o.a. Poole en Regoli, 1980a; Hepburn 
en Albonetti, 1980; Pogrebin en Atkins, 1982). 
Of en in welke mate een rolconflict ontstaat, 
hangt af van verschillende factoren. In de eerste 
plaats zijn de opvattingen van directie en be-
waarders zelf over de bewaardersfunctie van 
belang. Naarmate in de inrichting de nadruk 
wordt gelegd op de beveiligende functie en die 
keuze door het executieve personeel wordt 
gedeeld, doen zich minder problemen voor. 
(Uit de onderzoeksgegevens van Hepburn en 
Albonetti blijkt dat het rolconflict onder het 
personeel in minimaal beveiligde inrichtingen 
aanzienlijk groter is dan onder personeel in 
maxirnaal beveiligde inrichtingen. Bovendien is 
het gemiddelde niveau van het rolconflict bij 
de professionele staf aanmerkelijk hoger dan 
bij het bewarend personeel.) Ms verldaring 
wordt hiervoor gegeven dat in de beveiligings-
gerichte inrichtingen duidelijke prioriteiten 
gesteld worden; de gedetineerden hebben min-
der bewegingsvrijheid en er zijn concrete voor-
schriften waarop de bewaarder kan terugvallen 
(o.a. Hepburn en Albonetti, 1980). (In die zin 
valt ook te verklaren dat Toch en Klofas (1982) 
bij hun onderzoek in vier maximaal beveiligde 
inrichtingen geen bewijs van rolconflict von-
den). 



Hit het onderzoek van Lombardo blijkt echter 
dat dit niet opgaat indien de bewaarders de 
keuze van hun superieuren niet onderschrijven. 
Hij constateert dat ongeveer een derde van de 
ondervraagden problemen ondervindt bij het 
combineren van de twee rollen. De meeste 
conflicten die daarbij ontstaan, komen voort 
uit het besef dat de directie de nadruk legt op 
beveiliging, terwijl de bewaarder daarentegen 
aan zijn bejegenende rot de voorkeur geeft 
(Lombardo, 1981). 
Ook uit ander onderzoek blijkt dat er een sterke 
samenhang bestaat tussen de opvattingen van de 
bewaarders en de mate van het rolconflict 
(Shamir en Drory, 1982). 

De mate waarin een rolconflict voorkomt, 
blijkt [evens te worden beinvloed door de per- 

' soonlijke kwaliteiten, opleiding en motivatie 
van de bewaarder en door de mate van profes-
sionalisering I  van de bewaardersfunctie 

20 	(Poole en Regoli, 1980a). 
Rolproblemen zoals de hiervoor genoemde 
rolonduidelijkheid en rolconflict veroorzaken 
in de praktijk spanningen bij de bewaarders, 
die leiden tot stressreacties (Duffee, 1974; 
Jacobs en Retsky, 1975; ['dole en Regoli, 
19806; Brodsky, 1982; Shamir en Drory, 
1982; Cheek en Miller, 1983). Door Shamir en 
Drory werd een duidelijk verband gevonden 
tussen rolproblemen en het reeds genoemde 
stress-effect van emotionele en/of lichamelijke 
uitputting, gepaard gaande met verlaagde werk-
activiteit. 
Rolonduidelijkheid en rolconflict als stress-
bronnen manifesteerden zich het sterkst bij 
bewaarders met weinig werkervaring. Naarmate 
men meer ervaring krijgt, neemt het stresseffect 
af (Shamir en Drury, 1982). Hieruit zou men 
kunnen afleiden dat bewaarders op een bepaald 
moment in hun carriere een uitweg vinden. 
Cynisme wordt gezien als zo'n uitweg (Farmer, 
1977: Regoli e.a., 1979; Shamir en Drory, 
1981). Volgens Farmer ontwikkelt men een 
cynische houding als reactie op het rolconflict; 
deze houding fungeert dan als verdedigings- 

' Professionalisering is het streven om de bewaarders- , 
funetie racer status en inhoud te geven door middel 
van hogere eisen ten aanzien van het niveau van de 
opleiding, selectie, be tere training en taakverdieping. 



mechanisme voor de bewaarder. 
Een andere mogelijke reactie op rolproblemen 
volgens verschillende schrijvers is dat de be- 	• 
waarder Iciest voor zijn beveiligende en orde 
handhavende rol. Deze is duidelijk omschreven 
en biedt de mogelijkheid voor objectieve beoor-
deling (o.a. Jacobs en Ratsky, 1975; Shover, 
1979; Hepburn en Albonetti, 1980). 

3.2. Relaties met gedetineerden 
Ms tweede bron van spanningen worden de 
relaties tussen het executieve personeel en de 
gedetineerden genoemd. De verhouding tussen 
beide groepen wordt door veel schrijvers gede-
finieerd als een structurele conflictsituatie 
(o.a. Sykes, 1958; Wheeler, 1961; Cressey, 
1969; Jacobs en Kraft, 1978; Kauffman, 1981). 
Er bestaat een spanningsveld als produkt van 
de rol van de bewaarder als de 'keeper' en de 
rol van de gedetineerden als de 'kept' (Poole 
en Regoli, 1981). Gedetineerden zien het werk 

21 	van de bewaarder in eerste instantie als het 
vasthouden van de gedetineerden in de inrich-
ting en daarbij tevens als het handhaven van de 
orde onder hen. Meestal gaat dit tegen de 
wensen van de gedetineerden in. Als gevolg 
hiervan ondervinden de bewaarders tegenwer-
king en komen beide groepen met elkaar in 
botsing. De mate waarin dit gebeurt hangt sterk 
samen met het niveau van beveiliging in de in-
richting. Naarmate in de inrichting minder de 
nadnik ligt op regels ten aanzien van veiligheid 
en orde, zal het conflict tussen beide groepen 
kleiner worden (Poole en Regoli, 1980b; 
Williams, 1983; een bewerlcing van dit artikel is 
elders in dit nummer te vinden; zie ook Rook, 
1983). 
Illustratief voor de complexiteit van de proble-
matiek is dat weliswaar het structurele conflict 
tussen personeel en gedetineerden minder 
wordt door de toegenomen bewegingsvrijheid 
en uitbreiding van de rechten van laatstgenoem-
den, doch dat tegelijkertijd de bewaarder extra 
onder dnik komt te staan omdat de traditio-
nele machtssituatie is veranderd. Middelen 
(gunsten) om zich te verzekeren van de mede-
werking van de gedetineerden aan een soepele 
gang van zaken heeft hij nauwelijks meer. Hij 
heeft nog slechts zijn legale autoriteit en de 
steun van de organisatie om op terug te vallen. 



Bewaarders klagen veelvuldig dat hun macht en 
persoonlijke veiligheid ernstig aangetast zijn • 
door deze verandering. De kwetsbaarheid van 
hun positie beihvloedt bun bonding tegenover 
de gedetineerden (o.a. Poole en Regoli, 1980c). 

Een extra dimensie in de verhouding tussen 
bewaarders en gedetineerden is de voortcluren-
de dreiging van gevaar. Gedetineerden vonnen 
een onvoorspelbare groep met vaak een geweld-
dadig verleden. Veel bewaarders voelen zich 
daardoor bedreigd. Ook al omdat zij ongewa-
pend en veel minder in aantal zijn (Shover, 
1979; Poole en Regoli, 1981). Uit onderzoeken 
blijkt dat angst een factor is die voor veel 
bewaarders een belangrijke rol speelt. In 
Illinois noemt bijna de helft van de ondervraag-
den gevaar als het grootste probleem bij hun 
taakuitoefening (Jacobs, 1978). 75% van de 
ondervraagden door Shamir en Drory (1982) 
vindt gevaar en inentale spanning het meest 

22 	negatieve aspect van de baan. Deze opvatting 
is niet gerelateerd aan geweldsvoorvallen doch 
aan de onvoorspelbaarheid van geweld. Vooral 
de dreiging van geweld, die ongetwijfeld groter 
wordt door de geconstateerde toename van 
gewelddadige ineidenten in de Amerikaanse 
inrichtingen, brengt spanning teweeg (o.a. 
Irwin, 1980; Bowker, 1980). 
Deze en andere ontwikkelingen zoals de toe-
nemende invloed van 'gangs' (Jacobs, 1977; 
Irwin, 1977), de overbevolking van de inrich-
tingen (Bowker, 1980; Reid, 1981; Wallen-
stein, 1981) met daarentegen onderbezetting 
van het personeel (wegens ziekte en verzuim), 
vormen een aanzienlijke bron van spanning 
voor de bewaarders (o.a. Bowker, 1980; 
Brodsky, 1982; Hill, 1982). 

In de literatuur is door de verschillende auteurs 
aandacht besteed aan de reacties van de bewaar-
ders op deze spanningen in de relatie met 
gedetineerden. Door Williams (1983; ook 
Thomas en Williams, 1977) wordt als reactie 
op de taak van bewaring en controle het nega-
tief stereotyperen van gedetineerden genoemd. I  

' Stereotyperen is.het starre overdrijven van actuele 
tendensen of eigenschappen van een groep; er zit 
vaak een kern van waarheid in; Merton, 1968. 



Uit ander onderzoek blijkt dat bewaarders op 
z'n minst een ambivalente houding tegenover 
gedetineerden aannemen. Volgens de enquete-
gegevens van Jacobs (1978) vindt 75% van de 
ondervraagden dat gedetineerden nette mensen 
zijn, doch eveneens vindt een groot deel dat 
gedetineerden geen moraal hebben; 86% ge-
looft dat gedetineerden misbruik maken van 
de bewaarders als ze de kans krijgen. Een ander 
deel vindt dat gedetineerden zeer of nogal 
vergelijkbaar zijn met bewaarders. Uit onder-
zoek van Toch en Klofas (1982) blijkt dat 83% 
vindt dat een gedetineerde nooit helemaal te 
vertrouwen is en 77% vindt het een goed prin-
cipe niet te vertrouwelijk te zijn met gedeti-
neerden. Ook Poole en Regoli (1981) conclu-
deren dat bewaarders in het algemeen geloven 
dat gedetineerden hen when exploiteren. 
Lombardo (1981) constateert bij de bewaar-
ders wel begrip voor de gedetineerden, tege-
lijkertijd echter worden gedetineerden door de 

23 	bewaarders als uitschot betiteld. Uit het voor- 
gaande blijkt duidelijk dat de relatie tussen 
bewaarders en gedetineerden gekenmerkt wordt 
door wantrouwen (zie ook Chang en Zastrow, 
1976; Shover, 1979; dit wantrouwen is overi-
gens wederzijds, zie Rook, 1983). Williams 
verklaart, zoals we zagen, de negatieve houding 
vanuit de bewarende rol van de bewaarder. 
Met het aannemen van een negatieve houding 
reflecteren de bewaarders in zekere mate de 
maatschappelijke opvattingen en zijn zij gele-
gitimeerd om hun bewarende rol te vervullen. 
Poole en Regoli (1980c, 1981) leggen een ver-
band tussen vervreemdingsverschijnselen en 
cynisme bij bewaarders en de houding van 
bewaarders ten opzichte van gedetineerden. 
Naarmate die houding negatiever is, zijn de 
gevoelens van machteloosheid, zinloosheid en 
isolement —.zoals we in paragraaf 2 hebben 
gezien: dimensies van vervreemding — evenals 
de mate van cynisme groter. 

3.3. Relades met superieuren 
Een derde bron van spanningen onder perso-
neel lijken de relaties tussen het executieve 
personeel en de hierarchische hogere echelons 
te zijn. Unaniem wordt grote ontevredenheid 
bij bewaarders geconstateerd over het beleid 
en sociale klimaat in de inrichtingen (o.a. 



Duffee, 1974; Fogel, 1979; Poole en Regoli, 
1980c; Lombardo, 1981; Toch en Klofas, 
1982; Brodsky, 1982). 
Men klaagt over onduidelijke en tegenstrijdige 
regels, gebrek aan begrip, steun en inspraalc, 
gebrek aan communicatie en overleg, onduide-
lijke organisatorische doelen. 
In het algemeen is het gebrek aan steun van 
superieuren een veel voorkomende ldacht. 
44% van de door Jacobs (1978) ondervraagde 
bewaarders was het ermee eens dat superieuren 
meer openstaan voor de problemen van gede-
tineerden dan voor die van de bewaarders. 
Slechts twee op de vijf waren het ermee eens 
dat superieuren bij problemen tussen gedeti-
neerden en bewaarders meestal de laatsten 
steunen (zie ook Poole en Regoli, 1980c; 
Lombardo, 1981). De bewaarder voelt zich 
kwetsbaar; enerzijds heeft hij opdracht zijn 
'bewarende taak uit te oefenen met handha-
ving van orde en regels, anderzijds wordt hij 

24 	beoordeeld op basis van de hoeveelheid pro- 
blemen die hij heeft met gedetineerden (o.a. 
Shover, 1979; Pogrebin, 1980). Een hoge fre-
quentie van disciplinaire acties wordt door 
superieuren gezien als bewijs van slechte 
taalcuitoefening en onbekwaamheid om met 
gedetineerden om te gaan. Hij kan er dan 
bovendien niet op rekenen dat zijn discipli-
naire acties gesteund worden door zijn supe-
rieuren (Brodsky, 1982). Deze inherente 
tegenstelling tussen beide verwachtingspatro-
nen brengt ons bij de belangrijkste oorzaak 
van de gespannen relaties, het ontbreken van 
duidelijkheid met betrekking tot wat er van 
de bewaarder wordt verwacht (o.a. Fogel, 
1979; Reid, 1981; Poole en Regoli, 1981). 
In een gevangenisorganisatie waar men met 
complexe menselijke situaties te maken heeft, 
is het moeilijk duidelijke regels voor handelen 
in elke situatie te geven. 
Flexibiliteit is een noodzakelijk vereiste. Doch 
flexibiliteit kan leiden tot verwarring; vage 
richtlijnen kunnen door de individuele bewaar-
ders verschillend worden geinterpreteerd. 
Complicaties kunnen ontstaan door de gebrek-
kige communicatie- en overlegstructuur die 
een para-militaire organisatie — waarvan in de 
meeste inrichtingen in de V.S. sprake is (Holt, 
1977) — met zich meebrengt. De infonnatie 



vindt plaats via de hierarchische lijn. Van 
bovenaf worden regels uitgevaardigd waarover 
geen terugkoppeling mogelijk blijkt te zijn 
(o.a. Toch en Klofas, 1982; Hill, 1982). Crisis-
management, waardoor beleid en regels snel 
veranderen (Cheek en Miller, 1983) evenals 
regels die niet toepasbaar blijken te zijn in de 
praktijk, maken de verwarring nog groter. Een 
reden voor genoemde onbruikbare regels als-
ook voor tegenstrijdige richtlijnen en arbitraire 
beslissingen is dat ze gemaakt worden door per-
sonen die niet op de hoogte zijn van de werke-
lijke arbeidssituatie van de bewaarder (Lombar-
do, 1981; Poole en Regoli, 1981) of wier op-
vattingen te ver afstaan van die van het execu-
tieve personeel (Duffee, 1974). 

3.4. Relaties met de professionele staf 
Ook de relaties met de leden van de profes-• 	• 
sionele staf blijken oorzaak van spanningen bij 
het executieve personeel te zijn. 

25 	Sinds de professionele staf haar intrede heeft 
gedaan in de penitentiaire inrichtingen zijn 
conflicten waargenomen tussen deze groep en 
het bewarend personeel (o.a. Maxim, 1976). 
De visie op gedetineerden en de doelorientatie 
van beide groepen zijn verschillend. De profes-
sionele staf richt zich vooral op de behandeling 
van de gedetineerden met het oogmerk een 
succesvolle terugkeer in de maatschappij moge-
lijk te maken. Voorzover deze orientatie bij 
het bewarend personeel al aanwezig is, ligt toch 
veelal het accent op de bewakingsgerichte acti-
viteiten. Het bewaringsdoel leidt tot autoritaire 
relaties tussen het personeel en de gedetineer- 
den; het resocialisatiedoel echter leidt tot 
soepele en affectieve relaties (o.a. Zald, 1969). 
De verschillende onderzoekers komen allen tot 
ongeveer dezelfde conclusie: de met elkaar 
conflicterende doeleinden van bewaring en 
resocialisatie zijn oorzaak van een conflict-
situatie tussen beide personeelsgroepen, die elk 
proberen hun eigen belangen na te streven 
(Weber, 1969; Grusky, 1969; Ohlin, 1969; 
Hepburn en Albonetti, 1980; Johnson en Price, 
1981). 
De dualistische nadruk op bewaring en reso- 

, cialisatie resulteert vaak in twee duidelijk 
afgetekende elkaar vijandige personeelsgroepen 
(o.a. Jacobs en Retsky, 1975; Regoli e.a., 1979; 



Reid, 1981). Met andere woorden de aan de 
conflicten ten grondslag liggende verschillen 
komen grotendeels overeen met de in para-
graaf 3.1 genoemde oorzaken voor de rol-
problemen bij het bewarend personeel. 

Enkele schrijvers trekken verdergaande conclu-
sies (o.a. Thomas en Williams, 1977; Regoli c.a., 
1979; Reid, 1981; Williams, 1983). Volgens 
Williams zien veel bewaarders de komst van de 

• 	specialisten als een bedreiging van de eigen 
autoriteit en status en als ondermijning van hun 
macht over de gedetineerden. Bewaarders zijn 
athankelijk van de medewerlcing van gedeti-
neerden om hun werk goed te kunnen doen. 
In ruil voor deze cooperatie verleent de bewaar-
der gunsten aan de gedetineerden. Toen boven 
de bewaarders een nieuwe laag geschoven werd, 
de professionele staf, werd aan hen de moge-
lijlcheid ontnomen de gedetineerden op gebie-
den waar deze specialisten werlczaam zijn, nog 

26 	te helpen, met andere woorden de verhouding 
tussen de gedetineerden en de bewaarders wordt 
doorkruist door de professionele staf (Maxim, 
1976; Pogrebin, 1978; Regoli ea., 1979). 
Ook het verschil in status, in sociaal-econo-
mische achtergrond en opleiding bevordert de 
afstand tussen beide groepen (Pogrebin, 1979; 
Poole en Regoli, 1980a; Reid, 1981). 
Len veelgehoorde klacht is dat de professionele 
staf voortdurend kritiek heeft op het bewarend 
personeel en het gebruikt als zondebok voor 
eigen falen (Jacobs en Retsky, 1975; Reid, 
1981). 

Naast vijandigheid tussen de personeelsgroepen 
zijn, als gevolg van deze situatie, wedijver, 
apathie en achterdocht geconstateerd (Jacobs, 
1978; Poole en Regoli, 1980a; Williams, 1983). 
Er ontstaan frustraties en cynisme, terwijI de 
kwaliteit van het werk vermindert (Regoli e.a., 
1979; Johnson en Price, 1981). 
Uit onderzoek van Williams blijkt dat naarmate 
het handhaven van orde en veiligheid meer als 
primaire taak wordt beschouwd, de weerstand 
fegen de professionele staf toeneemt. Het con-
flict tussen de personeelsgroepen blijkt ook ver-
band te houden met het spanningsveld tussen 
gedetineerden en bewaarders. Naarmate de 
spanning tussen beide groepen lager is, wordt 



de houding van het executieve personeel tegen-
over het professionele personeel minder nega-
tief (Williams, 1983). 

3.5. Relaties met collega's 
Onbevredigende relaties met collega's kunnen 
eveneens een bron van spanning vormen. 
De algemene indruk uit de literatuur is dat er 
weinig groepsloyaliteit in de vorm van steun en 
collegialiteit bestaat onder bewaarders (o.a. 
Poole en Regoli, 1980c en 1981). Ms belang-
rijkste oorzaak hiervoor wordt gewezen op de 
geringe interactie tussen collega's. Door de orga-
nisatie wordt meer de nadruk gelegd op de per-
soonlijke verantwoordelijkheid van de bewaar- 

. 

	

	der dan op de samenhang in de werkzaamheden 
en de collectieve verantwoordelijkheid van de 

- bewaarders (Poole en Regoli, 1980c en 1981). 
Daarnaast wordt erop gewezen dat ook prive-
contacten tussen bewaarders onderling erg ge-
ring zijn (ook Lombardo, 1981; Willett, 1983). 

27 Het geihdividualiseerde karakter van het werk 
blijkt onder meer uit de verwachtingen van de 
organisatieleiding omtrent het functioneren 
van de bewaarder. Men verwacht dat hij zelf-
standig zijn werk doet en niet afhankelijk is 
van steun van zijn collega's. Het zoeken naar 
steun wordt als incompetentie gezien. De be-
waarder tendeert dan ook naar zelfstandig indi-
vidueel optreden om zo de levensvatbaarheid 
van zijn eigen positie in de organisatie veilig te 
stellen. 
Door andere auteurs wordt echter benadrukt 
dat tussen bewaarders wel degelijk sprake is van 
een duidelijke — al dan niet afgedwongen — 
groepsvorming. Er wordt op gewezen dat de 
problematiek rond het werk en de werkomge-
ving aanleiding zou zijn tot groepsvorming. Men 
spreekt in dit verband van een subcultuur l  van 
bewaarders (Duffee, 1974; Regoli e.a., 1979; 
Lombardo, 1981; Williams, 1983). Groeps-
vorming ontstaat doordat de reeds aanwezige 

Subcultuur: het geheel van waarden, normen en 
verwachtingen van een homogene groep die in be-
paalde opzichten afwijkt van de cultuur van het meer 
omvattende sociale systeem, waarvan de homogene 
groep deel uitmaakt. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar het artikel van A. Rook in Justiti6le 
Verkenningen nr. 10/1983 `Subculturen in inrich-
tingen'. 



groep bewaarders haar normen oplegt aan de 
nieuwkomers die onder druk conformeren 
(Zald, 1969; Black, 1982; Hill, 1982; Williams, 
1983). Het is een bekend verschijnsel dat wan- 
neer groepen in conflict zijn, er polarisatie plaats• 
vindt en de individuele leden zich sterk maken 
door een hechte groep te vormen. Groepsvor- 

. 	ming in deze zin kan een reactie zijn op het 
beveiligings- en gevaarsaspect van het werk en kat 
resulteren in een negatieve houdingiten aanzien 
van de gedetineerden (Black, 1982; Williams, 
1983). Het kan ook een reactie zijn op de hier-
voor besproken problematiek ten aanzien van 
het dualistische karakter van de bewaarders-
functie en de daamiee samenhangende conflic-
ten, ook met andere personeelscategorieen 
(Duffee, 1974). 
Niet alle onderzoeksresultaten wijzen echter in 
de richting van het bestaan van een duidelijke 
homogene subcultuur van bewaarders. Door 
verschillende auteurs is crop gewezen dat binnen 

28 	het bewaarderskorps verschillende groepen be- 
staan met ieder eigen normen. Gewezen wordt 
ondermeer op de grote verschillen tussen de 
werkstijlen van oude en jonge bewaarders 
(Irwin, 1977, 1980; Brodsky, 1982). Volgens 
Irwin bestaat er vijandigheid tussen de `oude' 
bewaarders en de, voor 't merendeel uit stede-
lijke gebieden afkomstige jonge (vaak niet-
blanke) bewaarders. Deze vijandigheid is geba-
seerd op etnische verschillen en verschil in op-
vatting over de benadering van de gedetineer-
den. De jonge niet-blanke bewaarders zijn libe-
raal ingesteld en identificeren zich meer met de 
gedetineerden (Irwin, 1977, 1980). Jacobs en 
Kraft daarentegen komen na onderzoek tot de 
conclusie dat er nauwelijks verschil in taakuit-
voering bestaat tussen blanke en niet-blanke 
bewaarders (1978). 
Relevant in dit verband zijn ook de onderzoeken 
van Kauffman (1981) en Klofas en Toch (1982). 
Zij zijn nagegaan in hoeverre er sprake is van een 
bewaarderscultuur die wordt gekenmerkt door 
een anti-gedetineerden houding. Zij komen in 
beide onderzoeken tot de conclusie dat sterke 
groepsvonning slechts in beperkte mate voor-
kotnt. 
Er is een kleine groep met anti-gedetineerden-
normen die zoveel invloed heeft dat steeds 
weer een deel van de recruten die nonnen 



overneemt. Volgens genoemde schrijvers is de 
veronderstelde anti-gedetineerden subcultuur 
voor een groot deel gebaseerd op een misvat-
ting van de bewaarders zelf. Kauffman (1981) 
onderzocht de relatie tussen de perceptie van 
de bewaarders met betreklcing tot de opvat-
tingen van hun collega's en de antwoorden die 
zelf door de bewaarders gegeven werden. De 
bewaarders bleken systematisch de opvattingen 
van hun collega's over de gedetineerden als 
negatief te beoordelen, terwijl deze beoorde-
ling niet gerechtvaardigd werd door de ant-
woorden die de bewaarders gaven. 
Deze gegevens steunen de veronderstelling dat 
bij de bewaarders sprake is van de aanwezig-
heid van 'pluralistic ignorance' (Kauffman, 
1981; Klofas en Toch, 1982). Dit is het ver-
schijnsel dat leden van een groep systematisch 
de houding en overtuiging van hun mede-
groepsleden verkeerd beoordelen en interpre-
teren. Kauffman concludeert dat bewaarders 

29 	ernaar tenderen unanimiteit te veronderstellen 
onder collega's, zelfs indien er een totaal ge-
brek aan overeenstemming is; en dat bewaar-
ders die er sympathiserende ideeen op na hou-
den ten aanzien van de gedetineerden, zichzelf 
zien als gefsoleerd van de groep, terwijl de 
bewaarders die er negatieve ideeen op na hou-
den ernaar neigen te denken dat deze opvat-
tingen ook aanwezig zijn bij het merendeel 
van de collega's (1981). 
De gegevens uit het bovengenoemde onderzoek 
suggereren dat er geen sterke groepsvorming 
en de daarbij behorende negatieve druk van 
collega's voorkomt; degenen die deel uitmaken 
van zo een groep zijn in de minderheid en niet 
representatief (Klofas en Toch, 1982). 
Poole en Regoli (1980c, 1981) deden onder-
zoek naar het verband tussen de mate van 
cynisme en verschijnselen van vervreemding en 
de kwaliteit van de verschillende werkrelaties 
van de bewaarder. 

