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voetbalwedstrijden oftreiterend 'hanggedrag'.

Het politiekorps wil de samenleving veiliger maken, maar ook de
sociale ordening en de omgang op straat positiefbeinvloeden. In 1997 is

in Amsterdamgekozenvoor de Streetwise-benadering.Sindsdienwordt
met meer geaccepteerddat mensen op straat doenwat ze zelfwillen en

zich niet aan de regels houden. Het gezagvan de politic wordt hersteld
doordaadwerkelijk opte treden enburgers aante spreken. Datresulteert

Voorwoord

vaak in scheldpartijen jegens politiemensen. 'Schelden doet geen pijn'
werdvroegergezegd.Eenkorpsdatprofessionaliteithooginhetvaandel

s'

heeft, pakt echterookbeledigingenaan.Datmaakteengoedeomgang
met het publiek extra moeilijk.
Uitgangspunt van ons politiekorps is datburgers aanelk contact met
depolitie eengevoelvantevredenheidoverhouden,ofhetnu telefonisch

isofinpersoon, ofdeburger nueenovertreder, eenaangever, eengetuige
ofverdachte is. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen hoe ingewikkelddatisjuistindeinteractietussendeburgerenpolitievrouwof-man
op straat.

Ditonderzoekzalgaanbijdragenaaneenverderebezinningoponze
professionaliteit. Het reikt manieren aan om onze bejegening van burgers op straat - in deverwardewereldvan alledag- bewusterenbeterte
laten verlopen.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwildceling (1998) wees er al weer
enigetijd terug op dat de openbare ruimte van de binnenstedenuiterst
kwetsbaaris voor misbruik. Vandalismeen vervuiling door onder meer
graffiti en kapotte straatverlichting scheppenvqlgens de Raadeen sfeer
waarinalleen hetrechtvan desterkste, debrutaalste enonverschilligste
lijkt te gelden.Hatgebouwenzanderportiers,winkelcentrazanderstadswachten, perrons zonder toezicht, dag en nacht geopende parken zijn

Mariette Christophe
Hoofd Professionalisering enInnovatie
Korpsleiding Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

even zovele uitnodigingen voor geweld en criminaliteit geworden. 'Wie
van metrostations junkieholen laat maken, zwart rijden op de tram
onbeboet laat en minachting voor iedere verkeersregel en sociale omgangsregel accepteert, creeert een sfeer waarin alles wat lelijk is een
alledaagsemogelijkheid lijkt te zijn geworden.'

September 2004

In grote steden als Amsterdam lijken veel burgers lak te hebben aan
het naleven van regels. Het verkeer heeft anarchistische trekken, en veel

stratenenstegenmakeneenvervuilde indruk.Eenanderegroteergemis
is verbaal geweld, vooral als burgers elkaar aanspreken op lastig of
schadelijk gedrag, en onmiddellijk een grate bek terugkrijgen.
Ergerniswekkend gedrag als schelden, wildplassen, vervuiling, van-

dalisme enherhaaldeoverlast heeft eendenioraliserendeuitwerkingop
het publiek.Als burgers regelniatigzien dat bijvoorbeeldjeugdigeboefjes genaakkelijk wegkomen na flinke overlast, treedt een berustende
houding in. Verloedering sorteert een zelfde effect: bewoners gaanvermijdingsgedragvertonen, waardoor de informele sociale controle van
buurtenwordtondermijnd.Omdatiederekleineovertredingofoverlastsituatie op zich niet veel verontwaardigingteweegbrengt - anders dan
diefstal ofmishandeling - is er ookweinig animo om er collectieftegen
op te treden (Roche 2002; WRR 2003).

Onder invloed van de 'broken windows'-theorie is in de Verenigde
Statenal eerderwerkgemaaktvan de aanpakvan ergerlijk gedragin het
publieke domein van grote steden (Kelling en Coles 1996). Volgens die
theorie wordt de informele sociale controle van buurten door aanhouI
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Inleiding

dende tekenenvanincivilities ondermijnd, waardoorbuurtbewoners ertoeneigenzichterugte trekken. Groepenjongedaderskrijgenhierdoor
meer kans om kleine delicten te plegen. Stadswijkenbelandenvervolgens in een negatieve spiraal: bewoners vertonen nog meervermijdings-

gedrag, en veelplegers trekken de wijk in om hun slagte slaan.Om die
spiraal te doorbreken is het van belang om juist kleinere ongewenste
gedragingen aan te pakken.
In Nederland kan het Amsterdamse Streetwise-beleid als meest uit-

gesproken vorm vanbrokenwnndowspolicingwarden gezien. De Amsterdamse politic heeft de bestrijding van overlast en asodaal gedrag hoog
op de agendagezet. Reedsbij zijn aantreden in 1997 keerde korpschef
Kuiper zich tegen de valse romantiek rond de Amsterdamse anarchisti-

scheomgangsvormen.MetStreetwisebeoogtdepolitiekleineingesleten
overtredingen aan te pakken die het leefklimaat van de stad verzieken.

Inleiding
opzichtenhet professionele optreden tekort schiet en hoe dat optreden
kan warden verbeterd. Welke sociaal-morele en communicatieve vaar-

digheden zijn daarvoor van belang?
Het onderzoektorachtaanknopingspuntente biedenom delegidmiteit van het politieoptreden te vergroten. Hoe burgers effectief aanspreken op de asociale, hinderlijke of gevaarlijke aspectenvan hun gedrag
zander respectabele bejegening uit het oog te verliezen? Door kennis te
bieden over (subtiele) machtsstrategieen, emotiewerk en emotiemanagement kan de beroepsvaardigheidstraining verbeterd warden. Daamaast

beoogt dit onderzoek aan te gevenwelke aspectenvan het Streetwise-beleid voor verbeteringvatbaar zijn.
In hoofdstuk 1 warden de probleemverkenning en de vraagstelling
van het onderzoekgeformuleerd. Ookwordtuiteengezethoe het onderzoek is aangepalrt. De verslagleggingvan het onderzoekvindt plaats in

Ookkleine overtredingen als rommel op de grand gooien, honden los
laten lopen en geluidshinder warden aangepakt. Bedoeling is de straat
terug te geven aan de burger, burgerzin te bevorderen in de hoop dat
burgersmeer oogvoor elkaaren elkandersbelangenkrijgen. Daarnaast
beoogt Streetwise nadrukkelijk het gezagvan de politic te versterken.
Beledigingenvan politieagenten, door woord, gebaarof feitelijkheden
(zoals in gezichtspugen)wardenstringent aangepakt.
In het kader van Streetwise moeten agenten meer bekeuren en
burgers op hun gedrag aanspreken. Een repressiever beleid leidt mogelijk tot meer weerstand bij het publiek en een onbehoorlijker optreden
van politiemensen. Het uitschrijven van een bekeuring genereert niet

de hoofdstukken 3, 4en 5. Inde hoofdstukken 3 en 4 wordt de onrespec-

zelden een verstoring van de openbare orde. Vaak ontstaat het verbale
geweld ook 'uit het niets'. Het gaat dan om conflicten met een triviale of
onbeduidende aanleiding die vervolgens escaleren.

dere aandacht besteed aan emotiemanagement en communicatieve

In dit onderzoekwordt de bejegeningtussen politie en publiek in
Amsterdamnaderbestudeerd.Nagegaanwordtmetwelkeproblemenen
dilemma's politieagenten tijdens hetalledaagse werkop straat te maken
hebbeneninhoeverre hetStreetwise-beleid deinteractie methetpubliek
heeft gewijzigd. Het onderzoek richt zich op de interacties die niet

tabele bejegening van beide kanten belicht: zowel van de kant van de
burger, als van de zijde van politieagenten. Daartoe wordt geput uit de
processenverbaalbeledigingen debejegeningsklachtenin de klachtenregistratie. In het langere hoofdstuk 5 wordt verslag gelegd van de
interviews met politiemensen. Dat hoofdstuk gaatvooral in op professioneel optreden en deproblemen die zichvoordoen tij dens het aanspreken
en verbaliseren van burgers. In hoofdstuk 6 warden de verworven inzichten ingebed in een theorie over weerstand en verzet van burgers.
Hoofdstuk 7 tracht antwoord te bieden op de vraag hoe professioneel
handelen van agenten kan warden verbeterd. Daarbij wordt onder anvaardigheden.In het laatste hoofdstukwarden enkele relevante onderzoeksbevindingenbediscussieerd,met nameinrelatietot het Streetwisebeleid.

routinematig verlopen en politieagenten regelmatig op de proefstellen.

Met namewordtingegaanop de aanleiding,motieven en redenenvoor

verbaalgeweld,endemanierwaaroppolitiemensenmetverbaalgeweld
omgaan. Ookkomt devraag aanbod hoe politiemensen aankijken tegen
Streetwise, de grotere druk te bekeuren en de kans eerder tegen een

klacht op te lopen. Tevens zal warden ingegaanop de vraag in welke
10

11

Hoofdstuk 1
I

g

vraagste g

I. I Streetwise: een repressievere aanpak
Mede in reactie op de onleefbaarheidvan de publieke ruimte heeft de
Amsterdamse politie de bestrijding van normoverschrijdend handelen
hoog op de agenda gezet. Het Streetwise-beleid dat in 1997 van start is
gegaan, is gericht op de aanpak van kleine overtredingen die hetleefklimaat van de stad verzieken. Het gaat vooral am de aanpak van hinder-

lijke gedragingen waar het grote publiek zich aan ergert en die het
veiligheidsgevoelbedreigen.Voordepoliticbetekentdatconcreet:intensiever toezicht, intensievere handhaving en duidelijke normstelling;
burgers actiever aanspreken op overtredingen en laten zien dat regels
consequentwordengehandhaafd.Het gaatniet alleen om meer bonnen
schrijven, maarvooral om deuitstraling naarandereburgers.Deachterliggende gedachte is dat door het aanpakkenvan hinderlijk of asociaal
gedrag daarwaarveel mensen zijn, je de 'goeden' laat zien dat zij zich
terecht goed gedragen. Aldus beoogt de politic Amsterdam fatsoenlijke

omgangsvormenin hetpubliekedomeinte bevorderenenburgers inspiratie te bieden zelfookwaar mogelijk ergerlijk en storend gedrag aan te
pakken. Burgers gaan hopelijk meer beseffen dat de leefbaarheid van de

stad wordt verbeterd wanneer eenieder zich aan de regels houdt (zie
themabesprekingenkorpsmores 2004).
Daarnaastprobeert de politie door Streetwise haargezagte versterken. Een politie die te weinig ofhalfhartig reageert op normoverschrijdingen, dreigt immers haar gezag te verliezen. Gezag dat regelmatig
'voor paal' wordt gezet kan niet effectiefzijn. Om die reden wordt het
beledigenvan politieambtenaren stringent aangepakt.
Hoewel korpschefKuiper herhaaldelijkverwees naar de successen
van het New Yorkse optreden tegen verioedering, geeft politie Amster-
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dam-AmstellandaandathetSteetwise-beleidgeenvormvanzerotolerance
behelst. Eencorrecte omgang met deburger staatvoorop. Doelstelling is
datstaandehoudenenbekeurennietmogenresulterenineenverstoorde
verhouding met het publiek. Daarbij speelt dat een goede presentatie en
uitstraling naar het publiek door dekorpsleiding van groot belang wordt

geacht (zie ook het boekje: Politie in vorm 2003}. Bovendien hecht de
korpsleiding veel waarde aan integriteit en respect^ol handelen zoals

ookblijktuithetkorpsparool:'rechtvaardig,integer,strengalshetmoet,
liefdevol als het kan.' In dat kader maakt 'korpsmores' deel uit van
trainingen die elk korpslid moet volgen. Tot die 'mores' behoren alert
naarje eigen handelen kijken in het besefdatje de overheid vertegen-

woordigt, en burgers op een positiefkritische manier aanspreken.1
Niettemin heeft het Streetwise-beleid onmiskenbaar repressieve

trekken, zij het dat niet alle heil wordtverwachtvan het opleggenvan
negatieve sancties. Alle politiemensen zijn verplicht een aandeel aan
Streetwise te geven en verbaliserend op te breden. Zij moeten minstens
een of twee keer per dag het bonnenboek treklcen. In het kader van
Streetwise werden de laatste jaren ruim 400. 000 extra processen verbaal
per jaar opgemaakt. Daarvan werd in 2003 in 58% van de gevallen de
overtreder staande gehouden. Dat wil zeggen dat opjaarbasis meer dan
250. 000 gesprekken warden gevoerd met mensen die kleine overtredingen begaan. De achteriiggende gedachte is dat overtreders direct aan-

Prdbleemverkenningenvraagstelling
uit handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), naast
handhaving en sanctioneringvan zware verkeersovertredingen en zwart
rijden/ordeverstoringin de trein. TotAFV-zakenhorenhinderlijkgedrag
zoals drankgebruik, openlijk gebruik of handel van drugs, graffiti, verontreiniging van de weg, loslopende honden en wildplassen. De gemeen-

te Amsterdam staat voor wat betreft APV-vervolgingen in Nederland
veruit aande top (in 2002:15.562 zaken)(zie OM-Arrondissementsparket
Amsterdam Meerjarenplan 2004-2006).
Streetwiseheeft ookgevolgenvoor de kwaliteitvan het politiewerk
endeomgangmethetpubliek.OmdatStreetwiseeengratetoenainevan
onvrijwillige contacten met burgers (en daarmee van potentiele probleem- en conflictsituaties) met zich ineebrengt, is het logisch dat ook
het aantal klachten van burgers is toegenomen. Het aantal klachten is in

eenperiodevan negenjaar ongeveerverdubbeld (zie hoofdstuk3). Daarbij valt op datvooral het aantalbejegeningsklachtenis toegenomen.
Streetwise legt extra druk op politiemensen. Het is moeilijker altijd

professioneel en beleefd te blijven. Een fermer optreden kan er toe
verleiden om in bepaalde omstandigheden incorrecte bejegening als

is er geen korps in Europa dat zoveel bonnen uitschrijft (jaarverslag

legitiem te beschouwen, bijvoorbeeld als politiemensen menen dat 'afbekken' de enige taal is die bepaalde (groepen) burgers begrijpen. Ook
het publiek moet wennen aan een repressiever beleid. Wanneer een
voorheenklantvriendelijke politie strikt gaathandhaven,ontstaatonzekerheidenirritatie. Stootmen onverwachtop eenstrengepolitiebeambte dan mondt dat niet zeldenuit in agressie.'Immers, de verwachtingen
van burgers warden ruw doorkruist. Daadwerkelijkegezagsuitoefening
doorvoorheenvriendelijke agentenkan aldus veel weerstand oproepen
(zie Meershoek 2000). Dat geldt uiteraard ook voor de vele niet-Amsterdammers ('stappers'; toeristen) die onbekend zijn met het Streetwise-be-

2003).

leid.

