Een golf van geweld
Een aantal conclusies uit
recensies en publicates.

Een verhelderende visie op agressie en geweld
met nuttige tips en voorbeelden
Nederlands .furistenblad, 3/992

schrijver reageert op de golf van agressie en geweld die
onze sauenleving overspoelt uet een analyse van dit
verschiJnsel en van de geweldsfascLnatie die in onze
samenleving beeft postgrevattt
rrDe

Politieblad., 27 uaart L999 (gastcoluun):
rrDaar kornt bij dat politiepersoneel een afspiegeling van de
samenleving vormt en zij, net a1s andere burgers, in trun
directe leefomgeving te maken kunnen lcrijgen net de oorzaken

Algeueen

van agressie en geweldn.

Koninklijke llareclraussee, juni 1999:
ItHet boek Een golf vaR gefie1d. ls goed gefundeerd en laat zich

De

groed

lezenr.

Securitryr llanageaent,

uaart

1999:

rrln het boekje Een golf van geweld geeft Jaap Spaans een
verhelderende visie op agressie en geweldrr.
Blad rsporenr van de Algieuene Inspectied.l,enst (AID) 3/992
trIlet boetc sluit aardig aan op de rnissie zoals die het

afgelopen Jaar door het managenent is geformuleerd. De burger
is-innlrs onze k1ant, hij moet het nut en de noodzaak inzien
van het werk van de AID en dan zit het met dle
uaatschappelijke acceptatie oolt wel goedr.

tfansport en Trnrctrc tr{anagenent, uaart 1999:
nnet boekje staat boordevol van dergelljke praktische zaken
handige

tips

om geweld

in te

verpleegrlnrnde trieure \fPl{, 11

en

dannenrr

raa*

1999:

in de gezondheidszorg wordt niet zozeer
maar hulpverleners die met agrressie in _aanrakinqr
konen, t<unnen we1 iets hebben aan dit heldere boekJeunHet geweld

uitgreiiept,

De Staatscourant, 11

laart

1999.

riJksniveau is evenwel een meer centralistisch beleid
noodzakelijk: rnornenteel is de beteugelinq van geweld een
interdepartementaal geregelde zaak, naarbij maar Liefst zeven
urinistelies betrokken zl1n. Het grevaar van verkokering dreJ-gt.
ttOp
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