Ms gevolg van de gespannen relatie met supe-
rieuren en directie (door een slecht overleg- en 
communicatiesysteem en de onduidelijkheid 
rond de taak) en het gebrek aan steun en colle-
gialiteit kan de betrokkenheid bij het werk 
verdwijnen. De bewaarder voelt zich in de 
steek gelaten. Zoals een bewaarder opmerkte 



tijdens een interview: 'After all, who the hell 
cares? It's not worth risking my neck for — 
I'm not being paid to be a hero!' Cynisme, 
verschijnselen van vervreemding (zoals gevoe-
lens van machteloosheid, nomiloosheid, isole-
ment en zelfvervreemding) en stress kunnen 
het gevolg zijn van de gespannen verhoudingen. 

16. Aanzien van de bean 
Een andere in de V.S. geconstateerde bron 
van spanning hangt samen met het image van 
de baan en het beeld dat de maatschappij heeft 
over het werken in een gevangenisorganisatie. 
De eisen voor de baan zijn minimaal, de belo-
ning is niet hoog en de diensten zijn onregel-
matig. Deze factoren dragen bij tot een lage 
status van de functie (o.a. Fogel, 1979). 
Oat het beroepsprestige laag is, blijkt ook uit 
de motivatie van aspirant-bewaarders. Voor 
velen is de baan niet de eerste keus (o.a. 
Jacobs, 1978; Teske en Williamson, 1979; 

30 	Lombardo, 1981). Het werken met gedeti- 
neerden in een vaak geisoleerde omgeving is 
niet bijzonder in trek. Het merendeel Iciest het 
bewaardersberoep alleen omdat zij een baan 
nodig heeft en slechts een klein deel zoekt 
speciaal een carriere als bewaarder (Jacobs, 
1978; ook in die zin Van Groningen, 1981; 
Lombardo, 1981). 
De baan heeft een laag maatschappelijk aanzien. 
In de literatuur wordt veelvuldig gewezen op 
de negatieve houding van het publiek ten aan-
zien van de bewaardersfunctie (o.a. Fogel, 1979; 
Reid, 1981; Brodsky, 1982; Shamir en Drory, 
1982). De verklaring voor de negatieve gevoe-
lens die leven onder het publiek dient volgens 
Fogel (1979) gezocht te worden in de onbe-
kendheid en het daarmee samenhangende ge-
brek aan begrip voor de baan (ook Reid, 1981). 
Het hardnekkige stereotype van de bewaarder 
als domme conservatieve en brute figuur ver-
oorzaakt mede deze negatieve houding (o.a. 
Fogel, 1979; Brodsky, 1982). 
De meeste aspirant-bewaarders blijken weinig 
realistische verwachtingen te hebben ten aan-
zien van de rol van bewaarder; hun kennis met 
betrekking tot de penitentiaire inrichtingen is 
meestal beperkt (Lombardo, 1981; Van Gro-
ningen, 1981; Brodsky, 1982; Willett, 1983). 
Al in de beginperiode van hun werk worden de 



bewaarders geconfronteerd met het negatieve 
image van het beroep (o.a. Lombardo, 1981; 
Willett, 1983). 
Men stuit op onbegrip en op een ambivalente 
houding bij familie en vrienden. Hierdoor is 
men al snel geneigd het werk op een afstand te 
houden. Doordat bewaarders thuis en met 
vrienden niet praten over hun werk en de span-
ningen die daarmee samenhangen, kunnen zij 
in een sociaal en emotioneel isolement komen 
(Lombardo, 1981; Brodsky, 1982; Willett, 
1983). 

Als andere negatieve karakteristieken van het 
werk worden routine en verveling genoemd 
(Jacobs en Retsky, 1975 o.a.). Een deel van de 
bewaarders ervaart zijn werk als zinloos. Het 

• stigma van de baan en het genoemde gebrek 
aan begrip en steun van de omgeving alsmede 
de monotonie en inactiviteit leiden ertoe dat 
de interesse in het werk geleidelijk verdwijnt 

31 	en de toewijding minimaal wordt. Illustratief 
hiervoor is de volgende uitspraak: 'we're all 
doing time, some of us are just doin' it in 
eight-hour shifts' (Reid, 1981; zie ook Farmer, 
1977; Jacobs en Grear, 1977; Regoli e.a., 
1979; Lombardo, 1981; Shamir en Drory, 
1982). De vraag doet zich voor waarom blijven 
ze eigenlijk nog? 

3.7. Gebrek aan alternatieven 
Veel bewaarders kunnen het zich niet veroor- 

• loven om weg te gaan. Hun vooropleiding is 
meestal minimaal (het merendeel heeft enkele 
jaren High School). Het overgrote deel van de 
bewaarders heeft tevoren een beroepsopleiding 
gevolgd en velen hebben een eerdere, vaak lang-
durige beroepservaring achter de rug (Jacobs, 
1978; Teske en Williamson, 1979; Lombardo, 
1981). Doordat ze werkloos raakten of alleen 
omdat ze een baan nodig hadden, kozen ze 
voor het bewaardersberoep (Jacobs en Retsky, 
1975; Van Groningen, 1981). 
De opleiding tot bewaarder (voorzover die er 
is) is uitsluitend gericht op het werken in de 
gevangenisorganisatie (o.a. Fogel, 1979). Be-
waarders raken in een afhankelijke positie ten 
opzichte van deze organisatie. Men spreekt 
van een fuiksituatie (o.a. Lombardo, 1981). 
In de organisatie zelf komen ze vaak niet verder, 



de carrieremogelijkheden zijn gering, de baan 
blijkt een `eindstation' te zijn (o.a. Hawkins, 
1976; Jacobs, 1978; Fogel, 1979; Reid, 1981). 

Sommige bewaarders zijn zo afgestompt door 
de dagelijkse routine dat ze geen belangstelling 
meer hebben voor promotie en/of verdieping 
van hun taak (Fogel, 1979; Regoli c.a., 1979; 
Lombardo, 1981). 
Het gebrek aan geschikte banen, vooral gedu-
rende periodes van hoge werkloosheid, gecom-
bineerd met de frustratie door de beperkte 
carrieremogelijkheden binnen de organisatie 
wordt als bron van spanningen genoemd (door 
o.a. Brodsky, 1982; Black, 1982). 

4. Aanzetten tot verbetering 
Al wordt in de literatuur een groot aantal 
problemen gesignaleerd, het aantal gesugge-
reerde oplossingen is betrekkelijk gering. 
Hoewel in de VS uiteraard voorstellen gedaan 

32 	zijn om de hiervoor beschreven processen tegen 
te gaan, is, afgezien van het hierna te bespreken 
experiment, onduidelijk in hoeverre de voor-
stellen zijn geconcretiseerd. 
Verbeteringen worden vooral gezocht in de 
taakverdieping van de bewaarder. De bedoeling 
is dat hij verschillende taken van de professio-
nele staf overneemt (zie o.a. Toch, 1978; 
Regoli c.a. 1979; Poole en Regoli, 1980a; 
Johnson en Price, 1981; loch en Klofas, 1982). 
Ben belangrijk experiment op dit gebied vindt 
plaats in het Vienna Correctional Center in het 
zuiden van Illinois. Bij het bouwen van deze 
inrichting, in het begin van de jaren zeventig, 
heeft men rekening gehouden met de menselijke 
leefsituatie. Er is een mensvriendelijke omgeving 
gecreeerd. Kleine wooneenheden, een kerk, 
fabriekjes, een winkelcentrum ed. vormen 
samen de Inrichting'. Er is een symbioserelatie 
tussen de inrichting en de stad Vienna. De gede-
tineerden, residents genoemd (ongeveer 450 
personen, allerlei misdrijven, doch als ongevaar-
lijk gekwalificeerd), hebben zelf de sleutel van 
hun kamer. 80% van deze inwoners heeft vol-
ledige dageducatie. Binnen de inrichting hebben 
de bewaarders een uitgebreide taak. Zij nemen 
veel van de werkzaamheden van de professio-
nele staf over. Naar de consequenties van het 
experiment in Vienna voor het functioneren van 



het bewarend personeel is weinig onderzoek 
gedaan. Niettemin zijn er aanwijzingen dat de 
arbeidssatisfactie under het personeel groter is 
dan in andere inrichtingen en dat werken als 
bewaarder in Vienna een begerenswaardige 
positie is (er bestaat een wachtlijst voor perso-
neel van 1400 mensen) (Fogel, 1979). Het suc-
ces van de inrichting wordt door de directie 
toegeschreven aan het verkleinen van de sociale 
afstand tussen de gedetineerden en het personeel 
en de vergroting van het wederzijds vertrouwen 
(Fogel, 1979; Reid, 1981). 

Ook voor andere inrichtingen wordt door ver-
schillende auteurs gepleit voor een uitbreiding 
van de taken van bewaarders. Men legt daarbij 
meestal de nadruk op het uitbreiden van de 
bejegeningstaken (Johnson, 1977; Toch, 
1978; Johnson en Price, 1981). Daaraan ge-
koppeld wordt veelal de roep om (verdere) 
professionalisering van de bewaardersfunctie, 

33 	o.a. door verscherping van de selectie en ver- 
betering van de opleiding. Dit laatste wil men 
onder meer vorm geven door beroepstraining 
te ontwikkelen, waarbij de nadruk wordt ge-
legd op het aanleren van sociale vaardigheden 
(Johnson, 1977; Toch, 1978; Poole en Regoli, 
1980a; Johnson en Price, 1981; Toch en 
Klofas, 1982). Hierbij kan worden opgemerkt 
dat ons land in dit opzicht een voorbeeld-
functie vervult (Hawkins, 1976). Eveneens 
wordt beoogd het image van de bewaarders-
functie te verbeteren. Men probeert de be-
waarder die van 'guard' tot 'correctional 
officer' is gepromoveerd, een professionele 
ideologie bij te brengen (zie ook Mangrum, 
1981). 
Sinds 1970 zijn op grote schaal opleidings-
programma's ontwikkeld met betreklcing tot 
entree-opleiding en inservice-training (U.S. 
Dept. of Justice, 1980), doch uit de literatuur 
rond 1980 blijkt dat bij de opleiding nog 
steeds het accent ligt op de beveiligende en 
ordehandhavende taak (Cohen, 1979; Bowker, 
1980; Neil en Katsampes, 1981). Een veelge-
hoorde klacht is dat de opleiding nog onvol-
doende is om om te gaan met de problemen 
waar de bewaarder in zijn werk mee wordt 
geconfronteerd (o.a. Weiner en Johnson, 1981; 
Brodsky, 1982). 



Een gevolg van het streven naar professiona-
lisering van de bewaarder is de vorming van 
interne subgroepen binnen de inrichting. 
De leden van de professionele staf die veel 
belang hebben bij het verbeteren van het pro-
fessionele image van het werk, benadrukken 
en stirnuleren het vernieuwingsstreven, bijvoor-

. beeld door van de bewaarders te verwachten 
dat ze een 'college degree' halen. Veel leden 
van de `oude garde' verzetten zich hiertegen. 
Zij stellen zich weinig flexibel op ten aanzien 
van de vernieuwingen. Zij voelen zich gefrus-
treerd door de andere verwachtingen (o.a. 
Cohen, 1979; Regoli c.a., 1979; Reid, 1981; 
zie ook loch en Klofas, 1982). 
Een ander gevolg van de professionalisering is 
vermindering van het conflict tussen bewaar- 
ders en leden van de professionele staf. 
Johnson (1979) komt na een onderzoek in 
twee inrichtingen tot de conclusie dat er een 
kleine groep bewaarders is (zie ook Johnson, 

34 	1977) die de bewarende rol goed combineert 
met de bejegenende rol ondanks de tegenwer-
king van collega's; deze groep werkt samen met 
de professionele staf (zie ook loch, 1978). 

In tegenstelling tot de meeste voorstellen die 
erop gericht zijn het uithollingseffect van de 
functie tegen te gaan, zijn er ook suggesties 
gedaan om juist het overgebleven beveiligings-
aspect van de functie te benadrukken. Oplei-
dingsprogramma's dienen volgens sommigen de 
nadruk te leggen.op deontwikkeling van effi-
ciente en rationele beveiligingsvaardigheden. 
In navolging van het voorbeeld van de politie 
zou het op deze wijze mogelijk zijn een sterk 
positief zelfbeeld te krijgen in een korps van 
professionele beveiligingsspecialisten. Op die 
manier kan het werken in een gevangenisorga-
nisatie een opstapje zijn naar andere beroepen 
in de politiesfeer (Jacobs, 1978; Cohen, 1979). 
Naast de hiervoor genoemde ideeen om pro- . 
blemen en spanningen bij de bewaarders te 
voorkomen of te venninderen, worden in de 
literatuur voorstellen gedaan om stressreduce-
rende maatregelen te ontwikkelen in de vorm . 
van begeleiding van het personeel (Black, 1982), 
groepsgewijze discussie over de problemen 
(Cohen, 1979), bevorderen van de collegialiteit 
(Brodsky, 1982). Ook wordt speciale training, 
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als middel om stress onder controle te houden, 
voorgesteld, met name het aanleren Van ont-
spanningstechnieken en functie-gerelateerde 
gedragsvaardigheden (Stalgaitis e.a., 1982). 
Training in deze vorm vindt nog slechts op zeer 
beperkte schaal plaats. Over de resultaten is 
weinig informatie beschikbaar. Volgens Stal-
gaitis e.a. zijn er nog geen adequate program-
ma's ontwilckeld om stress bij de bewaarders te 
reduceren. 
Het theoretische model dat zij voorstellen, 
omvat vier categorieen, te weten: ontspannings-
training; het confronteren van de bewaarder 
met de wijze waarop hij reageert op een stress-
situatie en hoe hij door middel van een andere 
reactie het stressniveau kan verlagen; het aan-
leren van gedragsvaardigheden om beter te 
kunnen functioneren onder stresscondities en 
als laatste fase, toepassing van het geleerde in 
nagebootste praktijksituaties (Stalgaitis e.a., 
1982). 

5. Slotbeschouwing 
In het voorgaande is getracht aan de hand Van 
(voornamelijk) Amerikaanse onderzoekslitera-
tuur een beeld te geven van de problematiek 
rond de functie en werksituatie van de be-
waarder. De complexiteit van deze problema-
tiek dient hierbij nog eens benadrukt te wor-
den. Een oplossing in de ene richting creeert 
weer problemen in de andere richting (zie 
bijv. par. 3.2). We zagen dat de meeste be-
waarders niet of nauwelijks gemotiveerd in de 
penitentiaire inrichtingen gaan werken. Voor 
velen is de baan een noodsprong. Mede door 
de gebreklcige selectieprocedures verlaat een 
aanzienlijk aantal van hen dan ook weer snel 
de dienst. 
De bewaarder wordt al spoedig geconfronteerd 
met de vervelende aspecten van zijn baan, 
zoals laag prestige in de maatschappij en het 
gebrek aan begrip bij de buitenwereld voor het 
werk. Sommigen leren hiermee te leven doch 
anderen raken erdoor in de problemen. 
Bij de uitoefenirig van de functie blijken op-
leiding en de eisen die gesteld worden aan de 
uitvoering van de taak, niet met elkaar in 
overeenstemming te zijn. Het dualistische ka-
rakter van het penitentiair beleid kan voor veel 
bewaarders problemen opleveren ten aanzien 



van hun rol, hun relaties met de gedetineerden 
alsook relaties met de professionele staf. 
Onduidelijke ;  soms tegenstrijdige richtlijnen 
voor handelen en het gebrek aan steun van de 
superieuren vonnen een aanzienlijke bron van 
ontevredenheid. 
Het werken met gedetineerden, waaronder 
velen met een gewelddadige achtergrond, brengt 
altijd spanningen met zich mee door de voort-
durende dreiging van gevaar en de structurele 
conflictsituatie die ten grondslag ligt aan deze 
relatie. Daarbij komt nog dat de bewaarder in 
de Amerikaanse inrichtingen het gevoel heeft 
alleen te staan in zijn werk en niet hoeft te 
rekenen op steun van collega's. 
Concluderend kan gesteld worden dat de 
situatie rond de bewaarders zoals uit de litera-
tuur blijkt, probiematisch te noemen is. Ver-
schijnselen zoals hoog verzunn, groot verloop, 
werkvervreemding, cynisme en stress zijn daar-
voor evenzovele signalen. 

36 	De vraag die nu gesteld kan worden is of deze 
bevindingen ook relevant zijn voor de situatie 
van het personeel in de penitentiaire inrich-
tingen in Nederland. Spelen dezelfde proble-
men die geconstateerd worden in het buiten-
land, ook in onze inrichtingen? Dat er proble-
men zijn is reeds eerder geconstateerd aan de 
hand van enkele gesignaleerde verschijnselen 
en een algemeen gevoel van onvrede onder het 
personeel. Vooral het langdurig ziekteverzuim 
vaak overgaand in blijvende medische ongeschikt-
heid baart enige zorg. In het algemeen kan 
worden gesteld dat het risico om afgekeurd te 
worden geleidelijk toeneemt met het stijgen van 
de leeftijd. Daarnaast lijkt zich een stijgend 
risico af te tekenen om reeds op relatief jonge 
leeftijd afgekeurd te worden voor een functie 
binnen het Gevangeniswezen. Vaak gaat aan 
een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid een 
periode van anderhalf tot twee jaar ziekteverlof 
vooraf. De oorzaken van afkeuring zijn complex 
(hiernaar is onderzoek gedaan door het ABP; 
zie ook Joekes-Smith, 1981). 
Overigens is het verloop in de Nederlandse 
penitentiaire inrichtingen niet erg hoog. In 
1982 werd door 4,23% van het bewarend per-
soneel de dienst verlaten (cijfers afd. Personeel 
Directie gevangeniswezen). 
Wel worden ook in Nederland spanningen, 



onzekerheid en cynisme onder bewaarders 
gesignaleerd (Leuw en Van Weringh, 1980; 
Verhagen, 1984). Empirische gegevens over 
deze verschijnselen zijn echter niet beschikbaar. 
Of de problemen zich in dezelfde mate voor-
doen in Nederland als in de V.S. is de vraag, 
gezien de in de inleiding reeds genoemde ver-
schillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse 
situatie. De kleinschaligheid van onze inrich-
tingen en het groter aantal personeelsleden per 
gedetineerde zullen ertoe bijdragen dat de situa-
tie in Nederland minder ernstig is. Bovendien 
zijn de inrichtingen in ons land betrekkelijk 
rustig in vergelijlcing met die in de V.S. Het 
aantal meldingen terzake van agressie van gede-
tineerden jegens personeel in inrichtingen is 
gering. Er zijn echter aanwijzingen dat het aan-
tal agressieve gedetineerden de afgelopen jaren 
is toegenomen (Rook, 1982b; Taak en Toe-
komst, 1982). Dat wijst erop dat in ieder geval 
de dreiging van geweld — zoals we hiervoor 
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	reeds zagen een van de bronnen van stress 
onder het personeel — aanwezig is. 

Ook andere ontwikkelingen die in de V.S. in 
verband met de problemen bij het executieve 
personeel worden gesignaleerd hebben zich 
voorgedaan in Nederland. Hierbij doelen we op 
de verbetering van de rechtspositie van de 
gedetineerden, de grotere bewegingsvrijheid voor 
gedetineerden en de introductie van een profes-
sionele staf. Verondersteld wordt wel dat deze 
ontwikkelingen de positie van de bewaarders 
in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen 
hebben bernoeilijkt (Taak en Toekomst, 1982). 
Met name de instelling van een beklagrecht voor 
gedetineerden (sinds 1977) betekent een aan-
zienlijke taakverzwaring voor het personeel 
(Kelk, 1983). Gevoelens van bedreigdheid, 
prestigeverlies en verscherping van conflicten 
kunnen hierdoor ontstaan (Janssen, 1980). 
De bewaarders zien deze regeling vaak als con-
trole op hun werk en voelen zich in de positie 
van beschuldigde gedrukt; in het algemeen heb-
ben zij dan ook een vrij negatieve instelling ten 
opzichte van deze beklagregeling (Ploeg en 
Nijboer, 1983). Ook andere problemen zijn af 
te leiden uit de schaarse recente literatuur over 
dit onderwerp (o.a. Van Tuinen, 1977; 
Kranendonk, 1978; Leuw en Van Weringh, 



1980; Verhagen, 1984). Leuw en Van Weringh 
wijzen op het bestaan van rolproblemen, de 
kwetsbaarheid van de positie van de bewaarder 
ten opzichte van de gedetineerden doordat er 
in de verhouding een structured gebrek is ain 
positieve elementen, de doorkruising van het 
werk door de professionele staf en het gebrek 
aan steun. Kranendonk wijst op het fuiksyn-
droom waarin bewaarders terecht kunnen 
komen, doordat de in de organisatie verkregen 
opleiding en vaardigheden slechts betekenis 
hebben binnen diezelfde organisatie (zie ook 
Van Tuinen, 1977). Bovendien wordt hun 
carriere in de organisatie beperkt door de ge-
ringe vooropleiding die de meeste bewaarders 
hebben. 