Streetwise heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de belastingvan
het politiewerk en de capaciteit van de politic (extra manla-acht op
straat), maar ookvoor het arrondissementsparketAmsterdam. De algehele intensiveringvan toezicht op de 'kleine norm' heeftbij het parket

In deze studie wordt het verbaal geweld in Amsterdam van twee
kantenbestudeerd:aandehandvanpv'sbeledigingvanpolitiebeambten
enerzijds en klachtenvanburgers over onbehoorlijkebejegeninganderzijds. Voordat de probleemstelling wordt verwoord en de onderzoeksopzetwordttoegelichtzaleerstnaderwardeningegaanopenkelerelevante
onderzoeksbevindingenover de interactie politie-publiek. Op basisvan

sprekenop hungedragmeer kansgeeftop gedragsveranderingdaneen
acceptgiro na enkele maanden. Bij deze forse investering moet warden
aangetekend dat na 1995 ongeveer 1000 extra politiemensen in dienst
zijn getreden. Dat alles betekent een grote verandering. Was de Amsterdamse diender in het verleden geen echte bonnenschrijver, momenteel

geleidtot eenzeergrote toenamevankantonstrafzakendievoortkomen
I

Watintegriteit betreft, sindsde invoering van het Integriteitsstatuut (1997) wordt binnen depolitie
meer klemtoon gelegd op respectabele omgang met het publiek. (Van de Heuvel en Lamboo 2001;

Lambooe.a.2001).In hetstatuutisonderanderehetvolgendeopgenomen:'eenpolitieambtenaar
heeftrespectvoormensen,(...) maaktgeenracistischeofseksistischetoespelingennaarburgersof

die studies wordt duidelijk welke aspecten van de omgang met het
publiekvanbelangzijnofjuistmeeraandachtverdienen.Achtereenvolgens wordt ingegaanop verbaal geweldtegen de politie, weerstandvan

collega's, (...) staat mensen op een fatsoenlijke manierte woord'.
14

15

Probleemverkenning envraagstelling

Probleemverkenning envraagstelling

burgers, problemen tijdens het aanspreken van burgers en de vraag hoe
dat aansprekenverbeterd kan warden.

Watserieuze bedreigingen betreft - waarbij errekening mee gehouden wordt dat de bedreiging uitgevoerd zou kunnen warden - lopen

1. 2 Verbaal geweld tegen de politic

politiemensenongeveerevenhoog,maarconducteursgevenveelsterker
aan dat zij onveiligheidsgevoelenservaren.Vergelekenmet anderebe-

conducteurs voorop. Qua fysiek geweld scoren zowel conducteurs als

Verbaleagressieintimideert door het vertoon van kracht, in de geluidssterkte en de intonatie, maar vooral door het tentoonspreiden van bluf
en durfin het doorbreken van taboes en andere omgangsregels. lemand
die wil intimideren zoekt de toevlucht tot woorden met de grootste
taboewaardeofblufFende waarde (Sterkenburg 2003). Taalwetenschappers wijzen erop dat anale en incestueuze toespelingen in het Nederlandsescheldrepertoirenauwelijksvoorkomen.Eenwoedend'mottierfucker'
of 'hijo de puta' wordt in Nederland niet gebezigd. De moedervloek
ontbreekt dus op het repertoire. Nederlanders zijn wel bedreven in
verwensingen die met dodelijke ziektes te maken hebben. Dezelfde
taalwetenschappers stellen vast dat schelden de laatste decennia hefdger is geworden: steeds wordt de overtreffende trap van verwensingen
opgezocht.HermanVuijsje (2003) signaleert een ontwikkelingvan ingetogen en onschuldig verbaal geweld naar uiterste hardheid en onbeschoftheid, wat onder andere tot uitdrukking komt in de opkomst en
acceptatievaneen'verbaalvandalisme':openbaarleedvermaakbijziekte
en dood, door bijvoorbeeld te refereren aan de naassainoord opjoden of
vrouwenbesnijdenis.Volgens Vuijsje is verbaal vandalisme geen uiting
van discriminatie ofracisme; hetvormt immers niet de weerspiegeling
van een bepaalde mening of ideologischebedoeling. Het massale gesis
als Ajax-spelers het veld opkomen en de kreet 'alle joden aan het gas'
komt enkelvoort uit het verlangen de tegenstanderte treffen.
Middelhoven en Driessen (2001; 2003) zijn nagegaan in welke mate
beroepsgroepen die werkzaam zijn in de semiopenbare ruimte met
schelden geconfironteerd warden. De auteurs hebben acht groepen onderzocht. Van die acht warden treinconducteurs jaarlijks het meest
uitgescholden (96%). Daarna volgen politieagenten (87%), bewakers van
gevangenen (77%) en sociale diensttnedewerkers (69%). Mannen, hoog
opgeleide enjongere werknemers warden vaker uitgescholden danvrouwen, laag opgeleiden en 50+ werknemers. Met name de verschillen
tussen mannen (72%) en vrouwen (58%) zijn opmerkelijk. Allochtone
werknemers warden even vaak uitgescholden als autochtone werlaiemers.

l6

roepsgroepen wardenpolitieagenten relatiefweinig geconfironteerd met

discriminerende of seksistische opmerkingen. Spugen tegen agenten
komt veel minder voor dan bij conducteurs (respectievelijk 16 en 44
procent).

UithetrapportvanMiddelhovenenDriessenblijktdatereensterke
samenhangbestaat tussenverbaal geweldenfysiekgeweld.Werknemers

die uitgescholden warden blijken eenveel grotere kans te lopen om ook
slachtoffer te warden van serieuze bedreigingen en fysiek geweld. De
aanleidingvoorzwaarderegeweldsincidenten waarmeedepolitiegeconfronteerdwordt, houdtvoor meer dande helft (57%)verbandmet aanhouding van burgers. In 49% van de gevallen is alcohol ofdmgs in het
spel. Bijna alle politieagenten warden twee a drie keer per jaar met
verbaal geweld geconfronteerd. Dat percentage zal in de grote steden
aanzienlijk hoger liggen. Niettemin: geweld tegen de politie is geen
dagelijkse aangelegenheid, ook niet in Amsterdam.

In 'tVelt e.a. (2003) concluderen dateentoename van geweld tegen
depolitie uit hetvoorhandenzijndeonderzoeksmateriaalnietvalt afte

leiden. Wel zijn politie enburgers anders tegen geweld gaanaankijken.
Destijgingvanhetaantalburgersdataangeeftslachtoffertezijngeweest
van geweldsdelicten, kan volgens deze onderzoekers warden verMaard

door het toenemend aantal bedreigingen met geweld. Bovendien lijkt de
conclusie gerechtvaardigd datburgers eerderaangiftevandiebedreigingendoen.MargaretheEgelkampconcludeerde inhaarproefschrift (2002)
dat de perceptievangeweldverandert. Misdrijven die in 1986als licht
vergrijp werden bestempeld, werden tien jaar later mishandeling genoemd.TegelijkseponeerthetOpenbaarMinisterie minderzakenenzijn
de straffen zwaarder geworden. Het begrip geweld is dus aan inflatie
onderhevig. Ook bij de politie, zo mag men veronderstellen, zijn de
grenzen van het aanvaardbare eerder bereikt.

Jaap Timmer (1999) heeft 548 voorvallen van agressie en geweld

tegendepolitie onderzocht. Hij constateerde datogenschijnlijk mstige
optredens van agenten regelmatig escaleren, vaak door eenvoudige,

meestal onbewuste houdings- of gedragsaspecten zoals een te grote
nabijheid ofeen aanraking. Escalatievan onbegrip kanookvoortkomen

17

Probleemverkenning envraagstelling

uit (sub)culturele misverstanden en taalbarrieres. Omstanders keren
zichplotseling tegen de politic, soms uitsluitend in reactie opverbaal
politieoptreden tegen derden. Vaak is er geen enkele aanleiding ofzelfs
maareenaanwijzingvoornaderendgeweld.Eenverzoek,eencorrigeren-

de opmerldng ofvordering van een agent kanbij sommigen al devlam
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de politie geweld gebruikt, eerst de autoriteit van agenten is getart
(Uildriks 1996).

Vooral die laatste bevindingenmakenbenieuwdofhet Streetwisebeleid meer conflicten op straat uitlokt. Als het staandehoudenin het

in depan doen slaan.Timmer heeft achtcategorieen van gevaarsituaties

kader van Streetwise gepaard gaat met meer uitdagingen van het gezag,
en politiemensen tegelijk beledigingenniet langer kunnen tolereren,

onderscheiden.Degrootstecategorie(meerdaneenkwartvandegeval-

lijkt het moeilijker conflictsituaties te voorkomen.

len) is wederspannigheid:verzet bij aanhoudingof overbrenging naar

hetpolitiebureau. Eenandere relatiefgrote categorie (15procent) wordt
gevormd doorpersonen dieonderinvloedverkeren vanalcohol ofdrugs
of eengeestelijke stoornis hebben.Dezepersonen zijn onberekenbaar,
moeilijk aanspreekbaar, enhebbendikwijls eendusdanigepijngrens dat
eventueel politieel geweldsgebruik weinig effect heeft.2
Kruize en Wijmer (1994) onderscheiden in hun onderzoek naar
agressie en geweld ^egen dc polrtt?' vier typen van burgers die zich
regelmatigagressieftegende politie gedragen:
destraatvechters diebij hetzienvaneenunifonn meteen 'aanslaan'.

1. 3 Repressief optreden en weerstand van burgers
Nicolien Kop (1999) wijst er op dat politiemensen bij een repressief
optreden meer terugvallen op formeel, dwingend en dreigend gedrag.
Die dwingende strategieen roepen meer weerstand en agressie bij burgers op. Arresteren gaat haast noodzakelijk gepaard met verzet, en is

veruit de belangrijkste factor voor de verklaring van fysieke agressie
tegen politieagenten fV^ilson en Braithwaite 1993).

Politieblauwwerktbij diegroepalseenrodelapopeenstier.Inveel

Opvallend is dat politievrouwen minder betroklcen zijn by geweld.

gevallen gaathet ombekendenvandepolitie;
de 'verstoorden': psychisch gestoorden, alcoholisten en drugsver-

Vrouwen slagen er eerder en beter in conflictsituaties te deescaleren en

slaafden;

deverongelijkten: personen die bij voorbaat 'op hun rechten staan'
en in het minste ofgeringste een aanleiding zien om met depolitic
in conflict te gaan. Met name is dat het geval bij aanhouding:

onder controle te la-ijgen dan mannen (Kop 1999; Kruize en Wijmer
1994).Vrouwelijkepolitieagentenzijnrelationeelenverbaalbegaafder,
en sluiten frequenter compromissen. Mannelijke politieagenten hanteren een meer resolute en assertieve stijl en hebben een meer dwingende
mauler van optreden. Echter, hoewel mannen zich dominanter gedragen, zo stelt Nicolien Kop (1999) vast, arresteren vrouwen opvallend

degekrenkten: mensen die furieus warden omdat zij zichdoor het
politieoptreden in eer en eigenwaarde voelen aangetast. Datwordt

genoegvaker. Doorvakerover te gaantot arrestaties, zo redeneert zij,

dikwijls versterkt door gezichtsverlies tegenover omstanders.

tonenvrouwendat zij ookkordaatkunnenoptreden.

VolgensKruizeenWijmervindendemeestegeregistreerdedelictenvan
geweldgebruiktussenburgersen politie op de openbarewegplaats(68
procent). Het aantal gewelddadige conflicten in het uitgaanscircuit is

niet erg groot. Ookblijkt dat de politic relatiefvaakals eerste geweld
gebruikt, met name wanneer gezag wordt ondermijnd. Uit onderzoek
vanNielsUildriksblijkt datin ongeveerde helftvandegevallenwaarin

Wat de factor werkervaring betreft stuiten we op tegenstrijdige
bevindingen. Sommige onderzoekers wijzen erop dat naarmate politiemensenmeer eryaringhebbendekans op onprofessioneelhandelenen

dus ook geweldgebruik afneemt. Timmer (1999) wijst erop dat erweinig
indicaties zijn dat oudere politiemensen beheerster omgaan met het
publiek. Wel is duidelijk dat cynische politiemensen die negatief zijn
over hun werk ofte maken hebben met stress, de neiging hebben meer
geweldte gebruiken(Kop 1999).

2

In Timmers onderaoek scoren de categorieen met louter verbaal geweld (verbaal politieoptreden;

belediging en intimidatie) niet hoog: samen 19procent. Maar aanveel gewelddadige incidenten die
zijn opgenomen in categorieen zoals wederspannig handelen, kan eerst verbaal geweld vooraf zijn

Verbaal geweld doet zichvoor een groot deel voor tijdens onvrijwillige contacten tussen politie en burger. Staandehouden,bekeuren en
weerstand horen onlosmakelijk bij elkaar.Anders danbij conflicttiantering ofafhandelen van een verkeersincident het geval is, is de politiebe-

gegaan.
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ambte tegenpartij van de burger. Nicolien Kop en haar collega's (1997)
wijzen erop dat politieagenten een bekeuringsituatie verschillend kunnen aanpakl<en. Van de vele varianten springen er twee in het oog: ten
eerste deburger vermanend toespreken enten tweede om uitleg vragen.
In het eerste geval treedt de agent dominant op en geeft de burger
nauwelijks kans te reageren. Het blijlrt dat wanneer agenten burgers op
een vermanende of bestraffende manier toespreken, zij ofwel on&en-

Probleemverkenningenvraagstelling
gepaard kunnen gaan met hardere en weinig ontziende attitudes. Het

gevaarbestaat dathetgeen aan devoorkant wordt gewonnen (optreden
als dat meet; bevordering betere regelnaleving) aan de achterkant weer

wordtprijs gegeven(klachten;wantrouwenenonvrede).
1. 4 Problemen tijdens het staandehouden en bekeuren

nendreageren(agentheefthetverkeerdgezien;hetwasniethetgeval)
ofwel nonchalant (schouders ophalen; andere kant uitkijken). Toesprekenwordt wel geaccepteerd alsburgers toegeven dat zeiets fout hebben
gedaan.Wanneer agenten daarentegen eerst debekeuring aanzeggenen

tegelijkdeburgerom uitlegvragen,gevenburgersmeermedewerking.
Erwordtdangeappelleerdaanheteigeninzichtvandeburger.Overhet
algemeen geldt dat naarmate agenten meer gericht zijn op samenwerIdng, zij met minder tegenwerkend gedrag te maken krijgen. Niet ver-

wonderlijkdat tijdens politieopleidingenal langer de klemtoonwordt
gelegdopuitleggevenen 'meeveren'(demethodeVanderSteen).
De bevindingen van het onderzoeksteam van Nicolien Kop warden

bevestigddooreenuitvoerigeobservatievandeinteractiepolitie-publiek
op straat van Mastrofski en zijn collega's (1996). In dit Amerikaanse
onderzoek werd nagegaan in welke mate burgers gehoor geven aan
verzoeken vanpolitieagenten. Hetblijkt dateenvriendelijke maniervan

aanspreken in de beginsituatie van het contact met de burger meer
bijdraagt aan naleving dan een krachtdadige beginstijl. Fysieke dwang
vermindert het vooruitzicht van naleving. Ook de aanwezigheidvan

meerderepolitieagentenvermindertdekansopnaleving:metcollega's
am zich heen verliezen agenten eerder hun geduld.

Uitveel onderzoek (Tyler 1990; 2004;Tyler en Huo 2002;Engel 2003)
blijkt dat hoe beleefder en vriendelijker de omgang met burgers, des te
legitiemer het politieoptreden wordt ervaren. Omgekeerd, burgers die
negatieve ervaringen met politieagenten hebben gehad, stellen minder

vertrouwen in de politie.3 Met name hardhandigreageren op relatief
onbeduidendeovertoredingen kan veel tegenstand uitlokken (Sherman
1993; 2003). Een disproportionele aanpak van kleine overtredingen
brengt dus risico's met zich mee. In hoeverre zet Streetwise de deur
daarvoor open? De repressievere aanpak van Streetwise zou wel eens
3

Bekend is dat het zero tolerance beleid in New York tot een stortvloed aan klachten en

Er bestaan vele vormen van weerstand en verzet tegen politieoptreden:
verbaleagressie,niet-medewerking (nietingaanopvragenenverzoeken),
uitdagen van het politiegezag of de legitimiteit van het optreden in
twijfel treldken (ontkennen van deovertreding, beoordeling van depolitiebeambte ofdewerkwijze van de politic kritiseren, regels bagatelliseren).

Politiemensenbehorendaarmeeprofessioneelom te gaan.Professionaliteitheeftte makenmet de stijl van optreden:goedewoordkeus
enlichaamstaal,hetuitstralenvankalmteenevenwichtigheid,resoluut
optreden,enimprovisatievermogen(sneloptredenofjuist afwachten).
Tijdens bekeuringsituaties warden politiemensen danig beproefd.
Zij lcunnen opvele manieren onprofessioneel reageren.VolgensTimmer
(1999). brengendevolgendefactoreneenescalerendewerldngmet zich
mee:het(tesnel) uitenvanwaardeoordelen ofhet te snelopnemen voor
eenparty; gebrek aanrespectabele omgangsvormen; onvoldoende uitleg
geven over hetwaarom vanbepaalde handelingen, zoals hetgebruikvan

boeien,fouilleren enaanhouden;gebrekaanduidelijkheid (eenzwalkende en zoekende houding). We kunnen daarnog negeren (bewust tonen
vandesinteresse)enhetmakenvanzogenaamd'leuke'opmerkingenaan
toevoegen.

Opbasisvanvele onderzoeksbevindingen lijken twee manieren van

onprofessioneel optreden steeds terug te keren: forceren en spiegelen.
Forceren duidt op een dominante, assertieve en weinig cooperatieve
bejegeningvan deburger(Kope.a 1997).Hoeweldatinsommige situaties
professioneel kan zijn, kan forceren doorslaan in een starre envijandige
houding. De politieman of -vrouw geeft op steriele wijze aan dat de
politiebeambte 'boven' is en de burger 'beneden'. Hij of zij werkt de
ontmoeting met deburger dogmatisch ofal te gedreven afen is nauwe-

lijks benaderbaarofaanspreekbaar.Sommigenkunnendetrekkenvan
een 'kruisvaarder' vertonen die zich aan niemand iets gelegen laat

dvielrechtelijke claims tegen de politie heeft geleid, met name vanuit de zwarte bevolking (Greene
1999).
20
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liggen, en voor wie het doel al gauw de middelen heiligt (Kruize en

seerd. RespecUoze enonbetrouwbare personen krijgen eerder eenproces

Wijmer 1994).

verbaal(VanderTorre 2002;Engel 2003).
ledere diender gaat anders om met zijn of haar discretionaire bevoegdheid. Sommigenlijken willekeur te willen uitsluiten en behandelen overtreders zander aanzien despersoons. Anderen nemen de manier

Van spiegelen is sprake wanneer politiemensen zich - heel anders
dan bij forceren het geval is - mee laten slepen door de emoties van
burgers. Vaak nemen burgers en politiemensen elkanders attitudes simpelweg over. Zo ontloldcen sarcasme, snauwen ofnegeren bij interactiepartners doorgaans dezelfde gedragingen. Er treedt dus een spiegeling

in houding op, een rolovername ofeen 'meespelen'. Dat kan politiefanctionarissen in grate inoeilijkheden brengen: zij halen zichzelfoinlaag,
en verliezen hun kalmte, zelfcontrole en evenwicht.

In zekerezin zijn forceren en spiegelenelkanderstegendeel(ziehet
schema). In dit onderzoek wordt nagegaan ofbeide reacties door Streetwisesterker op devoorgrond treden.Wanneermeer drukop politiemensen wordt uitgeoefend burgers staande te houden en te bekeuren kan
warden verondersteld dat polideinensen minder cooperatief te werk
gaan (minder ruimte voor uitieg geven of stoom afblazen) en eerder

waaropdeburgerin kwestiezichgedraagt,in debeslissingal danniet
te verbaliseren mee. Dit 'straffen voor gedrag' is in veel opzichten pro-

blematisch, zeker indien burgers de indruk krijgen dat ze unfair zijn
behandeld. Eenhieraangerelateerd vraagstuk ishoepassend enproportioneel te reageren op kleine overtredingen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om incidenten die uit het niets komen, je verrassen en overvallen en

waarvan de aanleiding zofutiel is dateen zwaaroptreden niet geeigend
lijkt. Hoe kunje voorkomen dat triviale zakenuit dehand lopen? Moet
een politieman of-vrouw ook kunnen terugtreden?

verleid warden de burger 'een grote bek' terug te geven.

1. 5 Versterken van professionele vaardigheden

Schema:Tweevormenvanonprofessioneeloptreden.Enkelekenmerken.

Uit onderzoek van Nicolien Kop en haar collega's (Kop e.a. 1997) blijkt
dat een gebrek aan sodale vaardighedenbij politieagenten tot meer
geweld kan leiden. Omgekeerd, medewerking van burgers kan door

Forceren

Spiegelen

Non-cooperatie (niet benaderbaar)

Terugvechten

Formeel en afstandelijk (regels zijn regels)

Emotionele besmetting (overnemen van
onfatsoenlijk gedrag)

Machtsvertoon

Overbluffen ('straatjongensrepliek')

gesprekstechnieken en toelichting en uitleg geven warden bevorderd.
Tevensblijkt dataangeleerdevaardighedenonvoldoendewardenbenut

(zie ookTimmer 1999). Training en opleiding zijn dus van groot belang
om onbehoorlijk gedrag te voorkomen.

In het gangbare politieonderwijs wordt veel nadruk gelegd op gesprekstechnieken en rationele argumentatie. Zo wordt in de methode

Daarnaast is het van belang na te gaan hoe politiemensen omgaan met

hun discretionairemacht. Uit onderzoekvanVanderTorre (2002)blijkt
dat politiemensen het respect dat burgers tonen, in hun reactie laten
doorklinken.Zij koinenhetmeesttegeinoetaanwensenenbelangenvan
personen die hun rol als burger goed spelen. Burgers die eisen stellen,
warden daarentegenterughoudend offormalistischbenaderd.Wievertelt hoe politiemensen een situatie moeten aanpakken, bedreigt hun
professionele status. Politiemensenbaseren hun morele oordeel dus op
het getoonde gedrag. Dat betekent tegelijk dat dit getoonde gedrag
bepalend is hoe een burger wordt aangepakt. Wie de indruk weet te
wekken dat hij zelden een overtreding maakt, wordt niet snel verbali-
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VanderSteen(Cirquest)onderandereuiteengezetdatdepolitiebeambte
dient mee te 'veren' met het verhaal van de burger, extra argumenten
moet bieden om aante gevenwaaromje tochbij desanctie blijft, en de
burger gelegenheid dient te krijgen voor 'nadieselen' of 'nasputteren'

(zieookVanderSteen1982;KoppelaarenVanderSteen1987).Devraag
is ofrationele gesprekstechnieken om een conflictsituatie in de hand te

houden wel altijd voldoen. Je kunt technieken op zich juist toepassen
maar toch een slecht figuur slaan omdat een geloofwaardige houding
ontbreekt.Metnamedeemotioneleaspectenvanhetstaandehoudenen
bekeuren verdienen meer aandacht. In dit onderzoek wordt bekeken in

welke opzichten de methodiek-Van der Steen kan worden verfijnd en
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verdiept, en met bevindingen van onderzoek naar gezichtsveriies (loss of
face),emotiewerken emotiemanagementkanwardenaangevuld.

Probleemverkenningenvraagstelling
( Verbaal geweld tegen politiemensen

1. Welkevormenvanverbaalgeweldwardengeuit tegenpolitiemensen?

2. Omwelkeredenenwardenpolitiebeambtendoorburgersbeledigd?
1.6 Probleemstelling
Verbaal geweld is vaak de voorioper van daadwerkelijk geweld. Om die

reden is het van groot belang om patronen van tegenwerldng, ruw

// Onbehoorlijkgedragvan politiemensen
3. Welkevormenvanonbehooriijkebejegeningdoenzichvoor?
4. Om welke redenen warden burgers onbehooriijk bejegend door

gedrag en vijandige attitudes op het spoor te komen en aan te geven hoe
escalatie kan wardenvoorkomen. Sommigeogenschijnlijk onbeduiden-

politiemensen?

de gedragsaspectenvan de politiebeambte, zoals een meewarige glimlachofeenruwe opmerking, kunnenheftigereactiesuidokken.

Ill Professioneeloptreden

In dit onderzoek wordt beoogd meer zicht te krijgen op de aanlei-

ding, inotieven en redenenvoor verbaal geweld, en de inanier waarop
politiemensen met verbaal geweld omgaan. De manieren van toe- en
aanspreken, deprofessionele aanpak, alsmede dewijzewaarop dediscretionaire ruimte wordt benut, krijgen daarbij aandacht. Ook komt de
vraag aanbod hoe politiemensen aankijken tegen Streetwise, de grotere
druk te bekeuren en de kans eerder tegen een klacht op te lopen. Waar

mogelijk zal ookwardenbekekenin hoeverre de factorensekse, etniciteit en leefdjd van invloed zijn op politiegedragingen.
Het gaat om een kwalitatiefonderzoek dat zicht poogt te bieden op
de aard van bejegeningsproblemen. Op de omvang en frequentie van
verbaal geweld zal slechts zijdelings warden ingegaan. Het onderzoek

beperkt zichtot deAmsterdamsebasispolitiezorg,met namehet optre-

5.

Hoe reageren politiemensen op verbaal geweld?

6. Hoe gaan politiemensen om met hun discretionaire speelmimte?
7. Inwelkeopzichtenspelenforceren en spiegeleneenrol?
8.

Hoe kan escalatie warden voorkomen, en welke sociale en morele

vaardighedenhanterenpolitiemensendaarbij?
9. Inwelkeopzichtenheeft Streetwisehet politiewerkveranderd?
10. Hoe gaanpolitiemensen om met Idachten?

Het onderzoek maakt gebruik van djfermateriaal, dossiers, en interviews, entracht doormiddel van casuistiek zichttebiedenopproblemen
endilemma's van aanpakvan en omgang metverbaal geweld. Met name
isveel zorgbesteedaanhetselecterenenpresenterenvankenmerkende
en sprekende voorvallen die instructieve waarde hebben. Daarnaast

krijgt theorievorming een plaats binnen het onderzoek.

den van surveillerende medewerkers. Tegelijk is het onderzoek explorerend van aard, in zoverre voor een onderwerp als verbaal geweld geen

systematischegegevensbronnenkunnenwardengeraadpleegd.

1. 7 De onderzoeksaanpak

De probleemstelling van het onderhavige onderzoek bestaat uit twee

Dedrie groepenvanonderzoeksvragenkomenin de drie deelonderzoe-

hoofdvragen:

ken diehieronderwardenbeschreven, aanbod. Deeerste tweebetreffea

1. Welke problemen doen zich voor in de bejegening tussen politiemensen en burgers in het publieke doinein?
2. Hoe kunnen politiemensen professioneler omgaan met die proble-

Het derde deelonderzoek bestaat uit interviews. Het onderzoek wordt

dossieranalysevanprocessenverbaalbeledigingeningediendeklachten.
afgesloten met enkele analyses gebaseerd op Uteratuurstudie.

men?