Een deel van de gesignaleerde oorzaken van de 
spanningen onder het executieve personeel is 

.min of meer inherent aan de aard van de func-
tie; een ander deel echter lijkt nauw samen te 

38 	hangen met de wijze waarop aan de functie 
inhoud wordt gegeven. De inhoud van de 
bewaardersfunctie staat ook in Nederland ter 
discussie. Dat heeft onder meer geleid tot voor-
stellen om de organisatie van de penitentiaire 
inrichtingen aan de passen. Deze voorstellen 
zijn in 1981 neergelegd in de Nota inzake een 
herziene Gestandaardiseerde Inrichtingsstruc-
tuur (Nota inzalce GIS, 1981; zie ook Tank en 
Toekomst, 1982). Deze nota is deels een forma-
lisering van de gegroeide praktijk en deels een 
aanpassing van de praktijk aan nieuwe ontwik-
kelingen en gesignaleerde problemen. Volgens 
het GIS-model wordt het uitvoerende werk in 
handen gelegd van de penitentiaire inrichtings-
werkers. De taak van deze inrichtingswerkers 
is drieledig, namelijk: beveiliging, bejegening 
en begeleiding van dagelijkse activiteiten van 
gedetineerden. Het is de bedoeling dat de peni-
tentiaire inrichtingswerker naast taken die nu 
door het bewarend personeel worden uitgeoe-
fend, ook taken van arbeidsmedewerkers en 
soortgelijke functionarissen overneemt. 
De kern van het GIS-model is de verbreding en 
de verdieping van de bewaardersfunctie. De 
voorstellen vertonen een duidelijke verwant-
schap met de voorstellen tot professionalisering 
en taakverdieping die hiervoor in paragraaf 4 
zijn besproken. De ervaringen in de V.S. maken 



het mogelijk enkele kanttekeningen bij het 
GIS-model te plaatsen. In de eerste plaats wordt 
er in publikaties op gewezen dat pogingen tot 
professionalisering en taakverdieping weliswaar 
de relatie met gedetineerden en met de (over-
gebleven) staffunctionarissen verbeteren, maar 
dat de relaties tussen bewaarders onderling er 
niet per definitie beter op worden. Met name 
indien in een inrichting bewaarders met verschil-
lende opleidingen en verschillende taakomschrij-
vingen functioneren, kunnen daaruit nieuwe 
spanningen ontstaan (zie paragraaf 4). Een 
eerste inventariserend onderzoek duidt erop 
dat dit ook in Nederland het geval is (Van 
Hooff en Van Zeijl, 1984). Dit wijst erop dat 
invoering van nieuwe organisatiemodellen in 
penitentiaire inrich.tingen zoals overal elders, 
ook hier in ieder geval in de overgangsfase een 
bron van (nieuwe) spanningen kan zijn voor het 
executieve personeel. 
In de tweede plaats is het van belang nogmaals 

39 	aan te stippen dat een deel van de problemen 
onder het executieve personeel lijkt voort te 
vloeien uit het dualistische karakter van het 
penitentiair beleid (de bewaring versus de 
bejegening) en de daarmee gepaard gaande on-
duidelijkheden. Ook in de GIS-nota (1981) 
wordt aan die onduidelijkheid geen eind ge-
maakt. Wat verstaan moet worden onder beje-
gening en begeleiding blijft vaag (zie ook Vegter, 
1982), evenals wat de relatie is tussen bewaring 
enerzijds en bejegening anderzijds (zie ook De 
Hingh en Klaphake, 1983). Dit wijst erop dat 
een GIS-model alleen een verbetering van de 
positie van het executieve personeel kan in-
houden indien de invoering wordt toegepast in 
een meeromvattende beleidsontwikkeling in de 
inrichtingen, waarbij duidelijkheid wordt ge-
creeerd over de doelstellingen van het inrich-
tingsbeleid in het algemeen en van de GIS-orga-
nisatieverandering meer in het bijzonder 
(Rook, 1982a). 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat 
de oorzaken van de stressverschijnselen onder 
bewarend personeel zoals die in de buiten-
landse onderzoeksliteratuur zijn aangetroffen, 
ook voor de Nederlandse situatie relevant lijken 
te zijn. De oplossing van deze problemen wordt 
zowel in de V.S. als in Nederland gezocht in 



taakverbreding en -verdieping en in een betere 
opleiding van het executieve personeel. De resul-
taten van Amerikaans onderzoek maken echter 
aannemelijk dat daarmee slechts een beperkt 
deel van de problematiek wordt opgelost en dat 
vooralsnog ook voor het oplossen van de per-
soneelsproblematiek grote waarde moet worden 
gehecht aan een nadere explicitering van het 
penitentiair beleid, met name waar het de relatie 
tussen bewaring en humane bejegening betreft.. 
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Bewaking en conflict: 

een organisatie-onderzoek naar rollen 
en attituden van bewaarders. 

door T. A. Williams* 

Inleiding 
Onderzoek in gevangenissen heeft hoofdzake-
lijk betreklcing op de gevangenen en op hervor-
mingen binnen het gevangeniswezen. In de 
literatuur komen we maar weinig tegen over 
bewaarders, over hun rol binnen de organisatie 
en over de daarbij behorende attitude. Bij 
onderzoek naar gevangenen wordt de bewaarder 
over het algemeen als een onderdeel van de 

• leefsituatie van de gevangene gezien. Bij onder-
zoek naar hervormingen wordt hij gezien als 
een onderdeel dat de hervormingsdoelen kan 

49 bevorderen maar vaker in de weg staat. De rol-
len en attituden van bewaarders zijn als zodanig 
maar zelden onderwerp van systematisch onder-
zoek geweest. 
Willen we meer inzicht lcrijgen in deze materie 
dan moeten we de vraag, welke doelstellingen 
de gevangenis zou behoren te vervullen, buiten 
beschouwing laten en kijken naar de doelstel-
lingen die zij nu feitelijk vervult. Ideeen over de 
gevangenis als middel tot straf, afschrikking en 
resocialisatie wisselen elkaar regelmatig af. De 
enige blijvende doelstelling in dit geheel is 
bewaking, d.w.z. de afzondering, in meer of 
minder sterke mate, van gevangenen van de rest 
van de samenleving. De rol van bewaarder staat 
het meest rechtstreeks in verband me.t deze 
doelstelling. Daarmee zullen we in een onder-
zoek dus rekening moeten houden. 
Dit gegeven heeft belangrijke implicaties voor 
een juist begrip van de attituden van bewaarders 
t.o.v. hun werk, de gevangenis als organisatie, 
en de rol van andere betrolckenen zoals hulp-
verleners en de hogere leiding. 

* Dit is een verkorte weergave van: Custody and 
conflict: an organizational study of prison officers' 
roles and attitudes. 
In: Australian and New Zealand journal of crimino-
logy, 16e jrg., nr. 1, maart 1983, blz. 44-55. 



In de literatuur over het gevangeniswezen wordt 
vaak opgemerkt dat bewaarders over het alge-
meen neerkijken op gedetineerden, zich vast-
klampen aan hierarchische gezagsverhoudingen 
en veel weerstand hebben tegen hulpverleners. 
De tendens bestaat om deze attituden toe te 
schrijven aan de `ideologie' of zelfs aan 'per-
soonlijkheidsgebreken' van de desbetreffende 
bewaarders. Dergelijke attituden kunnen echter 
ook heel goed een afspiegeling zijn van de aard 
van het werk en de problemen die zich daarbij 
voordoen. Uit onderzoek naar uiteenlopende 
organisaties komt naar voren dat mensen die 
hetzelfde werk doen over het algemeen ook 
gelijksoortige attituden ontwilckelen. Aan de 
andere kant blijken mensen die verschillend 

.werk doen ook verschillende attituden te ont-
wikkelen, zelfs binnen een enkele organisatie 
waar ieders werk eenzelfde gemeenschappelijk 
belang dient. Ongetwijfeld heeft iemands 
attitude toy. zijn werk tot op zekere hoogte 

50 	een persoonlijk karakter. Daarnaast is er ook 
vaak de aandacht op gevestigd dat nieuwkomers 
door tal van socialisatieprocessen de 'cultuur' 
van een bepaald beroep en arbeidsplaats leren 
kennen. Niettetnin blijken gerichtheden en 
attituden in een bepaalde werksituatie vooral 
een afspiegeling te zijn van de specifieke ken-
merken en eisen die in het werk als zodanig 
besloten liggen. Gewoonlijk wordt dit aange-
duid met de tennen 'beroepsgerichtheid' of 
`taakgerichtheid'. 
In dit licht bezien lijkt het wat oppervlakkig 
om attituden van bewakend personeel af te 
doen als uitingen van traditioneel denken, een 
autoritaire persoonlijkheid, een gebrekkige 
opleiding, enz. Wellicht is het sociaal-weten- 
schappelijk inzicht in het gevangeniswezen meer 
gediend met rechtstreeks onderzoek naar het 
werk van bewaarders en naar de problemen die 
zij daarbij ervaren. Dan zal ook vastgesteld 
kunnen worden of er een , significante en syste-
matische samerthang bestaat tussen hun atti-
tuden en specifieke keninerken van hun rol 
binnen de organisatie. 

De taakgerichtheid van bewaarders; theore-
tische proposities 
De gevangenis berooft haar bewoners in meer- 
dere of mindere mate van hun vrijheid en ont- 



houdt hen de toegang tot tal van geneugten die 
voor andere leden van de samenleving wel 
toegankelijk zijn. Binnen de gevangenis hebben 
zij de laagste status. Naarmate zij hun omgeving 
als depriverend en bedreigend ervaren, zullen 
gevangenen trachten zich ertegen te wapenen. 
Omdat zij de situatie niet kunnen ontvluchten, 
zullen zij geneigd zijn een `gemeenschap' te 
vormen die zich tegen het officiele regime 
teweer stelt en dit tracht te verstoren. Een be-
langrijk kenmerk van het gevangenisleven is 
dan ook de min of meer duurzame botsing 
tussen individuen 	zaken als bewaking en 
reglementaire beheersing van het gevangenis-
leven. Staf en gedetineerden verkeren welis-
waar niet voortdurend op voet van oorlog met 
elkaar, maar onder de gegeven omstandigheden 
zal er wel de tendens bestaan om sociale rela-
ties te vormen vanwaaruit men het onderdrpk-
kende regime kan weerstaan. Er is dus altijd 
sprake van een conflictueuze relatie, actueel 

51 	of potentieel. Bewaarders zien zich gesteld 
voor de moeilijke opgave om de orde te bewa-
ren onder onwillige gevangenen terwijl zij daar-
bij voortdurend een tegendruk vanuit de groep 
ervaren. Uit onderzoek komt naar voren dat het 
vervullen van een dergelijke rol in belangrijke 
mate doorwerkt in hun attitude ten opzichte 
van: gezagsverhoudingen, gedetineerden en 
niet-bewakend personeel. 

De staat verleent het getiniformeerde personeel 
gezag over de gedetineerden en door tal van 
maatregelen wordt er sociale afstand tussen de 
twee partijen gecreeerd, zodat de bewaarders 
niet door de gevangenen onder druk gezet kun-
nen worden. De gevangenis kent een typisch 
para-militaire organisatie, hetgeen door het 
bewakend personeel als ondersteuning ervaren 
kan worden van hun pogingen om de gevange-
nen in het gareel te doen lopen. De structuur 
biedt hen de wettige gezagsbasis op grond waar-
van zij hun werk kunnen doen en geeft hen 
een hogere status dan de gevangenen. Hun 
gezag kent echter ook verschillende grenzen. 
Zo wordt hun gezagsuitoefening door wette-
lijke bepalingen ingeperkt, door druk van 
buitenaf en door de weerstand die door gevan-
genen geboden wordt. Zij missen moreel gezag 
over de gedetineerden, aangezien laatstgenoem- 



den geen enkele affiniteit met het organisatie- . 
aspect van de bewakingstaak hebben. Boven-
dien beschikt het executieve personeel over 
het algemeen nict over eon effectief belonings-
systeem, waarmee zij het gedrag van gevange-
nen kan beinvioeden. Het is dan ook zo, dat in 
de meeste gevallen formed gezag alleen niet 
voldoende is. Wil het ernstige wrijvingen en 
verstoringen voorkomen, dan zal het bewakend 
personeel zich eon zekere toegang tot de gede-
tineerdengemeenschap dienen te verschaffen 
middels informele relaties. 
Dit brengt met zich mee dat het in een insta-
biele situatie de orde moot trachten te bewaren, 
in een voortdurend spanningsveld van wettig 
gezag aan de one kant en infonnele relaties 
aan de andere kant. Bewaarders kunnen zich 
bij de uitoefening van bun taak op de officiele 
gezagsverhoudingen beroepen, maar tot op 
zekere hoogte moeten zij ook los van die 
hierarchic werken. 

52 	Een volledige beschenning tegen alle bovenge- 
noemde spanningen kan de officiele gevangenis-
organisatie niet bieden. Daarom zullen de be-
waarders ook psychologische afweermecha-
nismen ontwikkelen. Met name blijken zij 
stereotiepe denkbeelden t.a.v. gevangenen to 
ontwikkelen op grond waarvan zij hen bij voor-
baat onsympathiek, denigrerend en vijandig 
tegemoet zullen treden. Dergelijke denkbeelden 
brengen zij ook vanuit de samenleving met 
zich moo. Bovendien kunnen zij ze.00k van 
collegae personeelsleden overnemen. Vooral 
nieuwe bewaarders zullen de neiging hebben 
om ideeen van hun moor ervaren collega's over 
to nemen. 
Dit neemt echter niet wog, dat or een directe 
samenhang lijkt to bestaan tussen de wijze 
waarop bewaarders over gevangenen denken on 
op hen reageren en de spanningen die voort-
vloeien uit de uitoefening van hun taak. Vooral 
in gevangenissen waar grote spanning bestaat 
tussen bewaarders en bewoners biedt eon nega-
tief stereotiep denken over gevangenen aan 
eerstgenoemden eon mogelijkheid tot zelf-
rechtvaardiging on emotionele escape uit eon 
conflictsituatie. 
Het voorgaande kan ons ook op het spoor 
zetten van eon verklaring voor de houding van 
bewakend tegenover niet-bewakend personeel 



zoals psychiaters, psychologen, sociaal werkers 
en welzijnswerkers. Met name het werk van 
`behandelaars' heeft zich betrekkelijk recent 
ontwilckeld. Velen belcijken dit soort stafleden 
met argusogen. Deze argwaan wordt begrijpe-
lijker als wij haar zien in het licht van de rol 
van de bewaarder, de problemen die hij ervaart 
bij zijn taakuitoefening en zijn reacties op de 
aard van het werk. Zodra de niet-bewakende 
specialisten hun intrede doen, wordt bewaking 
als hoofddoel van detinering ter discussie ge-
steld. De relatie tussen bewaarders en gevange-
nen wordt per definitie door het conflict ge-
kleurd, actueel of potentieel. Het werk van de 
z.g.n. `professionele star daarentegen vraagt 
een cooperatieve relatie met de gevangenen. Zo 
vormen zij een bedreiging voor elkaars belangen. 
De paramilitaire organisatie die een ondersteu-
ning is voor het werk van het bewakend perso-
neel vormt voor de hulpverlener juist een be-
lemmering van zijn taakuitoefening. De bena- 

53 	dering van de hulpverleners vormt een bedrei- 
ging voor de afweermechanismen die het be-
wakend personeel voor zichzelf heeft opge-
bouwd. Gedurende de zestiger en zeventiger 
jaren is het aandeel van niet-bewakend personeel 
sterk gegroeid als gevolg van een verandering 
in het gevangenisbeleid. Veel bewaarders zijn 
van mening dat dit ten koste van hun status 
en gezag gaat, dat hun greep op de gevangenen 
verloren gaat en dat han belangen onderge-
schikt worden gemaakt aan die van de gevan-
genen. 

In het hiernavolgende willen wij een onder-
zoek bespreken, waarin getracht wordt te 
meten in welke mate bewaarders steunen op 
controle en gezag, in hoeverre zij negatieve 
stereotiepe denkbeelden over gevangenen 
hebben en in welke mate zij weerstand hebben 
tegen niet-bewakend personeel. Ook wordt 
nagegaan of er een samenhang is en zo ja, hoe 
sterk, tussen de attituden van bewaarders en 
hun perceptie van de eigen rol en de daarmee 
samenhangende problemen. 

Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek vond plaats vanuit het Ministerie 
voor het Gevangeniswezen in West-Australie 
over een periode van vier jaar. In die periode 



waren er zo'n 450 man als bewaarder werlczaam, 
waarvan er 402 rechtstreeks met gevangenen te 
maken hadden. Deze waren verdeeld over 14 
instellingen, te weten een maximaal beveiligde 
gevangenis, een observatiecentrum, een behan-
delingsinstituut voor alcoholisten, twee matig 
bewaakte en negen open instellingen. Tussen 
1966 en 1977 vond een belangrijke verschuiving 
plaats in het officiele beleid: naast pure bewa-
king kwam er steeds meer ruimte voor behande-
ling en resocialisatie. Het niet-bewakend perso-
neel nam daardoor snel in aantal toe, evenals 
het aantal programma's. 

Om verschillende redenen was dit een geschikt 
onderzoeksterrein. Ten eerste was dit een kans 
om het getiniformeerde personeel in zijn geheel 
te onderzoeken en niet het personeel van een 
enkele of van een paar instellingen. Ten tweede 
was vergelijkend onderzoek tussen de inste1- 
lingen mogelijk. Tenslotte maakten genoemde 
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	beleidsveranderingen het mogelijk om alle drie 
de relevante attituden te onderzoeken. 
In de dataverzameling kunnen drie fasen onder-
scheiden worden. Een eerste fase van partici-
perende observatie diende om de onderzoeks-
populatie beter te leren kennen. Met een at 
random steekproef van 60 personen uit 5 repre-
sentatieve instellingen werden vervolgens half-
gestructureerde interviews gehouden. In deze 
gespreklcen werden de respondenten gestimu-
leerd om dingen ter sprake te brengen die zij 
belangrijk vonden. Belangrijkste doel van deze 
fase was 't vertrouwd raken met de gerichtheid 
en terminologie van de bewaarders. In de derde 
fase werd een vragenlijst ontworpen en uitge-
probeerd. En tenslotte kwam een definitieve 
vragenlijst tot stand, die toegestuurd werd aan 
402 respondenten. Er was een brUikbare respons 
van 284. 
De vragenlijst omvatte 150 items die in vier 
categorieen ingedeeld konden worden. In de 
eerste categorie werd de respondent gevraagd nazi 
zijn mening omtrent de bedoeling van gevange-
nisstraf, hoe hij zijn eigen rol ziet en in hoeverre 
hij zich in de omgang met gevangenen van auto-
ritaire machtsmiddelen bedient. In de tweede 
categorie ging het om de attituden en interacties 
van de respondenten m.b.t. het niet-bewakend 
personeel. De derde categorie betrof de denk- 



beelden t.a.v. de gedetineerden. En in de vierde 
categorie tenslotte werd informatie verzameld 
over de achtergronden van de respondent. Vaak 
wordt immers het argument gehoord dat bewaar-
ders bepaalde attituden vanuit hun sociale achter-
grond zouden meebrengen. 

Bespreking van de onderzoeksresultaten 
De analyse laat een beeld zien van duidelijke 
samenhangen. We kunnen hierin een bevesti-
ging vinden van de volgende hypothesen: naar-
mate bewaarders de handhaving van orde en 
veiligheid binnen de gevangenis als hun be-
langrijkste taak zien, zullen zij 1) zich meer 
beroepen op discipline en gezag 2) negatiever 
denken over gevangenen 3) zich afwijzender 
opstellen tegenover niet-bewakend personeel. 
De samenhang wordt daarbij niet alleen door 
de rolopvatting bepaald, maar tevens door de 

• problemen die bij de vervulling van die rol er-
varen worden. Bewakingsrol versus conflict 

55 	vormen dus het centrale spanningsveld in de 
werksituatie van het bewakend personeel. 
Genoemde drie verschijnselen vloeien hieruit 
voort en versterken deze spanning. 
Ziet de bewaarder het als zijn taak om gevange-
nen tegen hun wil te bewaken, dan zal hij 
daarvoor steun zoeken bij de organisatie. Deze 
biedt hem die in de vorm van gezag. Dit gezag 
schept ook de nodige afstand die hem beschermt 
tegen al te grote druk van de kant van de gede-
tineerden. Bij een dergelijke rolopvatting valt 
dus te verwachten, dat hij gezagsmiddelen als 
zijn belangrijkste instrument ziet. 
Ook de samenhang tussen rolopvatting en 
denkbeelden t.a.v. gevangenen wordt onder-
steund. De rolopvatting van bewaarder heeft 
tot gevolg, dat je voortdurend op je hoede bent 
voor de gedetineerden als potentiele verstoor-
ders van de orde. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat 
de overtuiging post vat als zouden gedetineerden 
een bepaald soort mensen zijn, die elke gelegen-
heid aangrijpen om wraak te nemen, die ook in 
de toekomst de wet zullen overtreden en die in 
moraal opzicht eigenlijk inferieur zijn. Deze 
stereotiepe denkbeelden kunnen voor hem de 
functie krijgen van een psychologisch afweer-
mechanisme, dat hij nodig heeft om zijn rol 
naar behoren te kunnen vervullen. 
En tenslotte vinden we in het onderzoeks- 



materiaal een ondersteuning van de hypothese 
dat de attitude van het bewakend personeel 
t.o.v. het niet-bewakend personeel meer te 
maken heeft met zijn taakgerichtheid dan met 
pure 'weerstand tegen verandering'. Om te be-
ginnen spelen orde en gezag een rot. Een be-
waarder die deze als zijn voornaamste midde-
len beschouwt, zal niet alleen zelf alternatieve 
methoden afwijzen, maar zal ook anderen die 
deze methoden wel gebruiken met argwaan 
bekijken. Hun bezig zijn met dezelfde groep 

. gevangenen zal hij at gauw als een mogelijke 
bedreiging voor zijn eigen gezag ervaren. Daar-
naast vomit het positiever denken van hulp-
verleners t.a.v. gevangenen een bedreiging voor 
de stereotiepe denkbeelden, de afweermecha-
nismen, van de bewaarder. Hiermee komt 
duidelijk naar voren hoe moeilijk het is om de 
twee manieren van bezig zijn met gevangenen, 
bewaken resp. behandelen, tot een samenhan-
gend geheel te maken. Dat beide taakgebieden 
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blijkt uit een vergelijkend onderzoek tussen de 
instellingen. Daarbij komt naar voren, dat de 
tegenstellingen groter zijn op plaatsen waar de 
spanning tussen het bewakend personeel en 
gevangenen groot is. Is deze spanning gering, 
dan lijkt een integratie van de verschillende 
taken meer tot de mogelijkheden te horen. 
Overigens is de weerstand tegen psychiaters en 
psychologen het grootst. Over maatschappelijk 
werkers ed. wordt gunstiger geoordeeld. Hun 
werk wordt zelfs soms als ondersteuning van de 
eigen rol ervaren. 
Tenslotte willen we nog even ingaan op de 
samenhang die we gevonden hebben tussen de 
mate waarin discipline en orde belangrijk ge-
vonden worden en de mate waarin eerlijkheid 
en onpartijdigheid belangrijk gevonden worden. 
Dit laatste duidt op een andere mogelijkheid 
voor de bewaker om iijn kwetsbare rol op een 
bevredigende manier te vervullen. Een 'eerlijke 
en onpartijdige' behandeling van de gevangenen 
kan zijn persoonlijke betrokkenheid ten cp-
zichte van hen binnen de perken houden zon-
der dat daaruit spanningen en conflicten voort-
vloeien. Hiermee beschermt hij niet alleen 
zichzelf maar draagt hij tevens bij tot een meer 
stabiel institutioneel klimaat. hen dergelijke 
opstelling kan echter wel botsen met de pro- 



fessionele staf die meer tot een flexibele en 
geihdividualiseerde behandeling geneigd zal zijn. 