Deeerste hoofdvraagvalt in drie groepenvan onderzoeksvragenuiteen.
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o. Processenverbaalbelediging
Om een beeld te krijgenvan de aardvan hetverbale geweldwaarmee
politiemensen warden geconfronteerd, zijn de processenverbaalvoor
beledigingvanmeienjuni2003bestudeerd.Decoderingin depolitiere25
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gistratie (xpol-f5l) is niet waterdicht:ook onder andere codes (bedrei-

bejegeningproblemen een 'afgeleide' zijn van incidenten zoals diefstal

ging; discriminatie) kunnen beledigingen worden weggeschreven. Uit

ofgeweld, alsmede zakendiebetrekking hebben opgedragingen op het
politiekantoor en in het prive-domein (burenruzies; ruzies op school;
thuisgeweld: echtscheidingsperikelen) niet in de analyse betrokken. Op
diewijze'zijnalleenincidentenonderzochtdiein hetpubliekedomein
plaatsvonden, hetzij gerelateerd aan staandehoudingen of bekeuringsituaties, hetzij als 'spontane' onbehoorlijke gedragingenjegens burgers. De klachtendossiers bevatten de klachtbrieven van burgers, de

diepv'szijndebeledigingengeselecteerdtegenpolitiebeambten.Beledigingen tussen burgers onderiing - overigens een zeerklein aantal - zijn
niet meegenomen. Ook de beledigingen tegen andere publieke fanctionarissen, trambestuurders en -controleurs, buschaufieurs, parkeercon-

troleurs, en personeel van stadstoezicht, zijn niet meegenomen. Het
aantal beledigingenvan politiebeambten is vervolgens opnieuw ingeperkt door de beledigingen in het politiebureau en in de prive-sfeer
(bijvoorbeeld in geval van burenruzies en huiselijk geweld), alsmede
beledigingen die zich als een 'afgeleide' hebben voorgedaan van andere
delicten(bijvoorbeeldbeledigingnaaanhoudingvoordiefstalofopenbare geweldpleging) niet mee te nemen. Op die manier zijn dus louter
aanhoudingen voor belediging op straat (publieke ruimte) uitgeselecteerd,hetzijvoortkomendeuitstaandehoudingenofbekeuringsituaties,
hetzij als directe belediging tegen de politic (dus zander dat er sprake is
van onvrijwillige contacten).

Deprocessen verbaal van belediging zijn meestal uitgesplitst in een

procesverbaalvanbevindingen,vanaanhoudingenvanverhoor. Soms
is ook een toelichting op het dagrapport voorradig. De omvang van
informatie isbeperlrt; detoelichting iswisselvalligvan kwaliteit. Achterliggende redenenvoor het incident en m.otievenvan de verdachte zijn

vaakmoeilijkteachterhalen.Ombeterzichttekrijgenopdeaanleiding
enmotievenvoorverbaalgeweldis debureauanalyseaangevuldmethet
Idachtenmateriaal,waarinveel processenverbaalbeledigingliggenvervat.

rapportage en verklaringen van de aangeklaagdepolitiebeambten, de
processen verbaal, vaak de verslagen van inspecteurs/projectleiders (of

vandechefvanhetwijkteam)vaneenbemiddelingsgesprek,ensomshet
adviesvan de Commissievoor politieklachten. Met name de klachtbrieven en de verklaringen van de aangeklaagde agenten zijn naast elkaar
gelegd ten einde de betreffende incidenten te kunnen reconstrueren en
interpreteren.

c. /ntervi'ewspolitiemensen

In dit derdedeelonderzoekkomendeprofessioneleaanpakvanpolitiemensenendetekorten daarvanaanbod.Hetinterviewis eenadequate
methode om te inventariseren welke visies politiemensen hebben op
verbaalgeweldvanburgersenvancollega's,opprofessioneeloptreden,
Streetwise en de confrontatie met klachten. Aldus lan zicht warden

gekregen op de vraag hoe agenten omgaan met de problemen die zich

tijdenshetwerkopstraatvoordoen,eninwelkeopzichtenhunvaardigheden en attitudes voor verbetering vatbaar zijn.
Er is voor een gerichte steekproefgekozen waarbij gestreefd is naar
voldoende reikwijdte en variatie bij de selectie van respondenten: er is

rechtgedaanaandefactorensekse,etniciteit,leeftijd,enpositie/functie
binnen de politieorganisatie. Er zijn drie groepen van respondenten

b. Bejegenmgsktachten
Ten einde zichtte la-ijgen op het onbehooriijke gedragvan politiemensen is de categorie bejegeningsldachtenvanjaargang 2002 onderzocht.
Bejegeningsldachtenvormen de grootste categorie in de klachtenregistratie. Hetgaatomklachtenoveronbehooriijkeenonacceptabelegedragingen en uidatingen. Ook andere klachtcategorieen zoals belediging,
bedreigingen intimidatie bevatten aspectenvan onbehoorlijke bejege-

award) opgrondvanhun succesvolle prestades binnen Streetwise (hoog
aantalbekeuringen),eengroepvanpolitiemensentegenwiemeerdan
eens bejegeningklachten zijn geuit, en een groep politiemensen die

ning, maar betreffen niet specifiek de uitlatingen van de betreffende

burgers hebben aangehouden voor belediging. Deze manier van selecte-

politiemensen. Van de bejegeningsldachten over 2002 zijn alleen die

ren beoogt niet een groep good cops te contrasteren met een groep bad
cops,zodatalmogelijkzouzijn(zieTen-illenMcCluskey2002).Immers,
de verwachting is dat dienders die op basis van het hoge aantal bekeu-

zaken geselecteerd waarin de standpunten van beide partijen uitvoerig

genoegzijntoegelichtenhetincidentnauwgezetisbeschreven.Enzoals

geconstrueerd, waaruit de geinterviewden uiteindelijk zijn benaderd:
een groep van genomineerde politiemensen (voor de jaariijkse korps-

met de selectie van pv's belediging het geval is, zijn zaken waarin
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ringen zijn genomineerd tegelijk tegen veel Idachtenzoudenkunnen

Bijlage: Vragenlijst

aanlopen.Zij stuiten immers op meerprobleemsituaties.
Uiteindelijk werden zes politiemensen uit de groep bejegening-

/ Befedigingen

klachten geinterviewd, vijfgenomineerden, en vier rapporteurs van een

pvbelediging.Bij dezevyftien personenzijnvervolgenshalfgestructu-

I. U maakthetwaarschijnlijkregelmatigmeedatu op straatwordtbeledigd.Heeft u
personen daarvoor aangehouden? Hoeveel?

reerde interviews afgenomen. Delengte van de interviews varieerde van
45 minuten tot anderhalfuur. De respondenten is gevraagdte verhalen

over voorvallen over verbaal geweld, hun aanpak daarvan en evenmeel

2. Trekt u zich beledigingen aan?Werkt dat door in de werkhouding?

klachten die daaruit resulteerden. Tevens werden hen zestien vragen

voorgelegd (zie de bijlage). De interviews zijn geheel en al op schrift

3.

Aanwelkegedragingen en/ofuitlatingen ergert u zich?Vindtu brutaal enonbeschoft

gedragerger dan onverschilliggedrag? Middelvinger,spugen?Waarligt de grens

gesteld.

tussen scheldwoorden die je moet verdragen en termen die je niet kunt dulden
d.

omdat het gezag van de politic op het spel staat?

Literatuuronderzoefc

De empirische bevindingen warden gecomplementeerd met een literatuuronderzoek. Daarinwordt gepoogdde tweedehoofdvraagadequaat
tebeantwoorden: hoekanprofessioneel handelenversterkt enverbeterd
warden? Enerzijds wordt nagegaan welke factoren de weerstand van
burgers kunnen verklaren. Bedoeling is meer zicht te bieden op de (vaak
subtiele) machtsstrategieen die zowel burgers als politiemensen benutten. Anderzijds wordt nagegaan in hoeverre emotiemanagement en

(non-verbale)communicatievevaardighedenvanbelangzijnomconflict-

4. Kuntu enigekenmerken noemenvan burgersdiede politiebeledigen?Jong,man,

allochtoon?Crimineleantei^denten?
5. Hebtu de indrukdatsommigepolitiemensenmeerwardenbeledigddanandere?
Jong,vrouwelijk of allochtoon?

6.

Hebt u burgers wel eens onheus bejegend, in diezin datzij hierdoor gefrustreerd
of erg boos raakten?

situaties op professionele wijze tot een goed einde te brengen. In dit
onderzoeksgedeeltewardenenkeleperspectieveneninterpretatiesgeintroduceerd die tot op heden in het Nederlandse taalgebied niet ofnauwelijks aandacht hebben gekregen, zoals emotion work en/ace saving. In
datopzichtbeoogtditonderzoekookeeninnovatievebijdrageteleveren

7.

aan theorievorming.

II De ontmoeting

In de hoofdstukken2 en 3, die respectievelijkhandelenoverbelediging
van politiebeambten en klachten tegen politiebeambten, zullen de eerste twee groepen van onderzoeksvragen aanbod komen. In hoofdstuk 4
komt de derde groep onderzoeksvragen aan bod. Tevens zal in deze
hoofdstukken warden nagegaanin welke opzichten het Streetwise-beleid invloedheeft op de interactie politie-burger.Dehoofdstuldcen5 en
6 zijn zoalsgezegdmeertheoretischvanaard.Hoofdstuk5 introduceert

8. Treedt er tijdens het staandehouden en/of bekeuren een spiegeling van houding
op, met anderewoorden, neemt u hetgedragvan de anderwel eensover? (een
sarcastischeopmerkingsarcastischbeantwoorden;boosreagerenopeenvijandige

een theorie vanweerstand enverzet van burgers, hoofdstuk 6 gaat dieper
in op de concepten emotiewerk, emotiemanagement en argumentatiekunst, in relatie tot professioneelhandelen.

28

Maaktu weleensmeedatcollega'stevergaanenburgersonheusbejegenen?Jonge
ofoudere politiemensen? Invloedvan cynismeofstress?

opmerking).

9. Als burgers geen respecttonen, pakt u zedan harderaan?Moet die personen een

lesjewordengeleerd?(latenwachten;verzoekniethonoreren;namennietgoed
spellen/oplezen;langerzoeken/onden/ragen).Als burgerszichexcuseren,pakt u
ze dan minder hard aan?
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10. Als u iemand bekeurt, bent u dan assertief/dominant? Laatu uw machtgelden?
Biedt u ruimte voor uitleggen, of staat het bekeuren louter in het teken van
sanctionering? Moet bekeuren een leereffect bewerkstelligen?

II Isdeprofessionele norm'altijdfatsoenlijkblijven' reeel?Moetjeafentoeboosheid

Hoofdstuk 2

g van

politic

trte aren

laten doorklinken om gezag te handhaven?

12. Inhoeverreiseenpersoonlijkestijlnodig?(oprechtenherkenbaarreageren).Zegt
u er watvan als een burger geemotioneerd (boos ofjuist verdrietig) is?

13. Ingevalvan escalade, hoe houdt u desituatie in dehand? Geduld, tact, humor? Of
juistvan je afbijten?

14. Moetjekleinezakenkleinhouden?Ofmoetjestrikthandhavenendeconsequenties van bekeuren voor lief nemen (boeien; pepperspray; insluiten)?
Ill

Streetwise

15. Is het politiele gezagdoor Streetwise teruggewonnen? Bent u in het kader van
Streetwisemeergaanbekeuren?Hoeveel?Komtu daardoormeerin probleemsituaties terecht? Wordt er veel druk op u uitgeoefend om meer te bekeuren? Is
er nog ruimte voor waarschuwen?

2. 1 De aanpakvan belediging
Sinds de invoering van Streetwise wardenbeledigingen van politieambtenarenveelmindergetolereerd.Delankmoedigemaniervanoptreden
waarbij men meende datuitgescholden wardennu eenmaalbehoortbij
politiewerkzaamheden, lijkt tot hetverieden te behoren. Het gezagvan
de politic magniet meer warden ondermijnd ofaangetast.Het aantal
zaken van belediging van politieambtenaren binnen arrondissement
Amsterdam liep van 21 in 1991 op tot 720 in 2001. Wat dat betreft is
Amsterdam koploper in Nederland. Landelijkis er een toename te bespeuren van nog geen 1000 zaken in 1995 tot 6000 in 2001, waarvan ruim

dehelft bij vonnis van derechter wordt afgedaan(Klooster 2002).

16. Is er wel eens een klacht tegen u ingediend? Hoeveel? Hebt u de indruk dat

Debelediging(art. 266en 267 Sr)wordtwelomschrevenals aanran-

Streetwise tot meer klachten leidt? Vindt u de klachtenregeling naar behoren
werken? Vindt u bemiddelingsgesprekken zinvol? Biedt u wel eens excuses aan?
Vindtu hetzinvol datburgers zich achterafexcuseren voor hunwangedrag?

dingvan ofde inbreuk op andermans eer ofgoede naam. Belediging is
eenuitingvanminachting,eenmiskenningvaniemandsmoreleintegriteit. Het beleid van het OM Amsterdam is erop gericht alleen grove
beledigingen van politieambtenaren te vervolgen. Debeleidsnotitie van

het OMvermeldt twee criteria waaraan eentevervolgen belediging moet
voldoen:teneerstehet'objectieve' karakter. Dathangtopdeeersteplaats
samenmet de negatieve(pejoratieve) betekenisvan debeledigingenof
uitlatingeninkwestie.Watdepejoratievebetekenisvanwoordenbetreft
acht de beleidsnotie woorden als 'sukkel', 'Idootzak' en 'dombo' niet

beledigend genoeg (behalve onder bepaalde omstandigheden zoals
spreeklcoren, ofhetveelvuldig oflangdurig uitenvan diewoorden). Ook

hetheffenvandemiddelvingerwordtnietalsbeledigendgenoeggezien.
Anderzijds bepalen contextuele factoren ofeen belediging een objectief

karakter heeft. Een belangrijke voorwaarde heeft betrekking op het
openbare karakter van de belediging. Als het publiek de belediging
30
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waameemt of kan waamemen, is voor eenvoudige belediging aan het

2.2 Gegevens over de aangehoudenpersonen

publiciteitsvereistevoldaan.Ten tweedevermeldt deAmsterdamsebeleidsnotitie een subjectiefcriterium: depolitieambtenaar moet zichzelf
beledigd voelen. Daarmee is een maatstaf geintroduceerd die in het

landelijkvervolgingsbeleidontbreekt(zieKlooster2002).1
ledere Amsterdamse politieambtenaarbepaalt in principe zelftot
hoever hij ofzij beledigingen tolereert. Indien zijn ofhaar gezagpubliekelijk wordt aangetast, zou echter onherroepelijk een proces verbaal
moetenvolgen. Datgeldt ookvoor relatiefeenvoudigebeledigingen.In
eenop-een-situaries, wanneer er geen uitstraling is naar omstanders,
kunnen zwaardere beledigingen warden geduld (Bron 2003).
Al dan niet verbaliseren voor belediging Ujkt aldus een tamelijk

subjectieve zaak.Het is moeilijk aan te gevenwelke termen nu precies
voor strafbare belediging in aanmerking komen. De term 'homofiel' an
sichis niet strafbaar.Die termverwijst slechtsnaareen seksuelegeaardheid. 'Joden' verwijst alleen naar een volk. Volgens Janssens (2003) krijgen 'vuile homo's' en 'vieze smerissen' pas door de voorvoegsels een
(eventueel) strafbaar karakter. Niettemin wordt het kale 'homo' wel

degelijkvaakalsbeledigendervaren.2 In2000bepaaldedeHogeRaaddat
uitschelden voor 'homofiel' wel degelijk strafwaardig is. Politieagenten

hoeven voor dergelijke beledigingen niet immuun te warden geacht.
Omgekeerd, grieven of kwetsen hoeft niet per se minachting in te
houden. Kritiek op bepaalde opvattingen of gedragingen die als kwet-

\

Om een beeld te krijgen hoe vaak de politic burgers aanhoudt voor

belediging en welke kenmerken die belediging heeft, zijn de procesverbalenvan meienjuni 2003bestudeerd. Indepolitieregistratie werden
in totaal 229 processen verbaal voor belediging vermeld. Zoals in het

vorig hoofdstukaangegevenis, zijn uit dat aantal alleen die pv's geselecteerd die betrekking hebben op aanhoudingen voor belediging op
straat (publieke ruimte), hetzij voortkomend uit staandehoudingen of

bekeuringsituaties,hetzij als directe en spontane beledigingtegen de
politie (dus zanderenigvoorafgaandonvrijwilligcontact).Overdietwee
maanden zijn aldus uiteindelijk 106 pv's onderzocht. Uit de pv's kan
warden opgemaakt dat 72 mannelijke politiebeambten zijn beledigd en
26 vrouwelijke beambten (onbekend acht). Deze verhouding strookt
ongeveer met het aantal mannen en vrouwen dat binnen het korps
werkzaam is.3

Wat kan warden vastgesteld over de aangehouden personen? Voor
wat betreft het geslacht zijn de cijfers eenduidig:101 mannen, 5 vrouwen. Bekend is dat vrouwen gemiddeld ongeveer vijf maal minder in
aanrakingkomen met politie enjustitie danmannen. Bij geweldsdelic-

ten (althans op straat; nietvoorwatbetreft huiselijkgeweld)loopt dat

send wordt ervaren (zoals 'u doet uw werk niet naar behoren'), zou niet

gauw op tot 1:10. Het hier vastgestelde percentage is nog hoger. De
conclusie lijkt gerechtvaardigd datverbaal geweld tegen de politie bijna
uitsluitendeenmannenzaakis.Vandevijfaangehoudenvrouwenwaren

als strafbaar beledigend moeten gelden. Pasals zegericht zijn oppolitie-

er driedakloos.Mogelijkspeeltmeedatpolitiemensenhetvaakexpres-

mensen zelf, hun sekse, ras ofaard, is er sprake van belediging (Janssens
2003).

sieve en eruptieve (verbale) geweld van vrouwen eerder door de vingers
zien.Mannelijk(verbaal) geweldis veelmeer georienteerdop behoudof
versterkingvan status (Campbellen Muncer 1994).

Deleeftijdvandeverdachtenlevertgeenspectaculairebevindingen
op. Deleeftijdsgroepvan 20-30-jarigenis oververtegenwoordigd(n=38).
Vergelekenmet 'gewoon'geweld, datvanafongeveer 35-jarigeleeftijd
aanzienlijk terugloopt, is de categorie veertigers relatief omvangrijker.
I

Janssens (2003) wijst erop dat het subjectieve criterium, de krenking van de eigenwaarde, strafrechtelijk niet relevant is (zie ook Klooster 2002). lemands persoonlijke eergevoe] of zelfrespect valt
buiten dete beschermen rechtsbelangen. Hetzouvan derechter ie veel vergen om ieders psychische

welzijn aan een juridisch oordeel te onderwerpen. Dat ligt anders met uiterlijk waarneembare
morale waardigheid of eer, oftewel iemands eer in andermans ogen. Zichtbare waardigheid kan
erkend of miskend warden.

2
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Uitlatingen die geen scheldwoorden bevatten, kunnen desondanks beledigend zijn indien zij op niet
miste verstane wijze minachting uitdrukken, bi)voorbeeld . zezijnje vergeten te vergassen'. Volstrekt
neutrale woorden kunnen dus een beledigendebetekenis krijgen.

Tienersenouderen(50+)wardenrelatiefweinigaangehouden(respectievelijk dertien en tien). Voor wat betreft de etnische achtergrond kan
warden geconstateerd dat Marokkanen en Surinamers oververtegenwoordigd zijn (zie tabel 1). Het lage aantal Antillianen kan worden

verklaard doordat die groep in Amsterdam relatief niet zo omvangrijk
3

Op I januari 2003 telde politic Amsterdam-Amstelland S777 korpsleden, waarvan 1866 vrouwen
en 3911 mannen (jaarverslag 2004).
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is.4 HetaantalTurkenis- zoalsdecriminelestatistiekenvoorAmsterdam

reeds eerder uitwezen (Korff2001) - relatieflaag.5

digend uiten, eerder ongemoeid, misschien omdat scheldende dronk-

aardsminderaanstootgevenenzichzelfvaakopeengenantewijzevoor
gek zetten. Druggebruikerskomen in mindere mate voor in deze steek-

Tdbel1:Etniscbeachtergrondvanverdachtendievoorbelediging

pdlitiebeambtenzijn aangehouden.6
Nederland

39

Marokko

29

Suriname

21

proef.Indegroepvan'openbaregebruikers'werdenslechtszevenpersonen aangehouden.Het aantalbedelaars, daklozen enjunks is veertien.
Zij hebben weinig te verliezen en kunnen op de meest onverwachte
momenten politiemensen lastig vallen en treiteren. Dat laatste geldt zoals gezegd - ook voor Marokkaansejongens. Een behooriijk aantal
verdachten geeft tijdens het verhoor te kennen spijt te hebben('ik had
mijn dag niet', 'ik weet niet wat er gebeurde'). Voor zover kon warden

Turkije

5

vastgesteld heeft ongeveerde helftvan de aangehoudenpersonen ante-

Antillen

4

cedenten.

Anders

4

Onbekend

4

Totaal

106

Hoewel op basis van 106 zaken geen statistische generalisaties mogen
worden gemaakt, springen de Marokkanen er sterk uit. Hoe is dat hoge
aantal te verklaren? Twaalf van de 29 Marokkaanse verdachten zijn
jongens ofjongemannendiedeeluitmaaktenvaneen(hang)groepdieer
lol in heeft de politic te provoceren. We gaandaarnog nader op in.
Van de Nederlanders komt ongeveer een kwart van de aangehouden
personen niet uit Amsterdam. Onder hen uiteraard veel 'stappers'. Van

de 106 zakenwas er in 37 gevallen (enige) alcohol in het spel. Uit de pv's
konwardenopgeinaaktdatvijftien personenin staatvan dronkenschap
verkeerden; zeven van hen zijn daarvoor ook bekeurd. Toch lijkt dat

Vande 106 zakenhebben 37betrekking opeenverkeersovertreding.
Debeledigingvolgt in datgeval op deaanzeggingvan eenbekeuring. Tot
die groepbehoordenvijf taxichauffeurs.Daarnaastwerdenpolitiemensen in acht gevallen door metroreizigers beledigd (onder andere zander

kaartje ofvoeten op de bank). In bijna tweederde van de gevallen (67)
speelde de 'publieke factor' eenrol: de aanhoudingwerdmedeverricht
omdat debeledigingin hetbijzijnvanomstanders plaatsvond.
Aanhoudenvoor belediging gaat in veel gevallen gepaard met bedreiging (bijvoorbeeld: 'ik maakjullie kapot'). Maardiebedreiging wordt
deverdachte meestal niet ten laste gelegd (art. 285/1 verbale bedreiging
met misdrijf). Naastbeledigingwordtwel vakerwederspannigheidten
laste gelegd (18 gevallen).

2. 3 Aard van de belediging

aantal relatiefklein. Mogelijk laat de politie drinkebroers die zich bele-

Inongeveerdehelftvandegevallen(51)ginggeen(verkeers)overtreding
4

Op I januari 200 I waren de verhoudingen als volgt: Surinamers 72. 000, Marokkanen 57. 000, Turken
35. 000 en Antillianen 12. 000. Respectievelijk 10, 8, 5 en 2 procent van de Amsterdamse bevolking.
In totaal behoorde in 200 I 37% van de bevolking tot een etnische minderheidsgroep (Bern 2002).

5

Zouden de criminaliteitcijfers warden gecorrigeerd naar sociaal-economische factoren (zoals
inkomen) dan zou het aandeel van Turken vermoedelijk niet veel afwijken van het autochtone

aandeeloferzelfsonderliggen.Turkenvormen eengedisciplineerdegroep;deTurksegemeenschap
en Turkse gezinshoofden hebben veel greep op het doen en laten van jonge mannen (Bovenkerk
2002).
6

Mogelijk zou het aantal allochtone verdachten wat hoger zijn uitgevallen als er meer gegevens over

etnische achtergrond beschikbaarzouden zijn. De etnische achtergrond kan uit de geboorteplaats

aan de aanhouding vooraf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tonen van

de gestrekte middelvinger, geen medewerking geven aan verzoeken,
bemoeizuchtig en opdringerig gedrag, dollen en ruzien op straat, en
'gewoon' schelden. Heel incidenteel wordt een pet van het hoofd getikt,
aande epauletten getroklcen, tegen debil van een agent getikt, ofwordt

depolitievrouwgeconfronteerdmeteenkussendgebaar.Spugenlcwam
in elf zaken voor, meestal wanneer een incident al in een escalerende

fasewasbelaud;demiddelvingernegenkeer.Daarnaasteenenkelemaal
eenvlakke hand op de vuist slaan en de onvermijdelijke Hitlergroet.

van de verdachte en uit de tekst van het proces verbaal warden opgemaakt, maar soms is dat niet
mogelijk.
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Tabel2:Meestgebruiktescheldwoorden(zandervoorvoegselsenindusief
Engelse, MardKkaanse enSurinaams/Antilliaanse synoniemen)

dend niet-meewerken doorverdachte; theater maken en publiek erbij
betreldcen)wardenookminderzwareverwensingenvervolgd.Verwijzin-

kankerlijer

18

racist

5

klootzak

16

lul

5

gen naar dodelijke ziektes, incest, hoereren en nazi/fascist (en alle termen die met massamoord en holocaust te maken hebben) warden
doorgaans zonder meer vervolgd. Dat lijkt ook het geval te zijn voor

fuck je moeder

II

fuck you

s

minderzwaretermenwaaraan'kanker'is toegevoegd(kalekankerkop;

flikker

II

kankermongool

3

teringlijer

7

kankerhoer

3

hoerenzoon

6

kankerturk

3

homo

6

pillenslikker

3

hoer

6

kankerwout).Als dat zo is, en we kijken naarde tabellenmet aantallen
en soorten scheldwoorden, dan zou bijna de helft van de verwensingen
niet vervolgd warden. Daartoe behoren de talrijke beschimpingendie
verwijzennaargenitalien(Idootzak;lul; enz.), homoseksualiteit(flikker;
homo, enz.) en mildereverwensingen.
Opvallend is datergweinigscheldwoorden betrekking hebben opde
'minderwaardigheid'van het politieberoep. In de 106 zaken zijn alleen
devolgende vier termen geconstateerd, die dus wel 'goed genoeg' waren
voor aanhouding: 'jullie zijn politie van niks', 'blauwe maffia', 'kut

Tabel 3: Aantal scheldwoorden gegroepeerd in soorten

skotoe' en 'kankerwout'. Alhoewel boosheid en irritatie bepaald geen
dodelijke ziektes

42

incest

12

genitalien

36

nazi/facist/racist

10

hoereren

20

minderwaardigepolitie

4

homoseksualiteit

20

overige "mildere' verwensingen

28

minderwaardigvolk/land

14

Welkescheldwoordengebruikendeaangehoudenburgers?Bekendisdat
Nederlanders wanneer zij schelden graag toespelingen maken op dodelijke ziektes. Volken in Zuidelijk EuropaenNoordAfrikagebmiken graag
incesttermen(waaronderdemoedervloek)(Sterkenburg2002).Diepatronen zijn ookin de onderzochtepv's duidelijkzichtbaar.Surinamersen
Maroldcanen gebruiken meestal 'neuk je moeder' en 'hoerenzoon' of
anderevarianten daarvan.Velen onder hen zijn in zekere zin 'ingebur-

gerd' te noemen omdat hun scheldproza ook termen als 'kankerlijer'
of 'teringlijer' bevat. Vrouwelijke politiebeambten warden meestal in
.

hoer'-achtige termen uitgescholden. Opvallend is datverwijzingen naar

fecalien ontbreken.

Wanneer is een scheldwoord beledigend? Is 'klerelijer', 'homo' of
'mietje' beledigend?Uit de gegevens kon niet nauwgezetworden afgeleidinwelkegevallenvervolgddanwelnietver^olgdis .Beledigingzaken
met termen als 'klootzak' of'flikker' lijken doorgaanste wordengeseponeerd, maar afhankelijk van de context (andere overtredingen; aanhou-
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garantie zijn voor creativiteit, is het scheldrepertoire sowieso plat en

voorspelbaar.Erspreektvooralonmachtuit. Indelangelijstvan'overige
scheldwoorden' vinden we hoogst zelden een wat afwijkende formulering. 'Metjou ben ik klaar, aap' en een verwensing van een Marokkaanse

snotneus 'liever een zus als hoerdaneen agentals broer' zijnuitzonderingen. In de categorie van milde verwensingen vinden we termen als

mafketel,bananenplukker,trutensnijboon.Opzichgeenverwensingen
die beledigend zijn, maar nogmaals pas context en publiek bepalen het
gezichtsverlies, ofhet nu milde uitdrukkingen betreft ofgrove.