Conclusie 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen 
de laakgerichtheids'-hypothese: de specifieke 
kenmerken van een rol binnen een organisatie 
en de problemen die ervaren worden bij uit- 
voering van die rol hebben een significante 
invloed op de attituden van de individuen die 
deze rol vervullen. 
Het werk van bewaarders houdt in, dat zij 
andere mensen tegen hun zin gevangen moeten 
houden en invloed op hun leven moeten uitoe-
fenen. Dit roept weerstanden op, die groter 
zijn naarmate de bewaking meeromvattend is. 
Tegenover deze weerstand kan het bewakend 
personeel zich hoofdzakelijk beroepen op zijn 
wettig gezag en op de steun die de organisatie 
hem geeft. Daarnaast blijkt hij echter ook nog 
psychologische afweermechanismen op te 
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denkbeelden over de gevangenen. Een argwa-
nende en afwijzende houding tegenover niet-
bewakend personeel hangt samen met de per-
ceptie van de eigen rol en bijbehorende pro-
blemen. Overigens blijkt de vijandigheid hoofd-
zakelijk op psychiaters en psychologen gericht 
te zijn. Deze worden het sterkst ervaren als 
ondermijners van het gezag van de bewaarder, 
bedreigers van zijn stereotiepe denkbeelden 
en verstoorders van een `rechtvaardige' aanpak 
van gevangenen. Sociaal en welzijnswerk wordt 
als minder bedreigend en zelfs positief ervaren. 
Een benadering vanuit de taakgerichtheids- 
hypothese lijkt dus het inzicht in attituden en 
gedrag van bewaarders te verdiepen. De centrale 
relatie die naar voren is gekomen tussen bewa-
king en conflict duidt op een belangrijke varia-
bele in de relaties tussen bewakend personeel, 
gevangenen en niet-bewakend personeel. 
Alle gevangenissen zijn, ingevolge de wet, ver-
antwoordelijk voor de veilige bewaking van 
gedetineerden, maar de graad van de bewalcing 
welke vereist is om aan deze verantwoordelijk-
heid te voldoen, kan aanzienlijk uiteenlopen. 
Bovendien kan een verantwoorde bewaking 
bereikt worden door verschillende organisato-
rische maatregelen, hetgeen zijn invloed kan 
hebben op de intensiviteit van het conflict en 
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op de stabiliteit van de verhoudingen binnen 
de gevangenis. 
Een vergelijkende analyse van de onderzoeks-
gegevens met betrekking tot de verschillende 
instituten die bij het onderzoek waren betrok-
ken, levert het bewijs op dat, hoe milder de 
regels ten aanzien van de bewaking zijn, hoe 
minder conflictueus de verhouding tussen be-
waarders en gedetineerden is. Ook de houding 
van het bewalcend personeel t.o.v. de profes-
sionele staf, wordt hierdoor gunstig beinvloed. 



Werkvervreemding en de 
behoefte aan taakverdieping 
onder bewaarders* 

door H. loch en J. Klofas 

Uit recente onderzoeken is gebleken dat er 
sprake is van toenemende werkvervreemding, 
vooral onder de jongere beter opgeleide fa-
brieksarbeiders. Deze wordt voornamelijk toe-
geschreven aan de discrepantie tussen de aspi-
raties van de arbeider en de kenmerken van het 
werk. Er bestaat in het algemeen een groeiende 
behoefte aan werk waarbij men persoonlijk 
betrokken is en waarbij gelegenheid geboden 
wordt voor opleiding en vorming; aan werk-
situaties die een gevoel van voldoening en 
eigenwaarde geven en aan taken die verantwoor- 
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	delijkheid, onafhankelijkheid en mogelijlcheden 
tot inspraak bieden. 
De vervreemding onder kantoorpersoneel is 
minder, doch dit zegt nog niets over de situatie 
van het bewarend personeel waarover dit arti-
kel zal gaan. Als zij behoren tot de categorie 
'hulpverleners', dan zijn de theorieen van toe-
passing die verwachten dat dergelijke werkers 
`opbranden', waarmee bedoeld wordt dat zij 
hun loopbaan vol idealisme beginnen maar dat 
zij uiteindelijk cynisch en onverschillig eindi-
gen. Het niveau van werkvervreemding stijgt en 
de behoefte aan taakverdieping wordt geredu-
ceerd tot nul. 
Maar slaat dit ook op bewaarders? Voelt hij 

• (en in toenemende mate zij) zich verscheurd 
door het bewakings- versus behandelings-con-
flict? Is hij bezorgd over taakverarming of rijp 
voor taakverdieping? 
Dergelijke vragen zijn van theoretische en prak-
tische betekenis. Theoretisch heeft het te 
maken met de kwestie of bewaarders reageren 
op de druk op Amerikaanse arbeiders in het 
algemeen of op de specifieke druk die uitgeoe-
fend wordt op de strafrechtstoepassing of de 

* Dit is een verkorte weergave van: Alienation and 
desire for job enrichment among correction officers. 
In: Federal probation, 46e jrg., nr. 1, maart 1982, 
blz. 35-44. 



maatschappelijke hulpverlening. Praktisch heeft 
e.e.a. te maken met de bereidheid van de be-
waarder tot veranderingen en met het soort 
strategieen dat geschikt is om die verande-
ringen tot stand te brengen. 

Schatting van de meningen van collega's 
In het derde deer van de vragenlijst werd de 
helft van de 50 items herhaald en werd aan de 
bewaarders gevraagd te voorspellen hoe hun 
collega's zouden antwoorden. De antwoord-
mogelijkheden waren: bijna iedereen is het 
ermee eens (meer dan 80%); de meesten zijn 
het ermce eens (meer dan de twill maar minder 
dan 80%); de meesten zijn het er niet mee eens 
(nicer clan de helft maar minder dan 80%); 
bijna iedcreen is het er niet mee eens (80% of 
meer). 
Het doe van deze onderzoekmethode was Om 
het voorkomen van 'pluralistic ignorance' te 
meten bij de bewaarders in relatie tot belang- 

60 	sterling voor taakvcrdieping en vervreemding. 
Indien dit verschijnsel geconstateerd wordt 
betekent dit volgens de schrijvers dat het be-
staan van een bewaarderssubcultuur denkbeel-
dig wordt. 

Toepassing van het onderzoeksinstrument 
Het onderzoek werd gehouden onder gevangen-
bewaarders van vier maximaal beveifigde - 
gevangenissen in Eaststate. De eerste (Back-
wood Prison) bevindt zich op het platteland 
en is eon van de belangrijkste bronnen van 
werkgelegenheid in het gebied. Smalltown 
Prison ligt in een wat dichter bevolkt gebied. 
Midcity Prison bevindt zich in een middelgrote 
stad met 35.000 inwoners. Metro-acces Prison 
ligt dicht bij een groot verstedelijkt gebied, van 
waaruit 78% van de bewaarders uit het onder-
zoek op en neer reist. De raeiale samenstelling 
van de respondenten geeft de geografische 
spreiding van de gevangenissen weer. In due 
gevangenissen zijn vrijwel alle bewaarders blank. 
In de Metro-acces gevangenis echter is 68,8% 
van de bewaarders zwart en 15,6% Spaans. 
Tussen de gevangenispopulaties in de vier ge-
vangenissen bestaan geen systematische ver-
sehillen. 
Aan alle bewaarders werden vragenformulieren 
uitgereikt, in totaal 1739. Daarvan kwamen er 



832 terug, dat wil zeggen 47,8%. Men had de 
keus zijn naam wet of niet te vermelden, 77% 
deed dat. 

Het Eaststate onderzoek 
Dit artikel presenteert onderzoekgegevens die 
betrelcicing hebben op bovenstaande vragen. 
Uit eerder onderzoek onder bewarend personeel 
kwam o.a. naar voren dat de helft van de onder-
vraagden over het algemeen pro resocialisatie 
is. De kwestie van de resocialisatie heeft te 
maken met die van de taakverdieping, omdat de 
rol van de bewaarder op het gebied van de be-
handeling (hulpverlening) zich het meest leent 
voor taakverdieping. Voor ons onderzoek is dit 
essentieel. 
Het onderzoek werd verricht in 1980 als inlei-
ding op een taakverdiepingsprogramma voor 
bewaarders. Het doel van het onderzoek was 
in de eerste plaats vast te stellen of bewaarders 
dezelfde soort werkvervreemding aan de dag 

61 

	

	leggen als fabrieksarbeiders, in de tweede plaats 
om de belangstelling voor taakverdieping bij 
de bewaarders na te gaan en in de derde plaats 
om mengvormen daarvan in kaart te brengen. 
Het was een participerend onderzoek. 

Werkvervreemding 
Het eerste gedeelte van de vragenlijst omvatte 
25 items die de bedoeling hadden de werk-
vervreemding te peilen. De meeste items hadden 
betrekking op: machteloosheid, zinloosheid, 
en vervreemding van zichzelf. Machteloosheid 
duidt op het gevoel dat men geen invloed heeft 
op het systeem. (We're damned if we do, and 
damned if we don't'.) 
Zinloosheid slaat op het idee dat men niet 
weet wat er van hem of haar verwacht wordt. 
De vervreemding van zichzelf betekent onder 
andere het niet inzien van de waarde van het 
werk. Wij voegden hier een vierde dimensie 
aan toe: de bureaucratische onverschilligheid, 
die te malcen heeft met een gevoel van niet 
gewaardeerd te worden, van onvoldoende te 
worden gesteund met name door de gezags-
dragers. 

Taakverdieping 
De tweede reeks van 25 items van de vragen-
lijst ging over het contact met de gedetineerden 



Item: 

of de activiteiten op het gebied van de resocia-
lisatie. De meeste items waren erop gericht de 
interesse voor `meer-dan-bewaarderswerk' en 
de voorkeur voor veel of weinig sociaal contact 
met de gedetineerden to meten. Er waren ook 
eon paar vragen over de instelling ten opzichte 
van strafrechtelijke kwesties in het algemeen. 

Onderzaelisresultaten 
Over het algemeen bleek dat gevangenisbewaar-
ders ontevreden zijn. Uit tabel 1 komt dit duide-
lijk naar voren. 

Tabel 1. Items waarop het antwoord een hoge graad van 
werkvervreemding op/overt (N = 834) 

A ntwoord 

seer 	mee 	nict 	absoluut 
moo 	cons 	mee 	nict mee 
cens 	 eons 	cons 

De gemiddelde be- 
waarder zou van 
work verandcren 
als hij de kans had 	27,2 	47,7 	24,0 	1,1 

Niemand vraagt eon 
bewaarder ooit naar 
suggesties in verband 
met zijn work 25,3 46,0 27,2 1,4 

Jo wect niet wat de 
instelling van je 
verwacht. Dat kan 
met de dag ver- 
anderen 	 29,4 	40,6 	27,8 	2,2 

Eon bewaarder wordt 
at loon verteld wat 	 - 
zijn work inhoudt, 
wanneer hij iets 
lout doet 	 21,9 	38,0 	37,7 	2,4 

De meeste superieu- 
Ten houden rich bong 
met het moreel van 
de bewaardcrs 	3,1 	30,2 	43,4 	23,3 

Wij worden vervloekt 
als wij iets doen en 
ook als wij niets doen 26,6 	49,7 	21,5 	2,2 

Hoe good men ook 
zijn best doct, men 
heeft goon gevoel 
van voldoening 23,4 43,9 30,1 2,4 

Ms een bewaarder 
good werkt, krijgt 
hij waardcring 	1,3 	23,1 	54,4 	22,1 
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Niet alle bewaarders zijn in gelijke mate ver-
vreemd van hun werk. Voor de groepen geldt: 
hoe meer `verstedelijkt' de bewaarders, hoe 
hoger hun mate van ontevredenheid (figuur 1), 
een trend die terugkeert in onderzoek onder 
fabrieksarbeiders. 

Figuur 1. Verdeling van vervreemdingsscores van 
bewaarders in de op verschillende plaatsen gevestigde 
gevangenissen (N = 736). Concentraties van in lichte 
mate vervreemde bewaarders in de gevangenissen op 
het platteland en van sterk vervreemde bewaarders in 
de gevangenis in de grote steden 
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De mate van verschil die aan het licht komt kan 
worden afgelezen van tabel 2. Bewaarders uit 
de stad hebben een uitgesproken mening over 
de heersende bureaucratische onverschilligheid, 
over de manier waarop de bewaarders door 
hun superieuren worden behandeld. 



Tabel 2. Antwoorden van bewaarders op geseleeteerde 
items betreffende werkvenreemding (m.b.t. 
vier maximaal beveiligde gevangenissen in 
Eaststate) 

Percentage van de bewaarders die het 
eons waren met de bewering in: 

Metro- Midcity Small- 	Backwoli 
acces 	Prison 	town 	Prison 
Prison 	 Prison 

Als bewaarder heeft 
men geen kans 
vooruit te komen , 	55,8 	39,7 	42,5 	23,7 

Je weet niet hoe de 
instelling verwacht 
dat je zal handelen. 
Dat kan met de 
dag veranderen 	85,5 	75,1 	78,4 	55,6 

Het reglement voor 
gedetineerden bete-
kent in deze tijd 
niets in de gevan- 
genissen 	 76,6 	52,0 	42,8 	30,1 

Men zegt een be- 
waarder Aeon wat 

64 	zijn werk inhoudt 
air hij iets tout doet 	83,1 	57,1 	69,0 	46,9 

De meeste supe- 
rieuren houden zich 
bezig met het moreel 
van de bewaarders 	10,2 	25,2 	31,0 	, 49,1 

Air een bewaarder 
in actie komt, wordt 
hij over het algemeen 
gesteund door zijn 
superieuren 35,6 57,0 55,7 79,8 

Ms het gaat om het 
woord van de bewaar- 
der tegen dat van de 
.gedetineerde, gelo- 
ven zij de gedeti- 
neerde 	 54,4 	29,6 	'30,4 	18,7 

Bewaarders 'Norden 
in feite slechter be-
handeld dan gedeti-
neerden 71,2 46,0 41,6 28,3 

De meeste superieuren 	' 
behandelen de bewaar- 
ders behoodlik 	55,1 	76,7 	77,7 	92,8 

De leiding geeft meer 
om gedetineerden 
dan om bewaarders 	64,2 	32,8 	36,2 	18,2 

De leiding verwacht 
te veel werk van de 
bewaarders 	51,1 	44,9 	31,1 	19,6 

100% bedraagt in 
totaal circa 	139 	205 	168 	320 

(Chi kwadraat significant boven .001 niveau voor alle variabeler 
in deze tabel.) 



Het voorkomen van werkvervreemding onder 
bewaarders hangt ook samen met het aantal 
jaren dat men werkt. Deze relatie volgt een 
If-curve: bewaarders met vijf tot negentien 
jaar ervaring zijn meer van hun werk vervreemd 
dan degenen met minder dan vijf en met meer 
dan twintig dienstjaren. Slechts een van de vier 
bewaarders uit de middengroep heeft het gevoel 
dat zijn superieuren zich bezig houden met het 
moreel. Vier van de tien minder ervaren en meer 
ervaren bewaarders delen die gevoelens. De 
helft van de bewaarders uit de middengroep 
denkt dat zij `slechter behandeld worden dan 
de gedetineerden'; dit wordt onderschreven 
door een derde van de beide andere groepen. 
De scores van de bewaarders ten aanzien van 
taakverdieping volgden in iedere gevangenis 
een normale curve. Over veel items bestond een 
tamelijk grote overeenstemming. De antwoor-
den verschilden niet veel in de vier gevange-
nissen. Wel bleek uit de antwoorden van de be- 

65 	waarders in de plattelandsgevangenis dat zij 
meer op taakverdieping en op de gedetineerden 
gericht waren, terwijl de bewaarders in Metro-
acces (grote stad) veel meer op de bewaking ge-
richt waren. 
Tabel 3 tocint aan dat de bewaarders met het 
ouder worden de neiging hebben milder te 
worden: zeer jonge bewaarders zijn meer bewa-
lcingsgericht. Naarmate de bewaarders ouder 
worden wordt de hulpverlenings-gerichtheid 
groter. 

label 3. Mate van geihteresseerdheid in taakverdieping, naar 
leeftijd van de bewaarders (m.b.t. vier maximaal 
beveiligde gevangenissen in Eaststate) 

Onder 25 (N = 28) 	46,7% 	43,3% 	10,0% 100% 
25-30 (136) 	 21,8% 	64,6% 	13,6% 100% 
30-40 (261) 	 19,8% 	58,2% 	22,0% 100% 
40-50 (156) 	 15,0% 	55,6% 	29,4% 100% 
Boven de 50 	 17,3% 	51,0% 	31,7% 100% 

Totaal 

Geihteresseerdheid in taakverdieping 

laag 	middel- 	hoog 
matig 

142 	409 	163 

Hetzelfde geldt, iets minder uitgesproken, voor 
wat betreft het aantal dienstjaren. Van de be- 



waarders met minder dan vijf dienstjaren vindt 
46% dat resocialisatieprogramma's beter aan 
de geestelijke gezondheidswerkers kunnen 
worden overgelaten. Deze opvatting wordt door 
slechts 30% van de groep met 5-10 dienstjaren 
ondersteund en door 25% van degenen met een 
loopbaan van 20 jaar of nicer. 
Wat de schattingen van de antwoorden van hun 
collega's betreft, blijkt dat de bewaarders ge-
neigd zijn de werkvervreemding van hun colle-
ga's te overschatten en constant te veronder-
stellen dat de meerderheid meer op bewaking 
(dat wil zeggen minder op taakverdieping) ge-
richt is dan zijzelf. Een verdere analyse toont 
aan dat steeds dezelfde bewaarders herhaalde-
lijk (bij veel verschillende items) aannemen dat 
dit het geval is. De bewaarders in kwestie zijn 
echter zelf van hun werk vervreemd en zeer op 
bewaking gericht. Zij zijn ook jong en relatief 
onervaren. 

66 	Discussie 
Een kenmerk van het onderzoek was dat met 
behulp van hetzelfde instrument werkvervreem-
ding en behoefte aan taakverdieping werd ge-
meten. Er wordt vaak beweerd dat van hun 
werk vervreemde arbeiders, vooral fabrieks-
arbeiders in stedelijke gebieden, weinig behoefte 
hebben aan taakverdieping, omdat zij buitenge-
woon sterk vervreemd zijn en dat de combinatie 
(werkvervreemding en een geringe innerlijke 
werkmotivatie) de meeste arbeiders in de steden 
weinig geschikt maakt voor programma's die 
tot doel hebben het werk te herstructureren. 
Uit de gegevens blijkt echter geen verband 
tussen werkvervreemding en het gebrek aan 
belangstelling voor taakverdieping te bestaan. 
Bewaarders in de stad zijn nl. wel sterk ver-
vreeind van hun werk, maar hun motivatie 
voor taakverdieping ligt gemiddeld op hetzelfde 
niveau als dat van andere bewaarders. 
Ons instrument meet de vervreemding die met 
bet werk in verband staat en die varieert met 
de mate van urbanisatie, een variabele die 
vaak (zoals in Eaststate) onafscheidelijk ver- 
bonden is met etniciteit. Zo is het duidelijk dat 
de rneerderheid van de stedelijke bewaarders, 
die tevens tot een minderheidsgroep behoren, 
zich ongewaardeerd, slecht begeleid, bestuurd 
en geinformeerd voelen, terwijI de blanke 



bewaarders op het platteland de organisato-
rische beperlcingen verhoudingsgewijs meer 
accepteren en dus niet vervreemd zijn. 
Wij zouden willen voorstellen te proberen het 
werk van degenen die vervreemd zijn meer 
inhoud te geven door hen meer bij het werk te 
betrekken. Met deze aanbeveling bedoelen wij 
niet dat het werk van de directies van gevange-
nissen eindigt met het tevreden stellen van hun 
uit de stad afkomstige bewaarders. Sommige 
van onze gegevens (vooral tabel 1) geven aan dat 
de bewaarders zich in het algemeen autocratisch 
bestuurd voelen, dat wil zeggen dat zij niet het 
gevoel hebben dat er van hen een bijdrage wordt 
gevraagd en dat zij vinden dat zij snel worden 
veroordeeld en zelden gewaardeerd. 
De verschillen in behoefte aan taakverdieping 
in de stad en op het platteland zijn op zichzelf 
niet dramatisch. Doch de richting van het ver-
schil is van belang, omdat het duidelijk maakt 
dat zwarte bewaarders om andere redenen 

67 	moeten worden aangenomen dan hun veronder- 
stelde geneigdheid om een beter contact met 
de zwarte gedetineerden te hebben. Uit het 
onderzoek blijkt duidelijk dat er bij de bewaar-
ders over de gehele linie tegenzin bestaat om de 
sociale afstand tussen gedetineerde en bewaar-
der te verkleinen. 
De gegevens zetten ook een vraagteken bij de 
veronderstelling dat de bewaarders 'van de 
oude stempel' moeten worden vervangen door 
een liberale `nieuwe lichting' die op de gedeti-
neerde gericht is. De mythe dat de `harde oude 
bewaarders' het liberalisme van de jongeren 
zullen neutraliseren met harde bewakingsverha-
len, is duidelijk niet van toepassing. In verband 
met het milder worden met de jaren zou er 
eerder spralce moeten zijn van een verzachtende 
en liberaliserende invloed. 
Wij hebben de uitkomsten van eerdere onder-
zoeken bevestigd, die erop wijzen dat bewaar-
ders na verloop van tijd komen tot de vaststel-
ling van een geschikte sociale afstand tussen 
gedetineerde en bewaarder en tot een construc-
tief niveau van betrokkenheid. Bewaarders — 
met uitzondering van de jongste — lijken ook 
een voorkeur te hebben voor roldefinities, die 
hun bemoeienis met gedetineerden uitbreiden 
en verrijken. 
Hoewel er geen bewijs is voor een harde sub- 



cultuur,'wordt het geloof in het bestaan daar-
van ten onrechte gedeeld door veel bewaarders 
en vooral door diegenen die zelf het hardst zijn. 
Bewaarders praten veel over de negatieve druk 
van collega's, maar de gegevens wijzen erop dat 
het aantal collega's dat een dergelijke druk uit-
oefent gering is en niet representatief. Het be-
staan van een reactionaire minderheid maakt 
het inderdaad niet gemakkelijk programma's 
voor taakverdieping uit te voeren, maar gezien 
het bovenstaande moet succes niet uitgesloten 
worden geacht. 