2.4 Verbaal geweld: enkele motieven en rechtvaardigingen
De pv's aanhouding belediging bevatten in de meeste gevallen onvoldoende gegevens over de aanleiding van het voorval en de motieven
van verdachten. Alleen het verhoor van de verdachten verschaft af en

toe inzicht in hun denk- en handelwijzen, hoewel zij in de meeste
gevallen zwijgen of met tegenzin iets loslaten over hun motieven. Het
pv-materiaal is veel summierder vergeleken met de klachtbrieven en de

uitgebreide antwoordenhierop van politiebeambten. Op basisvan de
klachtendossiers kunnenveelincidenten adequaatgereconstrueerd wor-

den, van aanleiding, beginnende irritaties, escalatietrappen tot ontsporing. Om die redenen wordt in de volgende paragrafen ook uit de
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klachtbrieven geput. Na bestudering van beide gegevensbronnenwor-

II Scheldenisje mening kenbaarmaken

den devolgende patronen zichtbaar.De namen die hierondervoorko-

Een ander opvallend patroon is dat veel verdachten menen dat zij niet

men zijn gefingeerd.

hebben gescholden maar 'gewoon' hun mening kenbaar maakten. Een
voorbeeld.EenMarokkaansejongemankomt zichbemoeienmet los-en

/

laadwerkin destraat.Zijnbuurmanendepolitie zijnaanhetruzien.

'Ze moeten me niet /astig vallen'

Ten eerste wordt het politiemensen kwalijk genomen dat zij burgers
'lastig vallen'. Een koerier die op zijn brommer scheurt, wordt na een
aantalvruchteloze pogingen hemtot stoppen tebewegen. Idemgereden,
aangehouden voor belediging en vervolgens geboeid afgevoerd. De koerier heeft duidelijk lak aanwat de politie zegt en haalt in de klachtbrief

een klootzak vond. Want niemand zeiietsvan dietoestand. Het irriteerde mij
hoezijomgingenmetdiebuurman.Hijzeitoendatikwasaangehoudenvoor
belediging. Ik zei toen dat dat mijn mening was en dat ik dat gerust mocht

zijn gram:

vinden.'

Df'e agent zei dat ik me er ni'et mee moest bemoeren. Toen zei ik dat ik hem

'Ikhebduidelijkmijnirritatielatenblijkenaandeagent.Hijwildemelaten(open
alseenkfeinejongen(ikben38jaar). Ikwasmetstomheidgeslagenenhebde
motoragent verteld vooral zijn moeder lastig te vallen met dit soort onzin (...).

Veel burgers vinden dat schelden wat anders is dan beledigen.Als je
discussieerthoort het er gewoonbij datje een stevigeverwensinglaat

Deze man vond het kennelijk stoer am mij als een stuk tuig te behandelen

agent. Ik heb gezegddat ik hem een klootzakvind. Dat is volgens mij

tegenoverzijncoffega's.Hijsprakmetoemet "wijzullenjewelevenlerenniet

gewoon myn mening uiten en ik vind dat niet beledigend.'

naarons te luisteren. " Ik riep hem nog no dat /iij een echte held was waarop
hi}'een kus op zijn middelvinger gafen die naar mij uitstak.

Eenonbehouwen chauffeur die middels enkele tikken op de motorkapwordtstaandegehouden,zegtin zijn Idachtbrief:

Dezemaninterpreteert hetpolitieoptreden opvoorhand alslastigvallen.
Het is duidelijk dat wanneer burgers eenmaal die opvatting hebben er
weinig respect kan zijn voor de politic.
Een ander voorbeeld: een barkeeper nuttigt op de openbare weg

vallen. Een andere verdachte: '& heb mijn mening gegeven over die

Als hijer niet tegen kan om in Amsterdam uftgescholden tewarden voor "eikel"

kanhijbeterachtereenbureautjeinStaphorstgaanzitten.femanddie,ondanks
zijn uniform, zander duidelijke aanleiding op andermans bezit goat rommen
wordtmeestofgewoonuitgescholden.'

alcohol, voor het cafe waar hij werkt. Hij wordt daarop door twee

passerendepolitievrouwenaangesproken.Deman zegt:'Ikpikdit niet!
Dcwoon hier! Rottenjullie gewoon op!' De zaakescaleerde, en eenvan
devrouwen werd uiteindelijk in hetgezichtgespuugd. Deaangehouden
man tijdens het verhoor: 'Ik probeerde in discussie te gaan met de
agenten. Maardatlukte mij niet. Hetfeit datdie agentnaarmij toekwam
vond ik heel erg. Want ik vond dat ik niemand lastig viel. Maar nu werd
ik lastig gevallen. Ikflipte daardoor. ' Een identiek geval: 'Ikbeledig niet
voor niets. Julliebeginnen altijd. Ikvoel mebeledigd alsikeenboetekrijg
voor het drinkenop straat. Ikworddankwaadengarare dingendoen.'
Dit argument komt herhaaldelijk voor: in de beleving van burgers

zijnhet depolitiemensen diebeginnen. Ditimpliceert datin debelevirtg
vandezedoorgaansjongepersonendepoliticinfeiteniethetrechtheeft
om in te grijpenwanneereenregelis overtoreden.

Hetvolgendeincidentgeeftaandatsommigeburgersmenendatzij het
recht ofzelfshetprivilegehebbenom te beschimpen, terwijl dat recht
de politic niet zou toevallen. In de Warmoesstraat stuiten twee surveil-

lanten op tweejongemannen die zingen: 'smerissen, smerissen, domme
smerissen. ' Een van de surveillanten spreekt de jongemannen aan en
vraagtwatdebedoelingis. In zijn rapportage:
'Dejongemanzeitegenmydathijzelfweluitmaaktewathijzeiendeed,waarna

ikhemeendommelulnoemdeentegenhemzeidathijdoormoestlopen(...).
Hieropzeidetweedejongemandatwijdatnietmochtenzeggen.Volgenshem
hadzijnvriendhetrechtonsdommesmerissen tenoemen, wantditis eenvrij
landen eenieder magvoorzijnmening ui'tkomen. /kvroeg aandejongeman
hoehetdanzatmetmijn rechtommijnmeningte uiten. Dejongemanvond
datditnietmochtomdatikeenuniformdroeg.'
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Omdat de surveillant in kwestie natuurlijk besefte dat de twee er op uit

2.5 Marokkaansejongens

waren te treiteren, kapte hij het gesprek afen sommeerde hen door te

lopen.Maareenvandemannengreephembij deschoudersenbeethem
toedathij niethetrechthadom zijnvriend'dommelul' te noemen.
'Hijzei;"ikweetzekerdatik een)Qhebdattweekeerzohoogisalsdatvan
j'ou. " Ikantwoordde dathij daarniet echt bhjk van gof.'
Intussen waren enkele tientallen mensen blijven staan om het 'gesprek'

te volgen. Toen desurveillanten opnieuwwildenweglopen hoorden ze
eenvandemannenroepen:'Alleendommelullenlopenin eenuniform
van degemeente. ' Detweewerdenvervolgens aangehouden.
Ill Deburgerok 'gelijke'van de agent
Veelklagersvindenhetvreemd enirritant dateenpolitiebeambte eigen-

lijkboven zestaat.EenaangehoudenMarokkaanzegttijdenshetverhoor
ophetpolitiebureau: 'Nuwashetzodatdeagentopeenvoetstuk stand
enmij geen kans gafom iets uit te leggen. We stonden niet ophet zelfde
niveau.Ik stand onderhem.' Eenandervoorbeelduit eenklachtbrief:

Veel Marokkaanse jonge mannen pilcken het niet dat een van hen wordt
staande gehouden of bekeurd. Dat opstandige gedrag noopt tot een
spedfieke analyse. Wat drijft hen tot het uitdagen en beledigen van
politiemensen? De pv's van verhoor van twaalfzaken zijn daartoe naast

elkaar gelegd. Deze zaken hebben betrekldng op hanggroepenvan ongeveer 15-20personen,somszelfs 30of40personen,merendeelsin Amsterdain West. De leeftijd van de verdachten varieert van 16 tot 23jaar. De
meeste van hen zijn eerder in aanraking geweest met de politie, voor
drugs, diefstal, heling of vechten. Meestal warden passerende politiemensen uitgedaagden uitgelokt om te reageren op fluiten, scheldenen
onderling dollen en vechten. Als de politiemensen een persoon eruit
pakken om aan de tand te voelen, bemoeit de hele groep zich er ogenblikl<elijk mee. Met naine vrouwelijke beainbten zijn doelwit van verwensingen en aanstootgevende gebaren. In de regel moet flink wat
versterkingwardengestuurd om de zaakin de handte houden.
Tijdens het verhoor tonen dejongens afen toe spijt, maar de meerderheidprobeerteromheente draaienenzichvrij te pleiten. Datgebeurt
opzichtig en weinig geloofwaardig. Enkele voorbeelden:

'Denachtvan 16naar 17augustuskwamikuitbardancingCasablancawaar

ik efke weekpleegte karooken. Ikloop over deZeedijken daarstandeen
groepjeverslaafdentedeafen.Toendepolitiekwamspmngenzeofsgekkenuit
elkaar.Ikpasseerdedeagentenenzei:"Gaathetgoodmannen?"Hetantwoord
vaneerivandeagenten(ui'dde:"Waarbemoeijijjemee. " Uiteraardmaakteik

Tweevrouwelijke agentenwerdendooreenjongenvan 17voorhoer
uitgescholden. De verdachte: 'er is wel hoeren geroepen maar ik
weet niet zekerofdat tegen de politieagentenwas ofdat het onderling werd geroepen. Ik riep het in ieder geval niet.'
Een verdachte jongen ontkent de iniddelvinger te hebben uitgesto-

toen ook een opmerking.Watik gezegdhebwestik niet meer maarin een

ken en te hebben gespuugd: 'ik hoorde een paar van die Ideine

poepen eenscheetkwamhijopmeofensloegmijnbrilvanmijnhoofd.Een
dikkeagentzeitoen:"Moetjenogwoteikel?"Ikbentoensne)weggerend.Weg

jongens iets riepenvan "homo, je kankermoeder". Ik ken diejongens
niet, ze komen niet uit de buurt. Het zijn niet mijn vrienden.'

van dieagressievelingen.'

Eenpasserendevrouwelijkeagentwordtuitgefloten.Degroeplacht.
De verdachte verklaart later dat de middelvinger niet voor de agent

Het woordje 'uiteraard' is hierveelzeggend.Voorbijdehantejongeren
die geschoold zijn in straattaal is iets terugzeggen volstrekt vanzelfspre-

bestemd was, maarvoor een vriend. 'Dat is een soort grapje tussen

kend.VooraldevoorbeeldenvanMaroKkaansejongenshieronder,laten

'Alles wat ik heb gezegd is tegen mijn vriend geweest, het was niet
tegen depolitieman. Ikhebhem echt niet uitgescholden. Ikhebgeen
kale knikker gezegd, ik heb wel flikker gezegd maar dat was tegen
mijnvriend.'

dat treffend zien.

ons.'

Bijna in alle verhoren vindt dit vermoeiende spel van gedraai en ontkenningen plaats. Overigens zijn ook in de pv's die betrekking hebben op
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aanhoudingvan individuele Marokkanen, deze patronen van 'draaien'
en 'ontkennen' terug te vinden. Een Marokkaan die na een verkeersovertreding wordtbekeurd, zegt tijdens het verhoor:

Beledigingvanpolitieambtenaren
je op opmerldngen als: 'Ik verdien in tien minuten meer danjij in een
maand.'

'Ikheb haar helemaal niet uftgeschofden. Ikben slachtoffer. Zij heeftmij gepakt.
Ik ben een rustige jongen geworden. Je kan mij toch niet vasthouden. Na zes

2. 6 Wel of niet aanhouden?

uur kom ik toch weer vrjf. Ikwil mijn advocaat bellen. We vechten het we/ uit

Tenslotte geefthet onderzoeksmateriaalenigeduidelijkheidonderwel-

in de rechtszaaf. Ik heb hoar niet geslagen. Ik kan wel 20 getuigen oproepen
die allemaal zullen beweren dat ik haar niet heb uitgescholden.'

ke omstandigheden een aanhouding voor belediging plaatsvindt en in
welke opzichten er sprake is van belediging. Daarbij tekenen zich twee
tendensen af. Ten eerste warden burgers in een aantal gevallen aangehouden terwijl er eigenlijk geen sprake is van belediging. En ten tweede
doet zich ook regelmatig het omgekeerdevoor: hoewelburgers de politieambtenaren in kwestie hebben beledigd, warden zij niet aangehou-

Een tweede patroon dat uit de antwoordenvan de jongens naar voren
komt, sluit aan bij het 'lastigvallen' dat zo even is besproken. Louter het

aangesprokenwardendoorpolitieinensenwordtalsbeledigendervaren.
*Zij' zoeken de confrontatie op, niet 'wij'. Enkelevoorbeelden:

den.

Een 23-jarige jongeman Scheldt een politievrouw uit voor 'trut' en

dat ze 'beter achter het raam kan gaan zitten'. De man: 'ik zag dat
ik door een agente werd uitgelachen. Hierop heb ik gezegd: "trut".
Ikhebdepolitic nietbewustbeledigd.Ikkanmij welvoorstellen dat
zij zichbeledigd heeft gevoeld. Maarik werd op dat moment uitgelachen en voelde mij ook beledigd.'

Tweejongensdoenalsofzetegeneengevel urineren.Degroeplacht.
Twee passerende politiebeambten (man en vrouw) besteden er daarom geen aandachtaan.Vervolgens steekt eenvan dejongens beide
middelvingersopdieovergaaninwuifbewegingen.Dejongenwordt
naeenkort gevechtingerekendengeboeidafgevoerd.Dejongen:'Ik
hebmijn middelvingeropgestoken.ledereenstakzijnmiddelvinger
op (...).Jagewoon, zekekenboos.Dandoeik datterug, ik wordboos,
voel me beledigd.'
Een 19-jarigejongen zegt tegen een politievrouw: 'Hoe laat ben je
klaar?Je bent een lekker ding.' Dejongen tuitte zijn lippen en gaf
een duidelijk hoorbare kus in de richtingvan de agente. Dejongen
wordt aangehoudenen laat op het politiebureau zijn geslachtzien.
Tijdens het verhoor zegt hij: 'ik vond een van de twee agentes erg

/ Niet beledigd,toch aangehouden
Vaak kunnen de verbale reacties van burgers niet beledigend warden
genoemd, in de zin van een flinke kwetsuur ofeen forse inbreuk op de
waardigheid. Toch zijn de geuite woorden soms voldoende reden voor
aanhoudingomdatdooraanwezigheidvanomstandershetgezagvande
politie op het spel staat.
Devolgende casus is daarvaneengoedvoorbeeld. Eenvijftal cafebezoekers begint op straat te stoeien en gooien een rol toiletpapier naar
elkaar over.Vervolgens nadert een motoragent. Eenvan de klagers:
'Deagentkwamop mi]overateeenpersoondiea/vantevoren overzijntoeren
was. De agent sommeerde lettertijk: JE RMFT NU DAT STUK PAPIEROP!!!
OPRAPENl!! De heer Van Lith liep lets achter ons en zei tegen de motoragent
<K VIND DAT U WEL KINDERACHTIG REAGEERT!!! Intussen reden twee
motorogenten dhr. Van Uth klem, en hebben hem met fors geweld in de boeien
geslagen. Een derde motoragent zei letterlijk: "ACHTERUIT. WANT ANDERS

SL4IKJEOPJEBEK.'"" (3 keer). Onzecollega'swerdengeboeidalscriminelen
doortwee agenten te voet naarbureauWarmoesstraatgebracht.'

mooi en ik zei dit haar recht in haar gezicht. Be was boos dat ik

daarvoor aangehoudenben. Ik heb schijt aaniedereen.'

InhetpolitierapportwordttoegevoegddatVanLithis opgepaktwegens
belediging:

Er lijkt onder Marokkaansejongeinanneneengrote behoefte te bestaan
zichtebewijzenenmachtover desituatiete behouden.Regelmatigstoot
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doe ntet zo kinderachtig. " (k voe/de mij hierdoor aangesproken en zeker
beledigd, temeer daor al die mensen naar mij stonden te kijken.'

Beledigingvanpolitieambtenaren
depolitiemanis hij de 'juridischebestuurder' enis daaromstrafbaar.Als

de rijschoolinstructeur dat telefonisch navraagtbij zijn baasblijkt dat

voor imbedel'.

niet te kloppen. De politieman wil echter geen kennis nemen van de
argumentenvan debaas.Waaropde instmcteur zegt: 'ikvindu heel erg
onsympathieken u kent uwwerkniet goed, u kunt beter in uwwetboek
kijken. ' Daarop zei de politieman: 'je hebt me beledigd en daarom ben
je aangehouden.' Daarnaescaleerde de zaak en werd de man in boeien
afgevoerd. Het verslag van de betreffende politiemensen voegt er aan toe
dat de instructeur tijdens zijn aanhouding herhaaldelijk 'fascist' riep.
Als het klopt wat de man zegt, hebbenwe hier een mooi voorbeeld
van een aanhouding belediging waarin aanvankelijk geen belediging
speelt. Het gaat eerder om kritiek uiten op het werk van de politieman
in lcwestie. Tevens is dit een voorbeeld van een 'gezochte' overtreding,

Verbafisant merkt dat het geschreeuw van Dijkstra veel aandacht trekt van

een categoric die in het kader van Streetwise meer dan eens voorkomt.

Een ander voorbeeld. Twee agenten houden een opgefokte winkelier in

zijnautostaande.Hierondereenverkortegereconstrueerdedialoog,aan
de handvan de rapportenvan beideverbalisanten.
'U krijgt een miniprocesverbaol voor het niet dragen van de autogorde/.'
Dijkstra met fuid verheven stem;

'Danschrijfiijtoch dieban uit imbedel.'
De politieman verzoekt Dijkstra uit te stappen en zegt-

']e dientop een normalemaniertegenmijtepraten, ikscheldjouooknietuit

passanten.

Omdot er oo(c een opstopping ontstaat, zegt hi):

'Jemagje auto eenstuk/e vooruitzetten zodatde rest kan doorrijden.'
Dijkstra:

'Wiedenkjijwel niet datje bentmetjejij, snotneus.'
Dijkstrazet de auto een stuk/e verder, staptuiten zegfc
'Nou schrijfdie bon nou maar alsjou dat zo gelukkig maakt'
Daarbijliep hij directop deverbalisantafen g»ngdicht tegen hem aanstaan,
met ate doel hem te imponeren.
De verbafeont vordert hem afstand te houden. Dijkstra:

'Raak mij ni'et aan snotneus en hou mi}' dan maar aan als jou dat gelukkig
maakt'

Deverbalisantrapporteertdathijzichin eerengoedenaam aangetastvoe<de;
'fk voelde mij diep gekwetst door Dijkstra. Ikvoelde mij als een kleinejongen
behandeld.Ditmededoordathetkijkendepubliekdatmij, eenpolitieambtenaar
in de rechtmatigeuitoefeningvan zijn bediening,uit standte lachen.'

// We/ beledigd, niet aangehouden
Vaakwarden politiemensen beledigd, maar gaan ze niet over tot arrestatie van de betrokken personen, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.
Een politieman vraagt aan een staande gehouden Surinaamse vrouw
haar woonplaats en nationaliteit. De vrouw blijft hem uitschelden en
vastklampen. De politieman: 'De emotionele staat van mevrouw en het
besef dat ik kleine zaken klein wil houden, hebben mij ervan weerhouden over te gaantot aanhouding.'
Een ander voorbeeld. Een groepje opgewonden Marokkaansejonge
dames wordt op de Leidsestraat door twee surveillanten aangesproken
omdat zij twee andere dames zouden hebben geslagen. Een van de
rapporteurs: 'Janwerd door eenvan de drie aangetetterd: "Neegelul, ik
ga nu mee naar het bureau. Ik wil dat dit uitgezochtwordt."' Intussen
kwamen er drie jonge mannen bij staan. Een van de mannen bemoeide
zich ermee.

Vervolgens werd Dijkstra aangehouden.

De opgefokte winkelier wordt vanwege de 'publieke factor' aangehouden. Maar getwist kan warden over de vraag of de termen 'snotneus' en
'imbeciel' strikt genomen wel beledigend 'genoeg' zijn.

'De man maakte jan duidelijk dat wij niets te vertellen hebben en niets
morsteWen. "Jullie denken alles te kunnen maken, maarjullie bepalen helemaal
niets. " Ik hoorde datjan tegen de opgewonden jongen zei: "En nu wegwezen,
doorlopenals ik hetzeg." Ikzag datJandejongenop zijnachterhoofdduwde.

Inhetvolgendevoorbeeldlijkt de 'publiekefactor' echterte ontbre-

De j'ongen zocht bewust de escafatie op. No dit optreden escateerde de

ken. Devraag is dan ookofaanhouding gewettigd is.EenTurkse rijschoolinstructeur die op de bijrijderplaats naast de leerling zit, wordt tijdens
eenverkeerscontrole staande gehouden omdat hij mobiel belt. Volgens

veroorzaakster. Zij vond het nodig hem voor "mafkees" uit te schelden.
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Omdezaakniette latenescalerengavende surveillantenhunstamnummer waarop de partijen vervolgens hun weg vervolgden. De surveillant

2. 7 Conclusie

sluit het pv met eenbitter maarwijs commentaaraf:

Op basisvan de pv's beledigingkan wardenvastgesteld dat de redenen
voor aanhouding sterkverschillen. In situaties met omstanders blijkt een
relatief eenvoudige belediging al voldoende voor een proces verbaal,
tenwijl in een-op-een-situaties soms zwaardere beledigingen warden getolereerd. In dat geval is er geen uitstraling naar omstanders, en kan die
belediging makkelijker warden genegeerd. Aanhouding voor belediging
blijft dus in zekere zin willekeurig: de publieke factor is wel een harde

'£en zaakwelke geen zaakis ofhoefde te warden, wanneer de dame in kwestie

aanspreekbaarzoo zijn en de hele affaire afgehandeldwas na bemiddeling.
Echterwanneerjemeteen weergeconfronteerdwordtmet uitingenvan discriminati'egevoe)etc. is niets bespreekbaar(...). Deaanleidingwasgeenredenom
tot aonhoudingvan dejongen over te gaan. Hoewel zijn gedrag en verbals
geweldditwelrechtvaardigde. Nu voelen zij zichgesterkt'.
Een Surinaamse taxichauffeur voert na een aanrijding een zogenaamde

'Idapgetuige'op die alleendeIdaphadgehoord.Debrigadiervoeldeaan
dat de manprobeerdeer een 'echtegetuige'van te makenen dathij de
zaak zou 'belazeren'. De brigadier: 'Klagerwerd tijdens het contact wel
steeds "bijdehanter" en onvriendelijker, waarna het contact met hem
om escalatie te voorkomen is gestopt.'

Deuitspraakvan de Commissie voor de Politieklachten in deze zaak:
'Dat P. zijn zelfbeheersing enigszins verloor en tegen klager zei dat hij
deboelprobeerdetebelazerendanwelte naaien,achtdeCommissieniet

behoorlijk.Vaneenpolitieambtenaarmagverwachtwardendathij zich
ook onder omstandigheden die zijn irritatie opwekken, weet te beheersen.'

Nog een voorbeeld: een verbalisant rapporteert over een scheldende

motorrijder B. die een rijstrook oprijdt die vanwege een ongeluk is
afgezet. Na de nodige beledigingen en bedreigingen te hebben geuit,
vraagt B. aan de aanwezigepolitiemensen:
'"We (even toch in een vrij land? En er is toch vrijheid van meningsuiting?" Ik

hoorde dat coUega Bijsterveld daarop bevestigend antwoordde.Vervolgenszei
B.; "Dan hoop ik datj'e zeer binnenkort op een afschuwelijke manier aan je
einde komt'"

maatstaf, maar het gekwetstwarden is een te subjectieve ervaring om
een hanteerbare schaalvan beledigingte construeren.
Niet elke verbale uitval wordt door agenten als strikt beledigend
uitgelegd. Dat hangt afvan de intentie van burgers, van de omstandigheden en van hun specifieke gedrag. Meestal wordt hen een motief
toegeschreven. Maar de intentie van belediging is moeilijk te bewijzen.
Had de burger een bijbedoeling met 'schatje' of is dat een routine-uitdrulddng? Lacht hij me uit ofvindt hij de situatie amusant?Veel lelijke
woordenwardener spontaanofonbewustuitgeflapt.Dergelijkeverwensingen zijn moeilijk kwetsend te noemen, maar toch warden de bewuste

personen er regelmatig voor aangehouden.Het publiek lean immers de
indrukkrijgen datde politic haargezagverspeelt. Soms is beledigeneen
schimmig steekspel. Zo kan een bepaalde opmerldng van de burger die
volgt na een eerdere belediging, bijvoorbeeld een excuus dat de beledigende opmerking niet zo was bedoeld, of dat de agent het incident niet
goed heeft geinterpreteerd, opnieuw als beledigend warden ervaren. De
burger insinueert dat de agent in kwestie overgevoelig is, dogmatisch,
inflexibel ofjuist een gebrek aan humor heeft. Dat kan veel van de aversie

van agenten tegen excuses ofrechtvaardigingenvan burgers verklaren.
De onduidelijkheid over intentie ten spijt: beledigingen raken een
vitale zenuw en spelen in op verborgen verlangens en lcwetsbaarheden

('je hebt thuis zeker niks te zeggen'). Een paar beledigende woorden
kunnendezelfyerzekerdehoudingvaneenagentineenlatenstorten, en
een immense boosheid laten ontstaan.

De politiebeambten haddenvoldoende reden om klager wegensbelediging en bedreiging aan te houden. Het bleef nu bij een proces verbaal
voor deverkeersovertreding. De Commissie:'Depolitieambtenarenhebben door hiervan af te zien, gegeven de omstandigheden, escalatie

voorkonien en konden hun urgente taken blijven uitoefenen.'

46

Wat de motieven van de aangehouden personen betreft, zijn de
vqlgende patronen van belang. Ten eerste blijkt dat ze staandehouden of

controleren opvatten als ongevraagdebemoeienisen 'lastigvallen'. Dat
druisttegenhetgevoelvaneigenwaardein ofwordtalseenongeoorloofdeinbreukop hetprive-levengezien.Tentweedegelovendevoorbelediging aangehouden personen dat met schelden een mening kenbaar
47

Beledigingvanpdlitieambtenaren
wordt gemaakt. Zij menen dat zij het recht hebben te schelden en hun

Hoofdstulc 3

irritatie duidelijk te laten blijken. Voor bijdehante jongeren die geschooldzijn in straattaal is lets terug zeggenvolstrekt vanzelfsprekend
en zelfs eenplicht.Tegelijkkijkenvelen neerop de statusvan dienders.

Idachteu over

Op straat of in het cafe maken zij de dienst uit en zijn ze 'iemand'.
Politiemensen doorbreken die subculturele codes. Daarmee is het derde

ehoor " e

jeg nrg

patroon genoemd: de verdachte personen beschouwen zich als 'gelijke'

van politiemensen en keren zich tegen de rollen van boven- en onderschikking.

Ongeveer de helft van de voor belediging aangehouden personen
heeft antecedenten. De hier bestudeerde groep is dan ook niet representatief voor de hele bevolking. Toch zijn de geschetste tendensen
zorgelijk. Want grate groepen van voornamelijkjonge burgers menen

datzij geenrekeningmet anderenhoevente houden.Veeljongerenzijn
alleenaanspreekbaarin huneigenstraattaal.Deopstandigheidvanveel
Marokkaanse jongens lijkt te wijten aan die straatgewoontes en het
bijbehorendeimponeergedrag.Ze zettenbij voorbaateen grate bekop,
provoceren en zoeken de confrontatie op.