Onze conclusie is dat in het bijzonder de be-
waarders in de stad, behoefte hebben aan het 
opvijzelen van hun moreel en aan maattegelen 
die hun werk verdiepen. Wij vermoeden dat 
arbeiders in het algemeen dikwijls worden ver-
wezen naar het rijk van de `hopeloze gevallen', 
omdat zij wantrouwend staan tegenover en af-
kerig zijn van grote veranderingen. Een derge- 

68 lijke classificatie vooraf is riskant, omdat het 
leidt tot verdere werkvervreemding en omdat 
het een klaarblijkelijk ernstig probleem nog 
verergert. 



Het ervaren van stress door 
bewaarders* 

door F. E. Cheek en M. Di Stefano Miller 

De huidige crisissituatie in het gevangeniswezen 
betekent een zware last op de schouders van 
het gevangenispersoneel. Overbevolking en de 
aanwezigheid van steeds meer agressieve en 
geestelijk gestoorde gedetineerden hebben ge-
leid tot veel werkverzuim en een groot verloop 
onder het bewarend personeel. 
Tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar 
stress bij bewaarders; de belangstelling van 
onderzoekers ging meestal uit naar stress bij 
de politie. 
Het hier te bespreken stress-onderzoek onder 

69 gevangenisbewaarders werd opgezet vanuit de 
behoefte aan meer informatie op dit gebied. 
Uit een vooronderzoek onder 24 bewaarders 
bleek dat de voornaamste bronnen van stress 
waren: gebrek aan een duidelijk geformuleerde 
taalcomschrijving, ontoereikende uitrusting en 
gebrek aan opleiding. Met andere woorden, de 
belangrijkste stressveroorzakers leken te zijn 
gelegen op het bestuurlijke vlak, niet zozeer 
in het vervullen van de rol zelf. 
Ons hoofdonderzoek vond plaats in 1078. De 
hierbij betrokken bewaarders waren uit ver-
schillende typen gevangenissen afkomstig. 

Methodes 
Vragenlijsten werden voorgelegd aan 143 be-
waarders toen zij op een trainingscentrum in 
New Jersey een cursus volgden. In tabel 1 een 
overzicht van enkele elementaire gegevens. 
De vragenlijst bestond uit 31 bladzijden. Be-
halve over demografische en beroepsgegevens 
werden verder vragen gesteld over de volgende 
onderwerpen: fysieke gezondheid, opvattingen 

* Dit is een verkorte weergave van: The experience 
of stress for correction officers: a double-bind theory 
of correctional stress. 
In: Journal of criminal justice, 1 le jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 105-119. 



over stress, het enraren van stress, oorzaken en 
gevolgen enian, en over technieken om aan stress 
het hoofd te bieden. 

Tabel I. Enkele basisgegevens van de steekproef (N = 143) 

Aantal 	% 

Geslaeht 	 mannelijk 	121 	87 
vrouwelijk 	22 	13 

Leeftijd 	 19-30 	 58 	41 
31-40 	 38 	27 
41-50 	 27 	19 
50+ 	 20 	14 

Aantal dienstjaren minder dan 2 	50 	35 
meer dan 2 	93 	65 

Voor de beantwoording van sommige vragen 
werd de respondenten verzocht gebmik te 
maken van een vijf- of zespuntsschaal. Waar 
mogelijk zullen deze vergeleken worden met die 
van een onderzoek naar politiestress, dat in 

70 	1977 werd verricht door Kelling en Pate. 

Result aten 
Uit verschillende politie-onderzoeken is geble-
ken, dat politiemannen harde kerels zijn die hun 
gevoelens van zwakheid ontkennen. Uit ons 
onderzoek komt een zelfde beeld naar voren: 
de bewaarders ontkenden dat zij aan stress 
onderhevig waren. Objectieve gegevens vertel-
len ons echter een ander verhaal. 

Opvattingen over de aanwezigheid van stress 
Gevraagd werd bijvoorbeeld naar het algemene 
niveau van stress en spanning bij de onder-
vraagde zelf. Ms antwoord werd veelal gegeven, 
dat dit laag was. Men veronderstelde echter dat 
de collega-bewaarders meer aan stress onderhevig 
waren, en dat het werken in de gevangenis meer 
spanningen opleverde dan de uitoefening van 
andere beroepen. 

Gevolgen van stress op verschillende gebieden 
Ontkenning manifesteerde zich ook in de op-
vattingen over de gevolgen van stress. Als de 
stress al negatieve effecten teweegbracht, dan 
was dit volgens de bewaarders vooral op hun 
emotionele toestand, daarna op hun lichamelijke 
gezondheid, dan op hun familiebetreklcingen en 
tenslotte op de uitoefening van het werk. Van 



geen van deze effecten achtten zij het echter 
waarschijnlijk dat die zich (bij henzelf) zouden 
voordoen. Anderzijds dachten zij wel dat hun 
collega's van dergelijke negatieve effecten te 
lijden hadden. Toen nl. gevraagd werd naar pro-
blemen van de vijf collega's met wie men het 
nauwst samenwerkte, bleken de scores vrij hoog. 
In tabel 2 wordt hiervan een overzicht gegeven. 

Tabel 2. Problemen bij vijf collega's met wie men het nauwst 
samenwerkte (volgens de ondervraagden) 

Soort probleem 	Bewaarder 	Politic-agent 
(N = 143) 	(N = 2262) 

Alcohol 	 27 	 23 
Huwelijk 	 26 	 37 
Kinderen 	 14 	 20 
Gezondheid 	 30 	 36 
Geld 	 36 	 onb. 
Drugs 	 4 	 10 
Buren 	 8 	 21 

Hoewel de bewaarders op bijna alle punten 
lager scoorden dan de politie-agenten uit het 
onderzoek van Kelling en Pate, zijn de uit-
komsten niettemin treffend en geven zij te 
denken. 

Emotionele problemen 
Zoals gezegd werden emotionele problemen 
verondersteld zich eerder dan andere proble-
men te zullen voordoen, dat zij zich zouden 
voordoen werd echter niet erg waarschijnlijk 
geacht. Van 19 emotionele symptomen werd 
een geringe arbeidssatisfactie het meest aan-
gekruist, overbezorgdheid het minst. 

Intermenselae problemen 
Dat deze zich zouden voordoen als gevolg van 
stress, werd nog onwaarschijnlijker geacht dan 
dat er emotionele problemen zouden optreden. 
De meest genoemde intermenselijke problemen 
echter waren ldassieke overspanningssymptomen 
zoals beschreven door Maslach (1976). Het 
minst genoemd werden echtscheiding en seksu-
ele problemen. Dat ook hierbij weer sprake 
was van ontkenning, moge blijken uit het feit 
dat er in werkelijkheid voor deze groep bijna 
evenveel echtscheidingen werden geregistreerd 
als in de groep van Kelling en Pate (nl. ruim 



Tabel 3. Ziektes gedurende de afgelopen zes maanden 

Een vergelijking tussen bewaarders, politic-agenten en andere 
beroepen 

Aard van de ziekte 

20 procent), hetgeen twee maal zoveel is als 
het gemiddelde bilmensen van vergelijkbare 
sociaal-economische status. , 

Problemen met de lichamehjke gezondheid 
Ontkenning kon wederom duidelijk worden 
aangetoond. Het gemiddelde antwoord op een 
zespuntsschaal (waarbij 1 = zeer slecht en 6 
zeer goed) was 5.2. Toen echter gevraagd werd 
naar ziekte(s) waaraan men gedurende het af-
gelopen halfjaar geleden had, leverde dit een 
heel ander beeld op. In tabel 3 een overzicht 
van de 13 meest genoemde ziektes. 

Bewaarders Politic 	Andere 
beroepen 

N = 143 	N = 2262 	N = 2157 

Verkoudheid/griep 	42,7 	68,1 	70,0 
Hoge bloeddruk 	16,8 	10,1 	9,2 
Hooikoorts 	 12,6 	11,9 	10,8 
Problemen met gebit/ 
tandvlees 	 11,2 , 	14,3 	onb. 
Jicht of rheuma 	8,4 	9,5 	12,6 
Migraine/zware hoofdpijn 8,4 	13,7 	onb. 
Problemen met zien 	7,8 	8,2 	12,0 
Maag- en darmkwalen 	6,3 	• 12,7 	onb. 
Zweren 	 5,6 	5,1 	4,8 
Problemen met horen 	4,5 	6,5 	7,8 
Bronchitis 	 4,5 	5,6 	5,8 
Rugklachten 	 4,2 	13,5 	18,8 
Hartkwalen 	 3,5 	1,4 	2,1 

Problemen met het werk ,  
Ook in relatie hiertoe werd ontkenning gecon-
stateerd. De howling van de groep als geheel 
ten opzichte van het werken in de gevangenis 
was behoorlijk positief (5.0 op een zespunts-
schaal oplopend van zeer negatief naar zeer 
positief). Aan de andere kant echter was men 
minder positief over het idee, om nog eens 
opnieuw een baan in het gevangeniswezen te 
nemen (gemiddelde score 4.2). Op de vraag of 
men een vriend zou aanraden een dergelijke 
baan te nemen, reageerde de groep als geheel 
niet enthousiast (gemiddelde score 3.2). 



Hoe men de stress ervaart 
De beschrijvingen die de bewaardeis gaven van 
de soorten lichamelijke, emotionele en gedrags-
matige effecten van stress, bevestigden het 
agressieve, mannelijke imago ('machismo'). 
Wat de emotionele effecten betreft is opvallend 
dat de effecten die men het meest met stress 
in verband bracht, positief van aard waren. Men 
vond dat spanning respectievelijk levendigheid, 
energie en angst met zich bracht. Een verkla-
ring hiervoor kan zijn dat de bewaaiders als 
`echte' mannen neigen tot sensatiezucht, en 
daardoor juist genieten van de spanning. 
Als gedragsmatige effecten van stress noemde 
men vooral agressieve en over-assertieve reac-
ties. 

Situationele aspecten 
Ook de beschrijving van situationele aspecten 
van de ondervonden stress plus de verklaring 
die men hiervoor had, leverden uiteenlopende 

73 , 	beelden op. Ten aanzien van de omgang met 
andere groepen mensen binnen de inrichting 
bijv. was de grootste zorg van alle bewaarders 
hun omgang met de gedetineerden, en werd het 
gebruik van geweld het meest gevreesde en ver-
velende aspect van hun werk genoemd. Toch 
was men niet van mening dat deze omgang op 
zichzelf vaak een stressveroorzaker was (gemid-
delde score 3.2 op een zespuntsschaal van 
`nooit' tot `vaak'). Na de omgang met gedeti-
neerden noemde men die met ondergeschikten 
het meest stressveroorzakend. 
Op de vraag, op welke plaatsen in de 'gevangenis 
men zich het meest onder stress voelde staan, 
werden als antwoord vooral genoemd die plaat-
sen waar de interacties tussen de gedetineerden 
voortdurend in het oog moesten worden gehou-
den, bijv. de cellen, de eetzaal en de gangen. 
Eenzelfde patroon deed zich voor t.a.v. tijds-
aspecten van stress. Diensten van 's morgens 
tot 's middags beschouwde men als het makke-
lijkst, die van 's middags tot 's avonds als het 
zwaarst (voor 's nachts scoorde men daar tussen-
in). Een verklaring hiervoor kan zijn, dat de 
gedetineerden 's ochtends meestal bezig zijn met 
gestructureerde activiteiten, en dat men als 
bewaarder pas 's middags veel directer betrok-
ken wordt bij hun individuele activiteiten. 



Belangrijkste bronnen van stress 
Hoewel men de omgang met gedetineerden en 
het gebruik van geweld zag als voornaamste 

. situationele stressveroorzakers, bleek onder 
deze oppervlaklcige uitspraak een complexere 
realiteit schuil te gaan. De bewaarders kregen 
109 mogelijke stressveroorzakers voorgelegd 
met de vraag, te willen aangeven in hoeverre zij 
dachten dat deze in hun werk een rol speelden 
(op een zespuntsschaal van `zeer onwaarschijn-
lijk' tot `zeer waarschijnlijk'). Van deze vragen 
hadden er 11 betreklcing op de omgang met 
gedetineerden, 61 op bestuurlijke aangelegen-
heden, 26 op werkomstandigheden, 6 op farni-
lierelaties en 5 op maatschappelijke aangelegen-
heden. Door de groep als geheel werden de be-
stuurlijke aangelegenheden hierbij als grootste 
stressveroorzaker aangemerkt. Daarna kwamen 
resp. werkomstandigheden, omgang met gede-
tineerden, familierelaties en maatschappelijke 
zaken. De 10 stressverooriakers bij uitstek staan 

74 	weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4. Grootste stressveroorzakers bij het werken in eon 
gevangenis* (N = 143) 

1. Gebrek aan duidelijke richtlijnen voor de uitoefening van 
het work 

2. Niet alle personeelsleden zijn good op de hoogte van het to 
voeren beleid 

3. Crisissituatics 
4. Het krijgcn van tcgenstrijdigc Opdrachten van superieuren 
5. Dingen moeten doen tegen beter weten in 
6. Van cen hogergeplaatste dingen moeten doen die in strijd 

zijn met anderc dingen die men moct doen 
7. Niet wordcn bchandeld als eon bcroepskracht 
8. Laag morecl poll bij andere bewaarders 
9. Ander personeel schuift dingen af 

10. Gebrek aan opleiding 

* In volgorde van hoogste naar lagerc scores. 

Zoals gezegd was ook al bij het vooronderzoek 
gebleken, dat het ontbreken van duidelijke 
richtlijnen als de stressveroorzaker werd aange-
merkt. 
Tweeslachtigheid t.a.v. de uitoefening van het 
werk is nog in 5 andere stressveroorzakers 
terug te vinden, ni. in de nummers 2,3,4,6 
en 10, in tabel 4. 
Volgens Cressey (1959) en Grusky (1959) 
leveren gevangenisorganisaties rolconflicten op 
als gevolg van de voortdurende controverse 



tussen bewaking en behandeling. Maar de be-
waarders in ons onderzoek scoorden op dit 
punt niet hoog. 
Een andere bestuurlijke, nauw aan stress gerela-
teerde factor blijkt het gebrek aan autonomie 
bij de uitoefening van het werk. Zie hiervoor de 
nummers 5,7 en 8 van tabel 4. In diverse andere 
onderzoeken werden soortgelijke resultaten ge-
vonden. 

Discussie 
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is 
dat, volgens een aantal objectieve aanwijzingen, 
gevangenisbewaarders in de uitvoering van hun 
werk in aanzienlijke mate stress ondervinden. 
Evenals politiemensen echter ontkennen zij als 
`echte' mannen hun gevoelens en zwakheden. 
In hoeverre deze macho-stijl het gevolg is van 
voorselectie, blijft onduidelijk. Volgens familie-
leden werden de bewaarders (nadat zij als zo-
danig in dienst waren getreden) steeds baziger, 

75 	veeleisender, wantrouwiger, negatiever, koeler, 
onpersoonlijker etc. Hierbij is het weer interes-
sant te vermelden dat de bewaarders zelf in 
hun antwoorden op onze vragen, de aanwezig-
held van problemen in de familie ontkenden. 
Men kan veronderstellen dat de macho-stijl, 
aangeleerd of niet, een stressverhogende factor 
is. Ook is denkbaar, dat juist bedreigingen van 
het mannelijk imago het omgaan met gedetineer-
den tot het meest stressveroorzakende gebied 
in de omgang met anderen maakt. En verder is 
het mogelijk, dat het de mannelijke trots is die 
ertoe leidt dat gebrek aan autonomie en inspraak 
tot een voorname bron van stress wordt. 
Hoewel deze aspecten van persoonlijke stijI 
zullen bijdragen tot stress bij bewaarders, moet 
intussen niet worden vergeten dat de bewaar-
ders zelf bestuurlijke aangelegenheden als 
eerste stressveroorzakers noemden. In dit ver-
band kan een onderzoek van Lawrence (1978) 
worden aangehaald. Hij vond dat de persoon-
lijke stip van de individuele politieman in ver-
band stond met het soort stressveroorzakende 
factoren dat het werk met zich meebracht. 
Zo zou stress kunnen ontstaan niet alleen ten 
gevolge van een persoonlijke still en van ken-
merken van de organisatie, maar ook doordat 
er een wisselwerking tussen die twee optreedt. 
Laten wij ons nu bepalen tot de organisato- 



rische aspecten van stress bij bewaarders. Een 
belangrijke vraag daarbij is: waarom zijn de 
richtlijnen voor de uitvoering van het werk zo 
onduidelijk? En waarom brengt dit zoveel stress 
teweeg? Ten eerste is denkbaar dat de ondui-
delijIcheid samenhangt met de vele complexe 
menselijke situaties waarin moet worden op-
getreden. Ten tweede beweren sommigen, dat 
de regels wel flexibel mooten zijn, omdat 
anders geen naleving door de gedetineerden kan 
worden bewerkstelligd. 
Een andere complicatie is dat de regels in som-
mige gevallen niet eens nageleefd kunnen wor-
den, bijv. wanneer men opdrachten van zijn 
meerdere krijgt die in strijd zijn met andere 
dingen die men doen moet. Gevangenisregels 
zijn meestal opgesteld door mensen die vol-
slagen onbekend zijn met de werkelijke situatie. 
De klacht van de bewaarder dat hij te weinig 
inspraak heeft is dus wellicht niet zozeer een 
uitbarsting van gekwetste mannentrots als wel 

76 	de uiting van een realistisch frustratiegevoel. 
Bovendien klagen bewaarders erover dat zij 
niet bij machte zijn iets te doen om de regels te 
veranderen. Wanneer zij zoiets willen, kunnen 
zij hun wensen nog het best via de gedetineer-
den kenbaar maken; naar hen wordt beter 
geluisterd. Het gevolg van dit alles is dat de be-
waarder niet `volgens het boekje' kan werken, 
omdat het boekje niet deugt. 
E'en andere voorname klacht van bewaarders is 
het gebrek aan steun vanuit de professionele 
staf. De bewaarder verkeert in een zeer kwets-
bare positie. Hij kan niet strikt de regels volgen, 
maar zodra er iets misgaat is hij de zondebok en 
krijgt hij de Happen. Wanneer hij daarentegen 
wel volgens het boekje wil werken en daarbij 

• 	merkt dat de leden van de staf niet achter hem 
staan, neemt zijn gevoel van machteloosheid 
toe en wordt hij kwaad zowel op de stafleden 
als op de gedetineerden: een klassieke 'double-
bind' situatie! Een bijkomstig soort van double-
bind speelt ook nog mee. De bewaarder ver-
keert in feite, met al zijn mannelijkheid, in een 
machteloze positie. Hij krijgt van niemartd 
waardering. Niet vanuit de samenleving, niet 
van de gedetineerden, niet van stafleden. 
Jacobs en Retzky zeiden hierover in 1975: 
`Zonder overdrijving kan men stellen dat leden 
van de professionele staf meer respect hebben 
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voor en een grotere affiniteit voelen met de 
gedetineerden dan met de bewaarder.' 
Ms dat niet leidt tot stress! 
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• Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn gepu- 
bliceerd, kunnen bij de documentatie-afdeling 

78 	van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie in beperkte mate kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geihteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desgewenst 
gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen- 
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Bowker, L. H. Battered wives, lawyers and district- 
attorneys: an examination of law in action. 
Journal of criminal justice, 11e jrg., nr. 5,1983, 
blz. 403-412 (USA). 

De auteur deed een onderzoek naar de reacties van 
advocaten en officieren van justitie wanneer slach t-
offers van vrouwenmishandeling zich tot hen wenden. 
De stach toffers werden via de media uitgenodigd voor 
een interview. Er meldden zich 146 vrouwen die in 
bun huwelijk of andersoortige relatie een vorm van 
mishandeling door hun partner hadden ondervonden. 
Uit de interviews kwam i.h.a. een beeld naar voren 
van een bevredigend optreden van advocaat en offi- 



79 

cier van justitie. Het resultaat van hun bemoeienis 
was grotcr naarmate de situatie voor de vrouw in 
kwestie moeilijker en ernstigcr was. Naast deze posi-
tieve geluiden waren er in het ondcrzoek, dat gehou-
den werd in Milwaukee in de V.S., toch ook cnkele 
negatieve zaken te signaleren, zoals officieren die 
weigerden in te grijpen of advocaten die zich achter de 
geweldplegers schaarden. 
Met literatuuropgave. 

2 
Buddeberg, B. Kinder misshandelter Frauen — 
Struktur und Dynamik von Misshandlungsfamilien. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
32e jrg., nr. 8, november/december 1983, blz. 
273-277 (BRD). 

De auteur werkte gedurendc twee jaar als consulente 
bij het blijf-van-m'n-lijf-huis in Zurich. Naar aanlciding 
hiervan ontwikkelde zij het volgendc model: Het 
blijkt dat mishandelde vrouwen en hun echtgcnoten 
zelf dikwijls zijn opgegroeid in ecn gezin waarin mis- 
handeling plaatsyond. Kinderen reageren op die situatie 
niet een `geslachts-afhankelijk' gcdragspatroon: jongens 
identificeren zich met hun vader en nemen diens 
agressieve gedrag over of ze spelcn de `goede' man en 
dienen zo hun moeder tot partnersubstituut. Mcisjes 
identificeren zich met hun moeder en nemen de moe-
derrol voor de jongere kindercn op zich. Dit leidt tot 
resp. progressief-agressief en regressief-depressief 
gedrag. Hierdoor wordt de keuze van een huwelijks-
partner bepaald: twee geslagen kinderen kiezen elkaars 
complementaire persoonlijkheid. De conflicten ont-
staan meestal na de geboorte van een kind, omdat 
daardoor gedrag geactiveerd wordt dat botst met de 
oorspronkclijkc rolverdcling (bijv. actieve moederrol). 
De kinderen reageren op hun beurt met aanpassing 
van gedrag en persoonlijkhcid zoals boven beschreven. 
Het is belangrijk dat de teamleden in het blijf-van-m'n-
lijf-huis deze patronen onderkennen. Anders bestaat 
het risico dat ze door de reacties van het team in stand 
worden gehouden. Bij onderkenning is het mogelijk 
een begin te maken met een positieve beinvloeding. 
Met literatuuropgave. 

3 
Pratt, J. Reflections on the approach of 1984: 
recent developments in social control in the U.K. 
International journal of the sociology of law, lie jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 339-360. 

Indachtig Orwells waarschuwingen voor een totali-
taire sociale controle in 1984 wil de auteur in dit 
artikel aandacht besteden aan een aantal belangrijke 
bijdragen over de ontwikkeling van de sociale con-
trole in de laatste jaren. Hij begint met een bespreking 
van het werk van Foucault (1979) waarin de maat- 
schappelijke ontwikkeling in het begin van de 19e eeuw 



worth beschreven waarbij men belang hccht aan oefe-
ning in discipline en vastomlijnde normcn en de be-
waking van doze normen, in dc overtuiging dat dit 
altos zou leiden tot sociaal welzijn. Vervolgens citecrt 
hij andere auteurs die weliswaar dezelfde terminologie 
gebruiken maar aan de begrippen eon meer negatieve 
betekenis tockennen. Sociale controle wordt uitge- ' 
legd als de mogelijkheid sommige grocpcn onder con-
trole te houden en discipline wordt alleen in de puni :  
tieve zin van het woord gebruikt. Met als achtergrond 
de economisehe crisis van de laatstc tien jaar en de ge-
volgen daarvan voor de jeugdwerkloosheid, bespreekt 
de auteur vervolgens nieuwe ontwikkelingen in het 
opleidingssysteem en het sociale beleid m.b.t. jeugd-
werklooshcid, met name de oprichting van de Man-
power Services Commission en het ontstaan van de 
Intermediate Treatment programma's in Engeland 
en Wales. Dit alles leidt volgens de schrijver tot eon 
almaar stijgende overheidsbemoeienis met de prive-
levens van de jongeren. Doze hceft weliswaar niet de 
vorm aangenomen van Orwells aperte bureaucratische 
repressie maar wel van eon subtiele, vasthoudende 
welzijnswerkersbemoeienis zoals zelfs Orwell zich niet 
heeft kunnen voorstellen. 
Met literatuuropgave. 

80 	4 
Voort, T. H. A. van der. Effeeten van televisie-
geweld: hypothesen en onderzoek. 
Panopticon, 40 jrg., nr. 5, september/oktober 1983, 
blz. 457-476 (B). 

Dit artikel is eon beschouwing over de verschillende 
onderzoekingcn naar de invloed van televisiegeweld 
op agressief gedrag. Agressie en televisiegeweld wor-
den gedefinieerd. Er zijn vijf soorten onderzoek op 
dit gebied gedaan: case-studies, survey-studies, 
causaal-correlatief onderzock, experimenteel veld-
onderzoek on laboratoriumexperimenten. Tegen elke 
methode zijn methodologisehe bezwaren te maken. 
Als de resultaten van verschillende methodes echter 
in de zelfde richting wijzen, vallen de bezwaren min 
of moor tegen elkaar weg. Dit blijkt het geval to zijn: 
de meest plausibele gedachte is dat televisiegeweld 
agrcssie-stimulerend werkt. De interpretatie-verschil-
len kan men verklaren uit de attitude, strategie on 
uitgangspositie van de critici. Men moot zich or ook 
voor hoeden gevonden resultaten to generaliseren; 
het onderzoek heeft zich immers tot nu toe bcperkt 
tot het ficticve gcweld, doch heeft het realistische 
televisiegeweld en bijv. het reele geweld (journaal, 
sport) buiten beschouwing gelaten. De auteur geeft 
eon overzicht van de theorieen volgens welke televisie 
geweld kan reduceren (catharsis, empathie) c.o. 
stimuleren (opwinding, klassieke conditionering, 
desensitisatic, observationele leertheorie). Hij geeft 
aan walke kinderen in welke situatie het meest ge-
voelig zijn voor welk type film. Tenslotte nocmt de 
auteur nog andere gedragseffecten, die het gevolg 
kunnen zijn van het ondergaan van televisiegeweld. 
Met literatuuropgave. 
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5 
Vulto, M. Sekstoerisme. 
Intermediair, 19e jrg., nr. 45, 11 november 1983, 
blz. 17-21 (N). 

De auteur licht in dit artikel haar rapport: 'E'en 
kwestie van overleven', (een studie over sekstoerisme 
naar Dcrde-Wereldlanden) toe. Zij verrichtte deze 
literatuurstudie in opdracht van de Mr. A. de Graaf 
Stichting. Hoewel zij aanvankelijk zelf tot de be-
strijdsters van het sekstoerismc kon worden gerckend, 
stelt zij nu dat, zolang cr geen economische alterna-
tieven aanwezig zijn, afschaffing van prostitutie brood-
roof voor de prostituees en hun familie betekent. Ook 
aan het stellen van wetten zitten volgcns de auteur 
haken en ogen. De belangenorganisatie van prostituees 
in Engeland stelt, bijvoorbeeld dat wetten m.b.t. de 
prostitutie eigenlijk tegen alle vrouwen gericht zijn. 
De organisatic wijst op de verdeel-en-heers-politiek die 
juist door middel van deze wetten tussen prostituees 
en andere vrouwcn kan worden gevoerd. Ook de in-
vloed van wetten op de verspreiding van geslachts-
ziekten is een punt van discussie. De enige werkelijke 
oplossing lijkt er een op de lange termijn en zal een 
economische oplossing moeten zijn. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Blois, M. de en W. L. Borst. Het Alkmaarse euthana-
sie-vonnis. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 39, 
12 november 1983, blz. 1249-1252. 

Na de rechtbank Leeuwarden en de rechtbank 
Rotterdam is onlangs ook de rechtbank Alkmaar 
geconfronteerd met een euthanasiegeval, waarin de 
verdachte zich beriep op het ontbrcken van de mate-
riele wederrechtelijkheid. De Alkmaarse rechtbank 
accepteerde het bcroep op het ontbreken van mate-
riele wederrechtelijkheid, maar verbond er in tegen-
stelling tot de andere rechtbanken de consequentie 
aan, dat de verdachte van rechtsvervolging werd ont-
slagen. De auteurs gaan in dit artikel in op dit von nis 
dat volgens hen in drieerlei opzicht opmerkelijk is. 
Ten eerste refereert de rechtbank aan het zelfbe-
schikkingsrecht inzake de beeindiging van het eigen 
leven. De auteurs behandelen de vraag of dit zelf-
beschikkingsrecht inderdaad een recht is, of althans 
een juridisch beginsel, of een politick postulaat. Ten 
tweede is het opmerkelijk dat de Alkmaarse rechtbank 
verder gaat dan eerdere uitspraken over euthanasic 
en hulp bij zelfdoding inzake de condities waaronder 
euthanasic toelaatbaar wordt geacht. De auteurs 
zetten de verschillende uitspraken naast elkaar en ver-
gelijken deze met elkaar. Ten derde noopt het vonnis 
tot een beschouwing over het leerstuk van het ont-
breken van de materiele wederrechtelijkheid. De 
auteurs hopen dat het vonnis van de Alkmaarse 
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rechtbank op fundamentele punten gecorrigeerd zal 
wordcn in de binnenkort to verwachten uitspraak in 
hoger beroep. 
Met literatuuropgave. 

7 
Eaton, M. Mitigating circumstances: familiar rhetoric. 
International journal of the sociology of law, 
I le jrg., nr. 4, november 1983, blz. 385-400. 

Om gegevens tc vcrkrijgen over de wijze waarop de 
positie van vrouwen in de maatschappij weerspiegeld 
wordt in de behandeling die vrouwen ten deel valt 
die voor eon rechtbank verschijnen — met name bij 
bet aanvocren van verzachtende omstandigheden — 
word door de autcur gedurende 1980 en 1981 eon 
aantal rechtzittingen bijgcwoond in eon buitenwijk 
van London. Gedurende het onderzock werden 321 
zaken geobserveerd, waarbij in 111 gevallen de ver-
dachte con vrouw was. Ook werden reelasserings-
rapporten ingezien en werden interviews geliouden 
met de politic, de reclassering en de rechters. De 
moeste vrouwelijke verdachten waren first offenders, 
de meeste mannen recidivisten. Uit de resultatcn van 
het observatie4mderzock block dat familic-omstandig-
heden zowel voor mannen als vrouwen het incest 
werden aangevoerd als verzachtendc omstandigheid. 
Naarmate de sociale rol van dc verdachte moor vol-
deed aan algemeen geldende opvattingen, des to ge-
makkelijker was om aan to tonen dat het criminele 
gedrag slechts eon incident was in het leven van pen 
overigens normaal lid van de maatschappij. Hicrbij 
word uitgegaan van eon fundamentele ongclijkheid - 
tussen man en vrouw in het gezin. Hoewel de bedoe-
lingen van de magistraten good zijn, verstcrken hun 
praktijken de heersendc ideologic. 
Met literatuuropgave. 

8 
Forst, B. Selective incapacitation: an idea whose time 
has conic? 
Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1983, 
blz. 19-23 (USA). 

De nieuwste filosofie met betrekking tot misdaad en 
straf is die van de selectieve vrijhcidsbeneming'. Dit 
betekent dal eon effectieve wijze van straffen gelegen 
is in het reservcren van de schaarse ruimte in de ge-
vangenissen aan de hand van voorspellingen omtrent 
de meest actieve en gcvaarlijke criminelen. 
In dit artikel wordt eon aantal redenen gegeven waar-
uit blijkt dat het concept van de selecticve vritheids-
beneming nogal controversicel ligt. lc. Het wijkt af 
van do moor traditionele doelen van straffen zoals ver-
gelding, afschrikking on resocialisatie die op solide 
empirisch onderzoek zijn gebaseerd. 2e. De effectivi-
teit van doze gedachte is grotendeels gebaseerd op de 
statistische voorspelbaarheid van criminaliteit. Verder 
wordt in dit artikel de vraag behandeld of selection 
vrijheidsbeneming werkelijk con effcctief middel is 
waar het no tijd voor is. 
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9 
Galaway, B. Probation as a reparative sentence. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1983, 
blz. 9-18 (USA). 

Gevangenisstraf bewerkstelligt een (verder) isolement, 
kost veel gemeenschapsgeld en laat geen mogelijkheid 
de schuld te vereffenen. De auteur gaat in op voor-
waardelijke straf met schadeloosstelling als voor-
waarde. Belangrijk hierbij is dat schuld bekend wordt. 
Daarna legt een gerechtsfunctionaris contact met het 
slachtoffer. Er wordt een afspraak gemaakt voor een 
bezock met een tweeledige doelstelling: het slacht-
offer zijn gevoelens laten ventileren m.b.t. het ge-
beurde en eventueel ook m.b.t. zijn behandeling door 
de justitie en het vragen van medewerking aan het 
plan tot schadeloosstelling. Ook wordt besproken of 
het slachtoffer de dader wel of niet wil ontmocten. 
Ook met de dader wordt een dergelijk gesprek ge-
voerd. Vervolgens wordt een plan opgesteld dat 
acceptabel is voor beide partijen. Wanneer er geen 
verliezen zijn geleden of de aard van de daad een 
strengere straf vereist, kunnen aanvullende schadeloos-
stellingen bepaald worden bijv. in de vorm van onbe-
taalde dienstverlening. Een actieve rol van zowel 
slachtoffer als dader is hierbij gewenst. 
Met literatuuropgave. 

10 
Greenawalt, K. Punishment. 
Journal of criminal law and criminology, 74e jrg., 
nr. 2, zomer 1983, blz. 343-362 (USA). 

Hoewel straf een van de typische kenmerken van een 
rechtssysteem vormt, hebben de leden van het rechts-
systeem volgens de auteur in veel gevallen een gevoel 
van ongenoegen over de straf. In dit artikel analyseert 
hij het begrip straf, waarbij hij de verschijningsvormen 
en de doeleinden van de straf belicht. Allereerst maakt 
hij een onderscheid tussen de straf zoals ze is bedoeld 
en zoals ze wordt gepercipieerd. Hiertussen kan naar 
zijn oordeel een groot verschil bestaan. Als recht-
vaardiging voor de straf noemt hij een aantal redenen 
waarom gestraft wordt. In dit verband wijst hij crop 
dat om die redenen in verschillende settings straf 
wordt toegepast, niet alleen in een rechtsstelsel maar 
ook in een gezin. Aan het slot van zijn artikel gaat hij 
uitvoerig in op de rechtvaardiging van de straf in het 
wetboek van strafrecht. Daarin is volgens hem een 
rechtszekerheid gccreeerd als legitimatie voor de 
toepassing van straf. 
Met literatuuropgave. 

11 
Imkamp, F. Alternatieve jeugdsancties in het 
arrondissement Arnhem. 
Proccs, 62e jrg., nr. 12, december 1983, 
blz. 368-375 (N). 
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De auteur hrengt verslag tilt van experimenten op het 
gcbied van alternatievc sanctics voor jeugdigen, welke 
gebaseerd zijn op een.interim-advies van de Commit-

sic herziening strafrecht voor jeugdigcn (cominissie 
AnneveIdt). Terwill de dienstverlening voor volwas-
tenon strckt tot tcrugdringing van de korte onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. wordt met de alternatieve 
jeugdsancties moor in het algemeen een pedagogisch 
vcrantwoorde uitbreiding van hot sanctiepakket 
beoogd, zodat cell alterriatieve jeugdsanctie ook in de 
plaats kan treden van con voorwaardelijke vrijheids-
straf of eel geldboete. De alternatieve jeugdsanctie 
mag niet alleen de vorm krijgen van eon dienstverle-
ning, maar ook van con Vormende a ctiviteit ter ver-
groting van de socialc vaardigheden of vveerbaarheid. 
De auteur gaat vooral in op de ervaringcn in het arron-
dissement Arnhem. Toepassing van de alternatievc 

sanctie client to geschieden volgens het sofficiersmoder 
(toepassing door de offidier van justitic zonder dag-
vaarding) dan wel hot `rechtersmoder (toepassing 
door de rechter op zitting). Dd Arnhemse procedure 
steunt op de afwezigheid van een driehocksoverleg 
— kinderrechter —.officier van justitie — Road voor 
de Kinderbescherming — en het uitgangspunt dat een 
alternatieve sanctie slechts mag wordcn overwogen in 
dagvaardingswaardige zaken. De autcur, zelf coordi-
nator van het experiment Arnhem, spreckt de hoop 
uit dat problemen op het finaneiele vlak het proces 
van vertrouwdmaking met doze nicuwe sanctievorm 
nict al to nadelig beinvlocden. Algemene klacht is dat 
het arbeidsintensieve karakter van de dienstverlening 
ernstig wordt onderschat. De definitieve invoering 
van eedstelsel van alternatieve sancties zal nict ver-
antwoord k.ijn zonder eon gocde structuur met dc 
daarbij benodigde personae middelen. 

12 
Jones, S. Deferment of sentence: an appraisal ten 
years on. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 4, 
oktober 1983, blz. 381-393. 

Uitstel van vonniswijzing is een van de nieuwere 
middelen die hi] de aanneming van de Criminal 
Justice Act van 1972 aan het arsenaal van de Engelse 
strafrechter werden toegevoegd. Net  kreeg daarbij 
minder aandacht dan de invoering van de dienstver-
lening. De meningen omtrent de waarde van doze 
voorziening Bogen lateen. Zo zagen sommigen het 
alt eon aantrekkelijk alternatief, terwiji andercn moon-
den dat het de weg zoo Openen voor eon schrikbarend 
misbruik. De auteur gaat na wat de invoering voor de 
praktijk heeft betekend. Ilij verwijst naar eon drietal 
studies. 

13 
Langan, P. A. and D. P. Farrington. Two-track or 
one-track justice? Some evidence from an english 
longitudinal survey. 
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Journal of criminal law and criminology, 74e jrg., 
nr. 2, zomer 1983, blz. 519-546 (USA). 

De auteurs stellen in dit artikel de vraag aan de orde 
of ten aanzien van de berechting van jongeren een 
apart geregelde rechtspleging wel wenselijk is. Zij 
schetsen de nadelige gevolgen van zo'n 'two-track' 
systeem. Een volwassene met een criminelc levens-
loop tijdens zijn minderjarigheid kan in dit systeem 
als first offender worden berecht wanneer hij voor 
het eerst voor de rechter, die volwassenen berecht 
verschijnt. Door Boland en Wilson is eerder de rechts-
pleging in de Verenigde Staten beschreven als een 
two-track systeem. De auteurs van dit artikel onder-
zoeken deze stelling en gaan dan na wat het verband 
is tussen jeugddelinquentie en de volwassenencrimi-
naliteit. Aan de hand van cijfers over een lange perio-
de, ontleend aan de Engelse 'Cambridge study in 
delinquent development' van Farrington en West, 
onderzoeken de auteurs vervolgens welke voor- en 
nadelen kleven aan de scheiding tussen het jeugd- en 
volwassenenstrafrecht. Zij achten het een typerend 
nadeel dat er gemakkelijk rechtsongelijkheid ontstaat, 
doordat het strafblad van de delinquent uit zijn jeugd 
niet bij een eventuele veroordeling tijdens zijn meer-
derjarigheid wordt betrokken. 
Met literatuuropgave. 

14 
Schalken, T. M. Jeugdstrafrecht tussen welzijn en 
de eis van een hehoorkke rechtspleging. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 5e jrg., 
nr. 7/8, november 1983, blz. 233-262 (N). 

De auteur vangt zijn artikel over het jeugdstrafrecht 
aan met de constatering dat recht en welzijn twee 
immanente begrippen vormen. De vraag is volgens 
hem op welke wijze het recht op welzijn vorm dient 
te krijgen en wel zodanig dat de jeugdige op de ver-
wezenlijking van dat recht zelfstandig invloed kan 
uitoefenen. Hij geeft een korte historische schets van 
de ontwikkeling van de strafrechtelijke bejegening 
sinds de eeuwwisseling. Hij vat deze ontwikkeling 
samen in de constatering dat er sprake is van een ver-
andering van jeugdbescherming in rechtsbescherming., 
Volgens hem is ook de richting die de commissie 
Anneveldt heeft gekozen bepaald door een denken 
gericht op het toekennen van meer rechten aan jeug- 
digen en het verbeteren van hun positie om die rechten 
te effectueren. In een volgend hoofdstuk gaat hij uit-
voerig in op het rechtskarakter van het jeugdstraf-
recht. Hierna besteedt de auteur aandacht aan de eis 
van een behoorlijke rechtspleging. In zijn slotbeschou-
wing beantwoordt hij de vraag of de introductie van 
het welzijnsmodel in het jeugdstrafrecht wat heeft 
uitgericht, negatief. Dit pleit er zijns inziens voor de 
jeugdige verdachte alie rechtsbescherming van de vol-
wassene te bieden. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologie 

15 
Blumstein, A. Selective incapacitation as a means 
of crime control. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 1, 
scptember/oktober 1983, blz. 87-108 (USA). 

De auteur stelt vast dat hi] de benoeming an Mang-
rijke functionarissen in de rechtspleging steeds weer 
de rocp om con stronger optreden tegen criminaliteit 
wordt gehoord. Hi] stelt vast dat dit voortkomt uit eon 
tamelijk ongenuanceerdc bceldvotming van criminal-
telt. Voor een adequate bestrijding van de criminal-
telt is volgens hem con gerichte inzct van middelen 
nodig. Ter illustratic van doze aanpak geeft hij een 
ulivocrige analyse van eon criminele loopbaan met de 
plaats van de vrijheidsstraf daarin. Hi] stelt aan de 
hand van doze analyse vast dat verschillende veroor-
deelden ook zeer verschillend reagcren op zo'n vrij-
heidsstraf. Terwill het bij de one voldocnde afschrik-
wekkend werkt zal de ander hierdoor juist verder in 
de criminaliteit geraken. In zijn artikel geeft hi] verder 
aan waartoc doze conclusie moot leiden. Ten aanzien 
van de beleidsconscquenties stelt hij vast dat meet 
empirisch onderzoek nodig is om hierbij echt eon 
selectief vrijheidsstraffenbeleid to kunnen voeren. 
Met literatuuropgave. 

16 
Brady, J. Arson, urban economy and organized 
crime: the ease of Boston. 
Social problems, 31e jrg., nr. 1, oktober 1983, 
blz. 1-27 (USA). 

0 
Brandstichting neemt in de Verenigde Staten stork 
toe. Traditioneel werdcn brandstichters gezien als 
pyromanen of vandalen. De auteur toont het verband 
aan tusscn enerzijds het beleid van banken on verzeke-
ringsmaatschappijen on anderzijds de georganiseerde 
rnisdaad die profijt trekt uit brandstichting, profes-
sionele brandstichters, louche huisbazen en corrupte 
ambtenaren. Hi] ontwikkelt eon theorie over brand-
stichting. Hiertoe analyseert hi] diverse soortcn brand-
stichting on beschrijft de wijze van investeren door 
bankcn on de manier van verzekcren door verzeke-
ringsmaatschappijen, die naar zijn mening direct bij-
dragon tot het probleem. Dit doct hi] aan de hand van 
zijn studio over brandstichting, stedelijke ontwikke-
ling en georganiseerde misdaad in de stad Boston. De 
gegevens ontleent hij o.a. aan dc plaatselijke pers en 
televisie-documentaires. De auteur vermeldt o.a. dat 
vanaf 1951 tot 1977 het aantal brandstichtingen go-
mold hi] de plaatselijke brandweerkorpsen in de Ver-
enigde Staten toenam van 5.600 tot 177.000 gevallen. 
In 1964 stelde men vast dat minder dan drie procent 
van de schade als gevolg van brand vcroorzaakt word 
door brandstichting. In 1981 is dit al dertig procent. 
De auteur concludeert o.a. dat brandstichting van ale 
soorten misdaad de mecst zichtbare on grootste drci- 
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,ging vormt. Dit kan niet verklaard worden zonder 
daarbij onmiddellijk kapitalistische instellingen als 
banken, verzekeringsmaatschappijen en dc onrocrend 
goed-handel te bctrekken. De betrokkenheid van die 
instellingen bij brandstichting kan bovendicn nict toe-
geschreven worden aan het corrupt of onverantwoor-
delijk handelen van slechts enkelen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Edelhertz, H. White collar and professional crime — 
the challenge for the 1980's. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 1, 
september/oktober 1983, blz. 109-128 (USA). 

Met een uitvoerige analyse van het begrip 'wine 
boorden-criminaliteit' gaat de auteur na wat precies 
ondcr dit begrip voor gedragingen dienen te worden 
gevat. Hij signaleert cen ontwikkeling in de betekenis 
van dit begrip. IF.en van de mcest bijzondere aspecten 
van het hedendaagse gebruik van deze term vomit 
volgens de auteur het feit dat er vaak criminaliteit mee 
wordt bedoeld waarvan de slachtoffers zich in veel 
gevallen niet bewust zijn. Hij onderscheidt in de heden-
daagse witte boorden-criminaliteit verschillende cate-
gorieen, zoals o.a. (strafbaar) misbruik van vertrouwen 
en witte boorden-misdaad als onderneming. Na dit 
onderscheid gaat hij uitvoerig in op de slachtoffcrs en 
de maatschappelijke schade bij deze delicten. Ten-
slotte stelt hij vast dat ondanks de ontwikkelingen in 
de betekenis van het begrip, feitelijk het verschijnsel 
door de tijd heen niet veel verandert. Hij voorspelt 
ook in de tachtiger jaren een gelijke situatie met be-
trekking tot de witte boorden-criminalite:t. Zijn slot- 
conclusie is dat de beste aanpak van deze criminali-
teit wordt bewerkstelligd door een hoog oplossings-
percentage. 
Met literatuuropgave. 

18 
Edelman, S. and W. Rowe. Crime prevention from 
the justice system perspective: conceptual and 
planning model. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 4, 
oktober 1983, blz. 391-398. 

De auteurs geven in de inleiding een overzicht van 
twee modellen van misdaadpreventie. Het eerste 
model van Lejins onderscheidt twee soorten preventie 
nl. correctieve, waarbij getracht wordt het gedrag van 
de potentiele delinquent te veranderen en technische, 
waarbij ernaar wordt gestreefd de fysieke omgeving 
te veranderen, zodat het begaan van een misdrijf 
bemoeilijkt wordt. Het andere model van Branting-
ham en Faust geeft drie ontwikkelingsfasen waarin 
misdaadpreventie kan worden toegepast. De voor-
naamste kritiek van de auteurs op de beide modellen 
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betreft het buiten beschouwing ldten van de rol van 
het slachtoffer bij misdaadpreventic. De laatste tijd 
wordt volgens hen bij preventieprogramma's niet 
zozeer gestreefd naar het vcranderen van bet gedrag 
van de daders als wel naar het heropvoeden van po-
tentiele slachtoffers on het aldus verminderen van de 
kans op slachtofferschap. 
Het hier gepresenteerde model onderselicidt vijf 
fasen in de ontwikkeling van misdaadpreventie, elk 
gedefinicerd naar doelstelling on de mate van contact 
met het justitiele systeem. Bovendien worden twee 
interventietaken onderseheiden nl. het veranderen van 
het gedrag van individuen en het verminderen van de 
gelegenheid tot eriminaliteit die de fysieke en sociale 
omgeving biedt. Dc autcurs concluderen dat het 
model in de praktijk zijn nut al bewijst en op steeds 
grater schaal wordt toegepast. 

19 
Fattah, E. A. Canada's successful experience with 

the abolition of the death penalty. 
Canadian journal of criminology, 25c jrg., nr. 4, 
oktober 1983, blz. 421-431. 

In 1962 zijn in Canada de twee laatste vonnissen 
door ophanging voltrokken on in 1976 is de doodstraf 
officiecl afgeschaft. De schrijver geeft eon kort histo-
ascii overzieht van de gebeurtenissen die hieraan 
voorafgcgaan zijn, to beginnen met het indienen van 
eon wetsontwerp in het House of Commons in 1914. 
Vervolgens analyscert hij de argumenten van tegen-
standers van de afschaffing van de doodstraf in het 
licht van de ervaringen die na de afschaffing zijn opge-
daan. Het eerste argument was dat de afsehaffing zou 
leiden tot con stijging van het aantal moorden. De 
schrijver laat Zion dat op grond van zijn statistisch 
onderzoek naar moorden en andere geweldsdelicten 
sinds 1962, alleen maar gcbleken is dater con con-
stante dating van dit type delicten heeft plaatsgevon-
den. Eon tweede argument was dat de politic veel 
moor gevaar zou !open tijdens de uitvoering van haar 
work gedood to warden, wanneer or goon doodstraf 
moor bestond. De Canadian Association of Chiefs 
of Police heeft zich dan ook altijd uitgesproken voor 
het behoud van de doodstraf. Uit recent onderzoek 
is nict gebleken dat doze veronderstelling juist is. 
Er is zelfs sprake van eon dalend aantal moordcn op 
politiemensen in de laatste twintig jaar. Het laatste 
argument betreft de publieke opinie die zich duidelijk 
uitgesproken zou hebben voor het behoud van de 
doodstraf. De auteur laat zien dat het type onder-
zoek dat voor de opiniepeiling gebruikt is on de 
manier van interviewen goon betrouwbare resultaten 
kunnen opleveren en ook dat het publick niet vol-
doende op de hoogte is om eon mening over dc dood-
straf to kunnen hebben. Verder vindt de schrijver dat 
in dit specifieke geval de wet corder de publicke 
opinie moot vormen dan volgen. 
Met literatuuropgave. 
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• 20 
Flynn, E. E. Crime as a major social issue. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 1, 
september/oktober 1983, blz. 7-42 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op het ver-
schijnsel `misdaad' als maatschappelijk probleem. Zij 
vangt haar artikel aan met een analyse van de factoren 
die door de tijd heen de omvang van de criminaliteit 
bepalen. Daarbij legt zij o.a. cen verband tussen de 
bevolkingsgroei en de toename van de misdaad. Vcrder 
haalt zij enkele andere maatschappelijke factoren aan 
waarmee zij de ontwikkelingen in de criminaliteit 
tracht te verklaren. Na de analyse van de verande-
ringen in de omvang van de criminaliteit gaat de 
auteur nader in op de wijzen waarop de criminaliteit 
door de jaren heen is bestreden. Elierbij stelt zij vast 
dat er doorlopend behoefte is aan een criminaliteits-
bestrijding op empirische basis. Aan het slot van haar 
artikel zoekt de auteur nog naar biologische factoren 
die bij criminaliteit een rol spelen. Zij besluit dit 
hoofdstuk met een nadere beschouwing van de witte 
boorden-criminaliteit. Met name deze conjuncturele 
criminaliteitsvorm v,raagt naar de mening van de auteur 
om een systematische en empirische aanpak. 
Met literatuuropgave. 

21 
Gabrielli, W. F. and S. A. Mednick. Genetic correlates 
of criminal behavior. Implications for research, attri-
bution and prevention. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 1, 
september/oktober 1983, blz. 59-74 (USA). 

Verschillen in temperament, fysieke gesteldhcid en 
geslacht spelen volgens de auteurs een rol bij het 
crimineel gedrag. Daarvoor halen zij aan het begin 
van dit artikel resultaten van verschillende empirische 
onderzoeken aan. Deze onderzoeken richtten zich 
voornamelijk oP de studie van geadoptcerde kindercn 
en tweelingen. De implicaties van deze onderzoeks-
resultaten zijn volgens de autcurs drieledig. In de 
cerste plaats leveren deze rcsultaten aangrijpingspun-
ten voor verder empirisch onderzock. Verder impli-
ceren dcze onderzoeksresultaten dat men anders tegcn 
de dader van criminaliteit moct aankijken en ten derde 
zijn uit deze resultaten conclusies te trekken met 
betrekking tot de preventie. Aan deze implicatics wij-
den de auteurs achtereenvolgens bijzondcre aandacht 
in dit artikel. Ten aanzien van de preventic merken de 
auteurs op dat met alle waarborgen in dc toekomst 
zou kunnen worden gedacht aan een vroegtijdig in-
spelen op potentiele daders en hun omgeving, gegeven 
hun biologische gepredisponcerdheid tot crimineel 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 



90 

22 
Hackler, J. and W. Paranjape. Analyzing juvenile 
justice statistics in metropolitan areas. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., or. 4, 
oktober 1983, blz. 447-462. 

Volgens de auteur maken de beleidsmakers in Canada 
op bet gebied van het jeugdrecht niet voldoende 
gebruik van de statisticken die voorhanden zijn. Hij 
doet in dit artikel eon poging doze statisticken to 
analyseren in 12 grate stcdelijke gebieden. De aan-
dacht is daarbij gericht op diefstallen ander 200 dol-
lar, omdat dit cen vcelvoorkomend en minder crnstig 
misdrijf is. Hij geeft aan welke methodologische pro-
blemen hij bij zijn work tegenkwam m.b.t. standaar-
disering, overlapping van registratiesystemen en ver-
schillen in leeftijdsgrenzen tussen de verschillende 
provincies. Nadat de cijfers van de bclangrijkste 
Canadese gebieden gepresenteerd en vergeleken zijn, 
duet de auteur suggesties voor het toekomstig gebruik 
van doze statistische gegevens. 
Daarbij signaleert hij een drictal vragen: 1) is or 
sprake van 'netwidening': 2) doorlopen vooral under-
dogs het gchele strafrechtclijk systecm; on 3) worden 
stigmatiseringskenmerken vcrtaald in officiele  dolin- 
quontie. Ilij concludecrt dat or, wanncer men wil dat 
or effectiever gebruik gemaakt wordt van officielc 
gcgevens, moor overleg nodig is tussen degenen die op 
plaatselijk niveau de cijfers produceren, de ander-
zoekers die proberen de cijfers to interpreteren on de 
medewcrkers van het Canadese CBS die voortdurend 
bezig zijn eon zekcre mate van vergelijkbaarheid tussen 
de diverse registraticsystemen to bewerkstelligen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Olson -Raymer, G. The role of the federal government 
in juvenile delinquency prevention: historical and 
contemporary perspectives. 
Journal of criminal law and criminology. 74c jrg., 
nr. 2, zoiner 1983, Hz. 578-600 (USA). 

In dit artikel geeft de auteur eon overzieht van het 
denim) over preventieprogramma's inzake jeugd-
criminaliteit. In een historische beschouwing laat zij 
zien welke maatsehappelijke factoren ertoe kunnen 
leiden dat aan dit soort preventicprogramma's aan-
dacht wordt besteed. Mot cen opsomming van pre-
ventieprojecten over verschillende perioden brengt de 
auteur in bceld hoe het denken hierover zich heeft 
ontwikkeld. Hierbij bestcedt zij ruimc aandacht aan 
dc ontevredenlicid van het publick met de resultaten 
van doze preventieprojecten. Aan het slot van het 
artikel beplcit zij con groterc integratie tussen het 
theoretische denken over preventic en de praktijk. 
Zij doet enkele voorstellen hoc in de huidige samen-
loving doze integratie is to verwczenlijken. Hierbij 
verwijst zij met name naar de mogelijkheden die het 
schoolsysteem biedt. Daarnaast zijn or volgens haar 
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mogelijkheden om het normatieve klimaat binnen het 
gezin te beihvloeden. 
Met literatuuropgave. 

24 
Orsagh, T. Is there a place for economics in crimino-
logy and criminal justice? 
Journal of criminal justice, 1 le jrg., nr. 5, 1983, 
blz. 391-401 (USA). 

Economen zien de mens als ecn rationele nutsmaxi-
malisator die vrij kan kiezen tussen gedragsalterna-
tieven. Dit filosofisch mensbeeld is bepalend voor 
economische theorieen. Hierin kenmerkt het mense-
lijk gedrag zich door vrijheid en vrijWilligheid, terwij1 
de actoren veelal indiyiduen zijn. Ook economen die 
zich hebben gebogen over criminologische vraagstukken 
hanteren een dergelijke werkwijze. De keuze tussen 
bijvoorbeeld het wel of niet begaan van een misdrijf 
wordt dan voorgesteld als een rationele kosten-baten 
analyse, waarin het maximeren van het persoonlijk 
nut of welzijn voorop staat. De deductieve methodo-
logie van de cconomen waarbij het gebruik van de 
wiskunde cen belangrijke plaats inneemt, kan bij cri-
minologisch onderzoek grote diensten bewijzen. Het is 
de stelling van de auteur dat ondanks diepgaande filo- 
sofische verschillen tussen beide disciplines zij elkaar 
kunnen aanvullen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Reiss, A..1. Crime control and the quality of life. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 1, 
september/oktober 1983, blz. 43-58 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de betekenis 
van de criminaliteit voor de kwaliteit van het leven in 
een samenleving. Voordat hij hierop nader ingaat geeft 
hij een korte schets van de omvang van de criminaliteit 
in de Amerikaanse samenleving. Bij de beschouwing 
van de kwaliteit van het leven stelt hij vast dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de feitelijk 
plaatsvindende criminaliteit en de angst hiervoor bij 
de burgers. Ten aanzien van de feitelijk plaatsvindende 
criminaliteit merkt de auteur op dat de geografische 
ligging van de woongebieden waar `wat te halen valt' 
ten opzichte van de woongebieden waar de normen 
wat zijn vervaagd van grote betekenis is. De criminali-
teit neigt ertoe zich op de gemakkelijkste manier te 
ontwikkelen. Dit geldt volgens de auteur zowel voor 
de vermogenscriminaliteit als voor de geweldscrimina-
liteit. Hoe groter de afstand tussen de potentiele dader 
en het potentiele slachtoffer, hoe kleiner de kans op 
criminaliteit. In de tijd gezien ontwikkelen volgens de 
auteur de vermogenscriminaliteit en de geweldscrimi-
naliteit zich verschillend. 
Met literatuuropgave. 
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26 	 - 
Wolfgang, M. E. Delinquency in two birth cohorts. 
American behavioral scientist, 27e jrg., or. 1, 
september/oktober 1983, blz. 75-86 (USA). 

In dit artikcl doet de autcur verslag van het onderzoek 
dat hij heeft gedaan naar het erimineel gedrag, zowel 
open als verborgen criminaliteit van jongeren die in 
Philadelphia zijn opgegroeid van temninste hun don-
de tot achttiende jaar. H ij onderscheidt in doze onder-
zoekgrocp eon categoric oudcren en jongeren. Binnen 
doze grocp onderzoekt de auteur vervolgens aan de 
hand van de empirische gegevens over het crimineel 
gedrag de samenhang tussen dit gedrag en o.a. het 
ras en het geslacht van de ondcrzochte populatic. 
Met behulp van eon aantal overzichten brengt hij de 
statistische samenhang in Weld. 110 gaat daarbij nader 
in op de relatie tussen de geweldscriminaliteit on de 
zich ontwikkelende subculturen. Aan het slot van 
zijn artikel wijst de autcur op het bclang van con 
beschouwing van de gehelc crimincle carriere van de 
dader bij de bcstrijding van de criminaliteit. Dit is in 
de praktijk nogal eons moeilijk vanwege de gescheiden 
rechtspleging voor jongeren on volwassenen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

27 
Goetting, A. The elderly in prison: issues and 
perspectives. 
Journal of research in crime and delinquency, 20e jrg., 
nr. 2, juli 1983, blz. 291-309 (USA). 

Uit de literatuur m.b.t. de oudere gedetincerde in de 
U.S.A. rust het volgende Weld op: het zijn over-
wegend mannen, blank, ongetrouwd, zelden meer dan 
basisondcrwijs genoten, recidivisten met vaak eon ver-
oordeling wegens eon geweldsmisdrijf, de kans op 
recidive na hun vrijlating is goring. Volgens sommigc 
onderzoekers kenmerkt het leven van oudere ge-
detincerden zich door eon redelijke tevredenheid met 
hun bestaan. Anderen wijzen echter op eon miserabel 
bestaan met veel cenzaamheid. Betrokkenheid met de 
vijf maatschappelijke basis-instituties (de famine, de 
school, het economisch systeem, het politieke systeem 
en de religie) is stork verminderd. Over het algemeen 
overtreedt do oudere gedetineerde in mindere mate 
de voorschriften van de gevangenis dan de jongere. 
De criteria voor cen proeftijd zijn vaak niet van toe. 
passing op dc oudere gedetineerde. In 1982 verzocht 
de auteur aan gevangcnissen in alle dclen van Amerika 
om informatie m.b.t. beleid en faciliteiten. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat doze categoric een 
vergeten groep vormt. Zij dringt daarom ook stork 
aan op verbeteringen teneinde eon verdere aantasting 
van burgerrechten to verhinderen. 
Met literatuuropgave. 
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Hartz -Karp, J. The impact of infants in prison on 
institutional life: a study of the mother/infant prison 
programme in Western Australia. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
16e 	nr. 3, september 1983, blz. 172-188. 

De auteur doet in dit artikel verslag van een onder-
zoek dat zij verricht heeft in een gevangenis in West-
Australie naar het effect van programma's waarbij 
zuigelingen of kleuters bij hun moeder in de gevange-
nis verblijven. Het doel van het onderzoek is om te 
kijken wat het effect van klcine kinderen in gevange-
nissen is op het institutionele Leven en of deze pro-
gramma's managementproblemen met zich meebren-
gen. Hiervoor heeft zij de gevangenisautoriteiten, 
moeders van kinderen en andere gedetineerden onder-
vraagd over het beleid in de gevangenis, de faciliteiten 
voor moeder en kind en de bemoeienissen van justitie. 
Voordat zij de resultaten weergeeft, gaat zij in op het 
historisch kader van de programma's waarbij de kin-
deren bij hun moeder in de gevangenis kunnen blijven 
en geeft zij inzicht in de literatuur over dit onderwerp. 
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn, dat 
kinderen in de gevangenis ecn positief effect hebben 
op het leven in de gevangenis, waardoor veel andere 

93 	bij-effecten van de institutionalisatie worden gecom- 
penseerd. Toch moet men het effect van dergelijke 
programma's niet overschatten, zeker niet sinds zich 
een verharding van het totale institutionele !even 
voordoet. 

29 
Jong, C. de en R. Verpalen. De medische dienst in 
de penitentiaire inrichting. 
Proces, 62e jrg., nr. 12, december 1983, 
blz. 349-359 (N). 

Teneinde wat meer te weten te komen over het 
Instituut' medische dienst in de penitentiaire inrich-
ting en de werkwijze ervan, hebben de auteurs ge-
sprekken gevoerd met dokter Kamermans, inrich- 
tingsarts in het Rotterdamse Huis van Bewaring, en 
met dr. E. Meulenbelt, de geneeskundig inspecteur bij 
het Ministerie van Justitie. De inrichtingsarts is ener-
zijds ambtenaar in dienst van het Ministerie van 
Justitie, hetgeen betekent dat de arts in de inrichting 
ondergeschikt is aan de directeur, die uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. Ander-
zijds verschaft de specifieke deskundigheid van de 
arts deze een zekere vrijheid van handelen bij zijn 
taakuitoefening, welke leidt tot een eigen verantwoor- 
delijkheid waardoor zijn beslissingen in het algemeen 
niet beschouwd kunnen worden als beslissingen van 
de directeur. Deze taakomschrijving van de inrichtings- 
arts geeft op sommige plaatsen reeds een aanwijzing 
voor het bestaan van knelpunten, o.a. op het gebied 
van de werving en selectie van de gestichtsartsen, de 
combinatie van taken (de inrichtingsarts is immers 
zowel huisarts als keuringsarts) en de vrije artsenkeuze. 
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De auteurs zijn van mening dat de regeling van de 
medische verzorging in de penitcntiaire inrichtingen, 
ook de praktische uitvoering, niet slecht to noemen is. 
Klachten worden vooral veroorzaakt door de detentie-
situatie op zich alsmede het bestaan van knclpunten 
waarvan sommigc inherent zijn aan de structuur van 
het gevangeniswezen. De klachten, die ten overstaan 
van of over de medische dicnsten geuit warden, nil-
Ion derhalvc nooit allemaal eon bevredigendc oplos-
sing vindcn. Dit neemt echter niet wog dat in sommige 
opzichten de onduidelijkhcid in de positie van de arts 
weggenomen zoo kunnen worden die nu de oorzaak 
is Van nogal wat ongenoegen on wantrouwen. 

30 
Leonard, E. B. Judicial decisions and prison reform: 
the impact of litigation on women prisoners. 
Social problems, 31e jrg., nr. 1, oktobcr 1983, 
blz. 45-58 (USA). 

Vrouwelijke gedetincerden in de Verenigdc Staten 
worden nog steeds geconfrontcerd met discriminatie 
op velerlei gebied, ondanks de gevangenishervor-
mingen van de laatste jaren. Dc auteur van dit artikcl 
plaatst kanttekeningen bij dric categoriedn van 
procesvoering door vrouwen vanuit de gcvangenis, 
betreffendc: discriminatie op grond van sexc, 
medische verzorging on rechten toy. kinderen. Zij 
gaat in op het bcperkte effect dat rechterlijke 
bcslissingen blijken to hebben op omstandigheden 
zoals doze zich voordoen in vrouwengevangenissen on 
analyseert do oorzaken hiervan. De auteur concludeert 
als volgt: het voeren van processen is voor de vrouwen 
eon middcl om to vechten tegen de lijdelijkheid, 
onderdrukking on bcvoogding in de vrouwen-
gevangenissen. De omstandigheden waaronder zowel 
vrouwelijke au s mannelijkc gedmincerden leven zijn 
sleeht; voor vrouwen nog slechter dan voor mannen. 
Problemcn van beide grocpen moeten worden aan-
gepakt, hetgeen zal betekenen dat verband gclegd 
moot wordcn tussen het samenleven binnen de 
gevangenis on de samcnleving als totaal, in eon poging 
beide te herstrueturcren. Programma's zouden kunnen 
worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het zorgen 
voor faciliteiten voor vrouwen met kinderen, tencinde 
hun kindercn binnen de gevangenis to kunnen 
vcrzorgen en verlof voor niet-gewelddadige 
gedetincerden. De erkenning dat gevangenissen noch 
misdadigcrs licrvormen, noch misdaad bedwingen, 
zou moeten leiden tot de overtuiging dat de tijd rijp 
is voor vcrandering on niet voor het bouwcn van nog 
moor gevangenissen. De strijd om gevangenissen to 
veranderen is slechts con deel van de verdcr reikende 
strijd om rechtvaardigheid in de samenleving. 
Met literatuuropgave. 

31 
Ramirez, J. Race and apprehension of inmate 
misconduct. 
Journal of criminal justice, Ile jrg., nr. 5,1983, 
blz. 413-427 (USA). 
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Vele autcurs hebben reeds benadrukt dat niet-blanken 
en andere minderheden worden gediserimineerd op 
allc niveaus van het justiticel systeem. Wanneer ecn 
gedctineerde de regcls van de gevangenis schendt, dan 
wordt van deze overtreding door de gevangenis-
autoriteiten een rapport wegens wangcdrag opgesteld. 
De vraag is of binnen gevangcnissen ook sprake is van 
raciaal vooroordecl. Het onderzock wcrd uitgevoerd 
in een gevangenis, met ecn cvengroot aantal blanken 
als zwarten, in het midden-westen van Amerika. Het 
bleek dat er van zwarte gedetineerden over de onder-
zoeksperiode van negen maanden relatief nicer 
rapporten wegens wangedrag waren opgesteld dan van 
blankc. Zwarten bleken steeds oververtegenwoordigd 
bij gevallen van wangedrag waaromtrent subjecticve 
oordeelsvorming mogelijk is. Blanken werd het 
meest wangedrag verweten waarover weinig of geen 
verschil van oordeel mogelijk is. De auteur wijst in dit 
verband op een tweetal aspectcn van het besluit-
vormingsproces t ,.a.v. het makcn van ecn rapport over 
een gedetineerde. Ten ecrste de oordeelsvrijheid van 
de beoordelaar en ten tweede de mate waarin den 
verantwoordelijk gestcld kan worden voor zijn 
genomen beslissing. Len raciaal vooroordeel zal nicer 
kans krijgen in situaties met een grote oordeels-
vrijheid en een geringe verantwoordelijklicid voor de 
genomen beslissing. 
Met literatuuropgavc. 

32 
Schaffner, P., und W. Kneip. Fühlt sich der Auskinder 
in Haft als Gefangener zweiter Klasse? 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
32 jrg., nr. 5, oktober 1983, blz. 259-265 (BRD). 

De meest recente statistische gegevens over het aantal 
gedetinecrden in de regio Baden-Wiirttemberg tonen 
aan dat zestien procent van alle gedetineerden 
(1.300 van de 8.000) een buitenlandse nationalitcit 
bezit. Interesse voor het lot en de problemen van de in 
hechtenis gcnomen buitenlanders is gering. De auteurs 
stellen zich de vraag in hoeverre er op dit gebicd 
verbetcring is opgetreden en of bepaaldc veranderingcn, 
zoals bijvoorbeeld concentratie van buitenlandse 
gedetineerden in apartc inrichtingen, wensclijk zijn. 
Beantwoording van de vraag vcreist het inschakclen 
van de direct betrokkenen, bepaling van hun situatie. 
Onderzock werd gehouden in de rcgio Baden-
Wiirttemberg, de inrichting Mannheim. 134 van de in 
totaal 663 gedetineerden hadden cen buitenlandsc 
nationaliteit (twintig procent). 356 bewoncrs van de 
inrichting namen dcel aan het onderzock, 85 buiten-
landse gedetincerden (63 procent) en 271 Duitsc 
gedetincerden (51 proccnt). Om de anonimiteit te 
waarborgen werd gcbruik gcmaakt van cen vragenlijst 
als ondcrzocksinstrument. Diverse onderwerpen 
kwamen aan de ordc, zoals o.a. talenkennis (van zowel 
de Duitse taal als de moedertaal), contact met en 
verhou ding ten opzichte van mede-gedetinecrden, 
demografische kenmerken en gcloofsovertuiging. De 
autcurs concludcren o.a. dat de buitenlandcr in 
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hechtenis zich gcconfrontcerd ziet met veto pnoblemen. 
Hij voelt zieh in vergelijking net Duitse gedetineerden 
benadceld en bovendien voelt hij zicRslachtoffer van 
de vooroordelen van Duitse mode-gedetineerden. 
WeRicht mode dankzij de steikere sociale on religieuze 
instelling van de buitenlander trcden de mogclijk 
daaraan gekoppelde psychische problemen in mindere 
mate dan verwacht op. Voor vat betreft integratie 
dicnt men enerzijds sociaal contact met Duitsers 
mogclijk to maken en andcrzijds rekcning to houden 
met het stabiliserende effect van contact met 
buitenlandsc landgcnoten. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

33 
Cellini, H. R. and J. R. Lorenz. Job club group 
training with unemployed offenders. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1983, 

blz. 46-54 (USA). 

Het is al lang bekend dat de beperkte kansen op een. 
baan voor ex-gevangenen vooral veroorzaakt wordcn 
door twee factoren: het gebrek aan gewenste 
vaardigheden en aan werkcrvaring. De auteurs 
bespreken een programma dat gericht is op zowel het 
vinden van eon baan als het behouden van die baan: 
Het programma heeft de volgende kenmerken: 
1) het wekt vertrouwen bij de elienten, 2) or worth' 
gcwerkt aan het verwerven van realistische attitudcn 
on perspectieven m.b.t. de wercId van het work; 
3) men leert de vaardigheden die nodig zijn om eon 
baan to vinden; on 4) kan doze uitproberen in een 
positicf gezinde omgcving; 5) zelfovertuiging on 
positieve attitude worden gestimuleerd, 6) or wordt 
gewerkt aan groepssolidariteit on -Ioyaliteit. De 
auteurs gaan uitgebrcid in op do mogelijkheden om 
het effect van eon dergelijk programma to meten. 
Nader onderzoek blijkt noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

34 
Jong, H. de en W. F. Oosterhuis. Onderzoek pro eghulp .  

Proces, 62e jrg., nr. 12, december 1983, blz. 376-381 
(N). 

De auteurs geven resultaten van ondcrzock naar de 
vroeghulp in de arrondissementen Leeuwarden on 
Groningen. Dc onderzoeksgegevens hebben bctrekking 
op 1981. De rcclasseringsverenigingen on radon uit de 
arrondissementen Leeuwarden on Groningen vinden 
naast tcrugdringen van de voorlopigc hechtenis 
directe hulp aan de verdachte belangrijk. De vraag-
stelling van het ondcrzock in de arrondissementen 
Leeuwarden on Groningen luiddc: 'Kan de vroeghulp-
rapportage invlocd uitocfenen op de vordering/ 
beslissing van de Officier van Justitie en/of de 
Rechter-commissaris over de toepassing van de 
voorlopige hechtenis?' Het onderzock word in een 
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vijftal fasen uiteengelegd, gericht op een.vergelijk 
tussen de houdingen en meningen van de reclassering 
en de leden van het Opcnbaar Ministeric en de • 
Rechterlijke Macht, en hoe hun opvattingen door-
werken in de praktijk van de vroeghulp. Zowel 
rcclassering als magistratuur vindt de vrocghulp van 
belang. De reclassering blijkt goed in te spclen op de 
door de Officier en de Rcchter-commissaris gewenste 
informatie over de persoonlijke en sociale omstandig-
heden van de verdachte, welke als aanvulling maar 
ook als tegenwicht gczien kan worden ten opziehte 
van het proces verbaal en kan bijdragen aan de 
bcslissing over de toepassing van voorlopige hechtenis. 
Tenslotte merken de auteurs op dat de reclassering 
vooral aandacht zal mocten besteden aan het 
ontwikkelen van alternaticven voor voorlopige 
hechtenis die voor het Openbaar Ministerie en de 
Rechterlijke Macht met voldocnde garanties omkleed 
zijn. 

35 
Luca, A. M. De reclassering op weg naar een nieuwe 
structuur. 
Panopticon, 4e jrg., nr. 5, september/oktober 1983, 
blz. 443-456 (B). 

Een terugblik op de ontwikkeling van het reclasserings-
werk in Belgie leert dat dit is ontstaan decls van uit 
het particulier initiatief, deels door de overheid is 
ingesteld. De afhankelijkheid van Justitie leidt vaak 
tot een ambivalente hulpverlening. De auteur geeft 
twee mogelijke oplossingen aan: het afbouwmodel 
(waarbij de bestaande diensten geleidelijk opgaan in 
het algemeen welzijnswerk) en het fusicmodel. Zelf 
kiest hij o.a. vanwcge de economische voordelen, 
voor het laatste model. Hierbij zou er een fusie moeten 
plaats vinden tussen de Sociale dienst van het bcstuur 
der Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitic . 
(overheid) en de Diensten voor Sociale ReIntegratie 
(particulier initiatief). Naast professionele krachten 
zouden in deze nieuwe structuur ook vrijwilligers een 
plaats moeten krijgen. De auteur stelt een organisatie 
voor op drie niveaus: op lokaal nivcau reclasserings-
raden, op districtsniveau een zgn. reclasserings-
vereniging en tenslotte op ccntraal niveau de 
Algemene Reclasseringsraad als overkoepelend orgaan. 
Dit concept moct een uitdaging zijn voor een 
intensieve discussie over dit onderwcrp. 
Met literatuuropgave. 

36 
Zimbal, C. K. Hiring women ex-offenders: what we can 
do. 
Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1983, 
blz. 42-45 (USA). 

Iedere vrouwelijke ex-gedetineerde heeft per definitie 
twee nadelen: ze is vrouw en ex-gedetineerde. Ook is 
t.o.v. mannelijke ex-gedetineerden hun aantal kleiner 
en daardoor makkelijker over het hoofd te zien. Deze 
en andere redenen kunnen de relatief geringe belang- 
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stelling voor de rehabilitatie van vrouwen verklaren. 
Oludat doze vrouwen alles tegen hebben: veelal goon 
of weinig scholing on werkervaring on dikwijls tot con 
etnischc minderheid behorend, is or weinig uitzicht op 
eon (vastc) baan. De schriffster bespreekt eon aantal 
mininium-eisen voor eon programma om de werkloos-
heid onder vrouwelijke ex-gedetineerden en hun 
recidivisme tcrug to dringcn. 

Psychiaffische zorg 

37 
Adriaens, L. J. E. Groot Batelaar. 
Proces, 62c jrg., nr. I 2,.deeember 1983, blz. 360-367 
(N). 

Groot Batelaar, eon rcelasseringsgemeenschap 
ressorterend onder het Leger des IRAs, functioneert 
nicer en meet alt con psychotherapeutisch centrum 
voor de klinische behandeling van delinquenten en is 
eon van de particulicrc inrichtingen voor de behan-
doling van ter beschikking van de regering gestelden. 
De laatste jarcn valt eon daling van het aantal opgelegde 
TBR's to constaleren on tegclijkertijd eon sterke 
toename van het aantal lange vrijheidsstraffen. Er 
bcstaat con sterke behoefte aan con tussenoplossing 
welke geboden zou kunnen worden door de geestelijke 
volksgezondheidszorg. Doze blijkt echtcr huivcrig en 
afwerend to staan tcgenover justitiabolen, zodat de 
bchoeftc aan eon tussenoplossing onverminderd blijft 
bestaan. Eon instelling alt Groot Batelaar blijkt wel in 
doze bchoefte to kunnen voorzien. Zij behandelt die 
categoric van psychisch gestoorde delinquenten die 
encrzijds niet al to veel maatschappelijke risico's 
oplevert, maar die anderzilds duidelijk eels klinische, 
residentiele behandcling behodt on waarbij uit het 
verlcden vaak blijkt dat zowel het klassieke maat-
schappelijke strafantwoord op hun gedragingen als 
de ambulant° hulppogingen grondig faalden. De 
auteur, zelf psychotherapcut on hoofd van de 
behandeling op Groot Batelaar, betrcurt dat het 
Ministerie van Justitic, hoewel zij het goede work dat 
voor de justitiabelen verrieht wordt erkent. Groot 
Batelaar wil overhevelen naar het Ministerie van WVC. 
Hij concludcert dat het justiticbelcid getuigt van con 
gebrek aan visie, zowel m.b.t. de levensproblematiek 
van eon bcpaalde categoric justitiabclen, alt in.b.t. de 
veronderstelde effeetieve besparingen die de voor-

gestelde maatregelen geacht worden op to brengen. 

38 

Mednick S.A. and K. M. Finello. Biological factors 
and crime: implications for forensic psychiatry. 
International journal of law and psychiatry, 6c jrg., 
1983, blz. 1-15. 

Uit corder onderzoek zijn or aanwijzingen dat 
crimineel gedrag Hen &le) erfclijk bepaald is. Dit kan 
onderzocht worden door familic-onderzoek, tweeling-
onderzock en adootic-onderzock. De auteurs hebben 
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een groot retrospectief onderzoek gedaan door 
14427 adopticgevallen in Denemarken te bestuderen. 
D.m.v. statistische analyse kon den zij aantonen dat 
er ecn positicve correlatic bestaat tussen criminaliteit 
van de biologische vader en het kind (en slechts zeer 
gering tussen adoptiefouder en kind). De correlatie 
wordt nog duidelijker als er sprake is van recidivisme. 
Ook bij geadopteerde brocrs (in verschillende gezin-
nen) blijkt er een verhoogde correlatie wat betreft 
criminaliteit te bestaan. De auteurs doen een sugges-
tie t.a.v. de aard van de erfelijke factor. 
Met literatuuropgave. 

39 	 • 
Wormith J. S. A survey of incarcerated sexual 
offenders. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 4, 
oktober 1983, blz. 379-390. 	• 

Dit Canadese onderzoek uit 1979 werd opgezet om 
beleidsrelevante informatie te verkrijgen voor het 
ontwikkelen van behandelingsprogramma's voor 
zedendelinquentcn. Alle gedetineerden uit federale 
gevangenissen in de Prairicprovincies die veroordecld 
waren wegens een zedendelict, werden per computer 
geselecteerd en in het onderzoek betrokken. Ook 
werd aan het gevangenispersoneel gevraagd in de 
dossiers te zoeken naar aanvullende gevallen van 
zedendelicten waarbij bijv. cen zedendclict tot moord 
had geleid en de moord als voornaamste misdrijf 
wcrd beschouwd, zodat bij de computerselectie deze 
gcvallen buiten beschouwing zouden blijven. Dit alles 
leiddc tot 205 gevallen van zedendelicten die voor het 
onderzoek bruikbaar waren. 
De gegevens werden verzamcld door middel van een 
vragenlijst die door het gevangenispersoneel moest 
worden ingevuld met gebruikmaking van dossier-
gegcvens, achtergrondkennis van de stafleden en 
interne rapporten en gesprekken. De vragenlijst 
bestond uit vier onderdelen a) officiele justitiele 
gegevens, b) persoonlijke en demografische gegevens, 
c) cen beschrijving van het laatste delict, ook van de 
persoonlijke omstandigheden en het slachtoffer en 
d) de `behandclbaarheid' waarin de houding van de 
delinquent tegenover het misdrijf, het slachtoffer en 
de behandeling werd aangegeven. 
Uit de resultaten bleck dat 11% van de gedetineerden 
in de federate gevangenissen veroordeeld is wegens 
een zedendelict en dat 60% van hen hicrbij geweld 
gebruikt had. De meesten van hen waren tevreden 
met hun sexuele geaardheid en waren niet van plan 
hun manier van leven te veranderen of over hun delict 
te praten. Hun intellectuele begaafdheid was beneden 
normaal en hun toch al zeer geringe motivatie voor 
bchandeling was nog lager wanneer de behandeling 
binnen de gevangenis zou plaatsvinden. Wel werd 
duidelijk dat degenen die het hardst behandeling 
nodig hadden er ook het mcest van zouden profiteren. 

. De onderzoeker beveelt aan dcze behandeling buiten 
de gevangenis te laten gebeuren. 
Met literatuuropgave. 
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Kinderbescherming 

40 
Junger-Tas, J. Kinderrecht en kinderwelzijn in 
historisch perspectief 
Tijdschrift voor familic- on jeugdreeht, 50 jrg., or. 7/8, 
november 1983, blz. 206-232 (N). 

In dit artikel verdedigt de autcur d these dat in onze 
westerse wereld kinderen heel lang zijn behandeld als 
voorwerpen van weinig waarde. Vanuit de klassieke 
oudheid volgt de auteur de maatschappelijke positie 
van het kind door do ecuwen 'leen. Ten aanzien van 
de positie van het kind in de oudheid merkt zij op 
dat or van eon wegwerpkind gcsproken ZOO kunnen 

worden. Het hcstaansrecht van het kind was stork 
afhankelijk van de wcistand in de samenleving. Ms 
an van de opvallendste leiten van de pre-modcrne 
tijd stelt de auteur vast dat het kind in die periode 
vanaf de middeleenwen tot de 18c eeuw eigenlijk 
nauwelijks bcstond. Ook in die periode kwam het 

kind weinig of goon heseherming toe. Hot denken 
over het kind word mode bcpaald door het fen dat 
de kindersterfte hoog was, het to vondeling leggen 
vcel voorkwam en hot kind al jong word uitbesteed 
001 to werkcn. Enema besehrijft de auteur dc 
ontdekking van het kind in de 18e on 19e ccuw. Met 
doze ontdekking ontwikkelt zich de kinderbescher-
ming on hot kinderrecht. In de 20e °cm signaleert 
zij de emancipatie van het kind. Zij concludeert 

tenslotte dat we . mogen verwachten dat in de komendc 
decennia de koppeling van welzijn on recht moor 
gestalt° zal krijgen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Pratt, J. D. Folk-lore and fact in truancy research; 
some critical comments on recent developments. 
British journal of criminology, 23e jrg., or. 4, 

oktober 1983, biz. 336-353. 

Do auteur is van mening dat over het algemeen de 
theoretische uitgangspunten van het onderzoek naar 
spijbelen positivistisch van aard zijn. Men gaat op dit 
gebied voorbij aan de ontwikkelingen in de 
devianticsociologie. Hij kritiscert in dit artikel het 
onderzock van I. Berg et al. naar hot effect van de 
opschortingsprocedure die in Leeds door de rechter 
vvordt toegepast bij ongeoorloofde absentie van 
school (zie exc. nr . 40 in Just. Verkenningen 
nr. 9/83). Zo zouden de steekproeven van Berg niet 
representaticf zijn. De auteur heeft ook cthische 
bezwaren tegen Bergs onderzocksopzet die de 
belangen van de onderzockspersonen gesehaad zou 

liebben. Vcrder heeft Berg naar de owning van de 
auteur onjuistc beleidsaanbevelingen gedaan. Ook 
levert de auteur kritick op de rcchterlijke instantics 
die op con onzorgvuldige on oneigenlijke manicr 

zouden zijn omgegaan met absentiezaken. Hij voelt 
or veeI nicer voor on' het kind in kwestie to laten 
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begeleiden door het maatschappelijk werk. Tcgenover 
Bergs gcbruik van het positivisme stelt de auteur het 
gebruik van de ideedn van de socioloog Max Weber. 
Deze spreckt nict in termen van deficienties en 
pathologisch gedrag, zoals Berg, maar stelt juist de 
betekcnis die een handcling (i.e. absenteisme) voor 
iemand hceft voorop. Het artikel wordt gevolgd door 
een uitgebreid weerwoord van Berg et al 
(blz. 353-357). 
Met literatuuropgave. 

Politie 

42 
Fijnaut, C. Veilig ondernemen in discussie. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 23, 
12 november 1983, blz. 523-525 (N). 

In de brochure Weilig ondernemen' staan een aantal 
tips om het risico van overval en beroving te beperken. 
Volgens de auteur zittcn er in deze brochure twee 
stellingen vervat die bedenkelijk zijn, te weten de 
probleemstelling dat overvallers gewoonlijk rationed, 
bijna militair-strategisch te werk gaan en de veronder-
stelling dat alle ondernemingen, grote en kleine, 
min of meer in dezelfde mate in de gelegenheid zijn 
om de duurdere, vermoedelijk ook de meest effectieve 
van de aanbevolen ontmoedigingsmaatregelen te 
treffen. Ten aanzien van de eerste stelling merkt hij 
op dat uit onderzoek is gebleken dat overvallen 
overwegend op amateuristische wijze worden uit-
gevoerd, dat er nooit vecl belangstelling is geweest 
voor een andere preventieve aanpak dan techno-
preventieve aanpak en dat de financiele instellingen 
door de techno-preventie het risico van overval en 
beroving in belangrijke mate hebben afgewenteld op 
winkelbedrijven en woningen. Ten aanzien van de 
tweede stelling merkt de auteur op, dat winkel-
bedrijven door hun aard en hun relatie met klanten 
nooit zo'n 'high security' kunnen bereiken als de 
financiele instellingen, en de auteur vraagt zich af of 
het wel zo wenselijk is dat de 'security' van de 
winkelbedrijven in de hier vastgestelde richting 
wordt opgevoerd. Tot slot bestcedt de auteur 
aandacht aan dc verhouding tussen de reguliere 
politic en de veiligheidsindustrie in deze aangelegen-
heden (preventieve surveillance en opsporings-
technische maatregelen dienen niet allcen een zaak 
van particulier initiatief te zijn). 
Met literatuuropgave. 

43 
Hoogenhuis, C. en A. Kuijvenhoven. Aangifte doen 
bij de politie. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 24, 
26 november 1983, blz. 539-542 (N). 

Het aangiftegedrag is volgens de auteur voor de 
politie een belangrijk gegeven, onder meer om enig 
zicht te hebben op de mate waarin bepaalde typcn 
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delicten voorkomen, zodat daarop maatregelen 
kunncn worden afgestemd. Maarwaarom mensen 
aangifte doen bij de recherche is con vraag die nog 
maar zelden is gesteld. De auteurs gaan op doze vraag 
in nadat zij east de wetenschappelijke relevantie tan 
de orde hebben gesteld. Gedurendc eon maand werden 
ruim vijftig aangevers uitgebreid ge .interviewd met con 
open vraagstelling, nadat hun aangifte was opgenomen 
bij cen recherche-afdeling van de gemcentepolitie to 
Rotterdam. Enkele resultaten van dit onderzock zijn: 
de motieven die genoemd worden kunncn in dric 
typen worden onderscheiden. Bijna de helft hoopt 
dat de dief of het kwijtgeraakte gcvonden wordt, eon 
klcinc grocp doet aangifte in verband met de 
verzekering, do ovcrigen doen hot op grond van hun 
`burgerplichr. De meeste aangevers lijken con 
realistisch beeld to hcbben van de verdere politic-
activiteiten on over de gang van zaken. Aan het 
bureau was men vrijwel unanicm tevreden. Vervolgens 
gown de autcurs con interpretatic van de resultaten 
nit dit vooronderzock on geven aan waarom aangevers 
(slachtoffers) van kleine misdrijvcn scricus genomen 
dienen to worden. De autcurs concludcren dat de 
samenwerking die no in den lande tot stand is 
gckom en moot blijven voortduren, opdai ook in de 
toekomst hot vertrouwen in de vakbekwaamheid van 
de politic op peil blijft. 

Drugs 

44 
Cosyns, P. Toxicomanie, gevangenis en methadon-
problemen. 
Panopticon, 4c jrg., nr. 5, september/oktober 1983, 
blz. 413-419 (B). 

Het drugproblecm is ook in Belgie actucel, hoewel 
kwantitatief geringer dan bijv. in Nederland. Vcrslaafde 
gedetincerden worden in Belgie verplicht ontwend 
tijdcns hun gevangenschap. Hierbij vindt de °erste 
fase (fysickc ontwcnning) plaats in eon psychiatrische 
setting. In de daarop volgendc periode ontbreekt 
vcrdere bcgeleiding. De autcur plcit voor het opzetten 
van drugvrije therapeutische eenheden, waar gemoti-
veerde gedetineerden op contractbasis intensief bij 
het afkicken begeleid worden. Voor het overige ziet 
hij — gegeven hot maatschappanke klimaat in Belgie, 
waar drugs welt veel minder geacceptcerd wordcn dan 
in Nederland — goon betere alternatieven voor het 
huidige beleid van gcbruiksverbod binnen dc 
instellingcn on het verspreiden van verslaafden tusscn 
andcre gedetineerden (verdunningsbeleid). \Vat bctreft 
het voorschrijven van methadon kent mcn in BelgiC 
het probleem dat eon arts die itoxicomanie in stand 
houdt', strafbaar is; recentelijk zijn inderdaad enigc 
arisen veroordeeld. Bovendien is or in Belgie goon 
centrum dat adequaat is uitgcrust om de methadon-
verstrekking ter hand to nemen. 
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45 
Hoff, R. Politic en het verslavingsprobleem. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 24, 
26 november 1983, blz. 546-549 (N). 

Naar de mcning van de autcur krijgen de gevolgen van 
de verslavingsproblematiek voor dc organisatie en het 
fun ctioneren van de politic in de gevoerde discussie 
over het drugprobleem, onvoldoende aandacht. De 
auteur beoogt met dit artikel aandacht te vragcn voor 
de fricties die het gevocrde drugbeleid binnen de 
grote politiekorpsen oproept en de gevolgen die dat 
heat voor de kwaliteit van de taakuitvoering. Nadat 
hij inzicht heeft gegeven in de drugmarkt en de `onder-
nemers' die hierin participeren gaat de auteur in op 
de infiltratie van politic-agenten binnen de drugmarkt. 
Vervolgcns geeft hij aan dat clke politiele maatregel 
op welke niveau van de drugpiramide dan ook, tot . 
gevolg heeft dat uiteindelijks elders in het politickorps, 
hetzij in een district, hetzij bij ecn andcre centrale 
dienst, een tocname van de wcrkdruk ontstaat. De 
resultaten van alle inspanningen levercn een niet 
wezenlijke bijdrage ter beheersing van het drug-
probleem, maar het tast wel het niveau van het dienst-
betoon aan het publiek aan. Het drugprobleem doet 
het gevoel van onveiligheid in de grote steden sterk 
toenemen. Het vertrouwen van het publick in dc 
politic neemt af en eigenrichting necmt navenant toe. 
De auteur concludeert dat het de hoogste tijd wordt 
dat de verantwoordelijkc bestuurders hiervan door-
drongen raken en dit in de politieke besluitvorming 
ten aanzicn van het drugproblecm laten mccwegen. 
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