Overigensis het een discussiepuntofde politie zichtot eenkat-enmuis-spel met Marokkaanse jongens moet laten verieiden. Als politie-

mensenaltegedrevendeconfrontatieopzoeken,roepenzijbeledigingen
over zich af. Bovendien: het verbaliseren voor uitscheldenwerkt in veel

opzichten in zichzelfescalerend (zie hetvolgende hoofdstuk).
In hoofdstuk 4 komt de mening van politiemensen over beledigd
wardenen hoe zij daannee omgaan, aanbod.

3. 1 Klachten tegen de politic

Het aantal contacten tussen burger enpolitic neemt doordeinvoering
van Streetwise aanzienlijk toe. Burgers warden eerder staande gehouden
en geverbaliseerd, dilcwijls voor overtredingen die voorheen door de
vingers werden gezien. Het aantal staande gehouden burgers in het
kadervanStreetwisenamtoevanongeveer55.000in 1998tot 250.000in
2003 Op basis van deze factoren moet met meer klachten rekening
wordengehouden.

Vandejaarlijks ingediendeklachtenwordtinAmsterdam ongeveer
driekwart ter bemiddeling voorgelegd. Dat wil zeggen dat een inspecteur/projectleider als bemiddelaar optreedt in een gesprek tussen de
klager en de politiebeambte over wie geklaagd is. Uit dejaarverslagen

blijkt dat uiteindelijk ongeveer de helft van de klachten door bemidde-

ling wordt afgedaan. Wanneer bemiddeling voor deklager geen bevredigend resultaat heeft ofgeen optie is, kan de klacht naar de Commissie

voor politieldachten warden gezonden, opvoorwaarde dat deklager dat
gemotiveerd aangeeft. Deze Commissie is een onafhankelijk orgaan dat

Machten zorgvuldig onderzoekt, endeburgemeester endekorpsbeheerder advies geeft. Vanwegede ernst van deklacht kan de Commissie ook

op elgen initiatief een advies uitbrengen. De Commissie brengt over
ongeveer eenkwartvandejaarlijkse klachten adviesuit.Erzijndustwee

sterkvanelkaarverschillende manierenvanklachtafdoening: bemiddelingkenmerktzichdoorpersoonlijkcontactenaandacht,enmimtevoor
overleg en toenadering; de behandeling door de Commissie richt zich

daarentegen op waarheidsvinding en behoorlijkheidstoetsing (Leest
In 1999 toen Streetwise in heel Amsterdam-Amstelland werd inge48
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voerd, bedroeg hetaantal klachten 392(1998:401; 1997:477). In2002was
dat 633. In 2003 daalde dat aantalvoor het eerst sinds driejaar tot 542.

daaraan gepaard een grotere behoefte de politic te bekritiseren). Het

Op nummer een staat de categoric uitlatingfbejegening Onder bejegeningsklachten warden verstaan: incorrect, onbeleefd ofonbeschoft optreden jegens de klager, vloeken. agressief gedrag, beledigend

tenprocedure tot meer klachtenleidt (Francissenen Bosveld 2002).Anderzijds heeft de toename van onbehoorlijk gedrag in werkelijkheid

onderzoeksbureau 0+S stelde vast dat grotere bekendheid van de Idach-

grotere proporties, omdat lang niet alle burgers de moeite nemen een

taalgebniik, mensen niet serieus nemen ofonnodig laten wachten (Ca-

klacht in te dienen.

chet e.a. 1994). Niet alleen bejegening, maar ook andere (mede) aan
Streetwise gerelateerde categorieen namen over de periode 1999-2002

warden aangesproken. Dat sorteert leereffecten die de kwaliteit van het

Door middel van de Idachtprocedure kan depolitic op haargedrag

sterk toe, te weten disproportioneel optreden, verbaliseren en aanhou-

politieoptredentengoedekomen.Mogelijkontstaateengunstigerbeeld

den. In tabel 1 in zijn de aantallen van de stijgers opgenomen (zander

van de politie. Voor bijna de helft van de klagers wordt het beeld van de
politic echter niet positiever; een grote groep burgers is na de klachtaf-

groeicategorieen als 'dienstvedening onvoldoende' en 'detentieomstan-

dighedenopbureau' dienauwelijks aanStreetwis&-bekeuringswerk gerelateerd zijn). In 2003 nam het aantal klachten binnen deze
groeicategorieen weer af.

handeling zelfsminder tevreden danvoorafgaand (AhuisenBrom 2001).
Daarbij speelt datveel klagers een onredelijke houdingten toon spreiden. Uit het 0+S-onderzoek blijkt dat met een groot aantal klagers een

Tabel 1:Sterkst groeiende klachtcategorieen over 1994-2003

redelijk gesprek niet mogelijk is. Die groep, waaronder veel psychisch
gestoorden, komt veel in aanraldng met depolitie enMaagtveel envaak.

(aantalgedragingenwaarover geklaagdis)

EenandereverklaringvoordeontevredenheidvanveelIdagersisdathet

1994

opralcelenvan negatieve ervaringen opnieuwwoedelaat ontstaan. Dat
1998

2002

2003

laatste is overigens ookbij debeklaagde agenten waarneembaar. Regel-

197

matigwordt het negatieve beeld overburgers tijdens deafhandeling van
de klachtversterkt (ziehoofdstuk4).

Bejegening/uitlatingen

112

124

216

Disproportioneeloptreden

36

27

98*

91

Verbaliseren

23

20

79

51

Aanhouden

25

42

77

61

* Dezestijgingisvolgenshetjaarverslagtoeteschrijvenaanhetgroteaantalklachtendatis

3. 2 Gegevens over klagers en aangeklaagden

ingediendoverME-optredentijdensenkelevoetbalwedstrijden.

In dit hoofdstuk warden klachtbrieven over 2002geanalyseerd. Eris niet
rechtstreeks gesproken met Idagers zoals onderzoekers van het 0+S

Tezamennemen dezevier categorieenongeveerdehelft van de gedra-

eerder hebbengedaan.

gingenwaarover in2002en2003isgeklaagd, voorhunrekening. Andere,
nietgroeiende categorieendiebetrekldnghebbenopagressiefpolitiege-

Zoals aangegevenin hoofdstuk 2 zijn die bejegeningklachten uit
2002 geselecteerd die betrekldng hebben op onbehoorlijk gedrag op
straat, hetzij gerelateerd aanstaandehoudingenofbekeuringsituaties,
hetzij als direct en spontaan onbehoorlijk gedrag zander enig voorafgaand onvrijwillig contact. Uiteindelijk zijn 77 van de 178 bejegeningklachtenonderzocht.Vandie77zakenblekener70betrekkingtehebben
op bekeuringsituaties. Veruit de meeste daarvan waren gerelateerd aan
het bekeuren van verkeersovertredingen (55). Het merendeel betrofautobestuurders; slechts vier (brom)fietsers. Daarnavolgden respectievelijk
openbare dronkenschap (5), wildplassen (4), bier driiiken in eea park (1)
enhet niet oprapen van eenpropje papier (1). In dertien gevallen waser

drag, zijn daarbij niet meegenomen (geweld; bedreiging; discriminatie;
intimideren; schade aanrichten en verkeersgedrag politie). Categorieen

dieminderbetrekldng hebbenophetvertoonde gedragvanpolitieagenten, maar meer op afwijkingen van procedurele regels (schending voorschriften en administratieve procedures; geen/onvoldoende informatie
verstrekken) vertonen eerder een dalende tendens. Bij deze interpretaties dient men de nodige slagen om de arm te houden. De toename van

bejegeningsklachten kandeels duiden opverminderde tolerantie onder
burgers of juist hogere verwachtingen ten aanzien van de politic (en
50
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- voor zoverkonwardenvastgesteld - drankinhet spel. In 26gevallen
was er sprake van een -publieke factor': erwaren toeschouwers getuige

(meestal deverbalisant), niet depolitiemensen diezijdelings ookaangeIdaagdwerden.

van het conflict, zij dreigden zichermee tebemoeien ofgaven commentaar.

In ruim eenderde van de gevallen waarover burgers klaagden (28),

werden zij nastaandehouding ookaangehouden, in demeeste gevallen

geboeid.Vaakwerdhenookwederspannigheid tenlastegelegd(artikel

3. 3

De klachtbrieven

De meeste klachtbrieven zijn relatieflang, en bevatten gedetailleerde

1'84;verzettegengezag).Wekomendaarnogopterug.Hetaantalklagers

beschrijvingen. Soms is alleen gebruik gemaakt van een Idachtenformu-

reaumet'de aangeklaagde politiemensen, bedroeg 25.Over diezaken is

vaak van de brieven af: veel herhalingen, onderstreepte woorden en,
indien handgeschreven, driftige halen. Soms bevat de briefhernieuwd

datgeengenoegennammeteenbemiddelingsgesprekop hetpolitiebu-

in de meeste gevallen door de Commissie voor de Politieklachten uitspraak gedaan.

Uit de dossiers konden enkele gegevens over Idagerswarden afge-

leid.Hetgingam58mannelijke en19vrouwelijke klagers, eenverhoy-

dingvan3:1dus.Watbetreftetnischeachtergrondkondendevolgende
gegevens aandedossierswarden onttrold<en: Nederianders 47 Marokkanen12,Turken3,SurinamersenAntillianen4,anderenationaliteiten

6. en onbekend 5. Allochtonen nemen dus ongeveer eenderde van de

klachtenopzich.DehelftdaarvandoorMaroklcanen. Vergelekenmethet
aandeelMarokkanenopdeAmsterdamsebevolkingishunaandeelrela-

tiefgroot. Zij makendusrelatiefveel gebruikvandeklachtenregelmg.

lier (met name door de vaak allochtone taxichauffeurs). Dewoede spat
verbaal geweld. De klagers voelen zich niet alleen onheus of incorrect

bejegend, zij wijzen meestal ook op een oneerl'ijke behandeling.Veel
allochtonebriefschrijverswijzenopvooroordelen endiscriminatie.Een
van hen: 'Ikwerd gewoongestraft omdat ik als allochtoon in eenmooie

auto reed.Weweten allemaal hoe de samenleving dezestereotypen ziet.

Dusmoestikhetmaarslikken.' Ofeen'zwarte'agentla-ijgttehoren:'Jij
bentnietgoed.Jijbentbuitenlander,ikook.Waaromdit?'Dikwijlsis er
sprake van een taalbarriere. Vermeende discriminatie speelt ook bij
taxichauffeurs.Afgaandeopdetaaldiezijindeklachtbrievengebruiken
endemanierwaaropzijwardenbehandelddoordepolitie,lijkt erzacht

DatbUjkt testroken metbevindingenvanAntiDiscriminatie Bureaus

gezegdsprakevanweinigonderlingrespect.
Met enige regelmaat stuiten we ook op brieven van studenten.

dezegegevens moetenweeenslagomdearmhouden,wantveel Surina-

Vanuit een soort meerwaardigheidsgevoelvertonen zij veel animo te

grootdeelvantweedeenderdegeneratiesTurken enMaroldcanen de

ren. Eenvoorbeeld: enkele studenten wardenin staatvandronkenschap

Nederlandse nationaliteit heeft.Niettemin konopbasisvandegegevens

opgepaktengeboeidafgevoerd.Zij warenbezigdedeurvaneenstuden-

in hetovergrote deelvan degevallen deetnische achtergrond warden
bepaald. Watleeftijdbetreftblijktdatvooraltwintigers endertigers een

tenvereniging in te trappen. Een van de studenten:

[l8%vandeIdagersisvanMaroklcaanseaflmmst)(Volkskrant8-7-2004).Bij

mers"enAntiUianen hebben een Nederlands paspoort, terwijl ook een

Machtbriefindienen.Ruimeenkwartvandeklagersisouderdanveertig
jaar. Tieners komen weinig voor: vijf.

Van de aangeldaagde politiemensen was hetveel moeilijker gege-

protesteren. Sommigen slagen erwonderwel in zichzelfte diskwalifice-

'Rond 03.45 liepen de heer Van Karneveld en ondergetekende door de

Warmoesstraotnaar huis, alwaarwij het idee haddenom nogwotte gaan
drinken bij studentensodeteit De Heilige Zeug. Helaas troffen wij daar een

vens op het spoor te komen. Alleen voor het geslacht zijn eenduidige
cijfers^e geven: 67 mannen, tien vrouwen. Burgers storen zich dus

gesfoten deur, dos bes/oten we aan te bellen. No enke/e minuten werden we

gens alleen de spedfiek aangeldaagde personen bij elkaar opgeteld

boeiengeslagen.Daarwijgeenenkelverweerhebbengetoondlijktmediteen

minder aandebejegening vanvrouwelijke dienders. 1 Daarbij zijn overij

doortweemotorogentenmetdevolgendewoorden(excusesvoorhetwoordgebruik): "Kutstudenten, staan blijven." Nadienwerdenwij meteen in de handbefache/ji'kevormvanmachtsvertoon.... In deeelvroegdeheerVanSarneveld

een kop koffie, waarop hetantwoordvan de agentluidde: "Jekunteentrap
I DatsluitaanbijdebevindingvanKope.a.1997datpolitievrouwenminderbetrokkenzijnbijgeweld

onderje hoi krijgen..."

danpolitiemannen.Mannelijkeagentengaanookmeerforcerendtewerk.
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Alsaanbeflenenkloppenopeendeurtegenwoordigwordtgezienalsverstoring
van deopenbare orde, danzullen u en uwcollega's hetergdrukkrijgen in de

Kijmij heeftdeindrukpostgevatdat meneeragentkeurigzijntargetshaalt
door sukkels als ik op de bon te slingeren en daarmee tegelijkertijd een afibi

toekomst We;hebik een vermoedenhoe dit in dewereldisgekomen. Sinds

heeftom deechteeffendenietaante hoevenpakken.'

jaar en dagheerster een bepaalde riva/iteit tussen de verenigingen. Soaeteit
De Hei/ige Zeug behoort toe aan de \/ereniging "Nonomes", de heer Van
Barneveld en ikzijn lidvan een andere vereniging en waarschijn;i(k heeftde
desbetreffende persoon diede deur opendeedonseenspreekwoordefffke hak
willenzetten en daarom depofitieingeschakefd.

Allerlei akkefietjes en misverstanden geven aanleiding tot een klacht,
bijvoorbeeld: 'is eenkaartje goedafgestempeld ofniet?', 'stand deauto
al dan niet stil toen de chauffeur belde?'

In veel klachtbrieven blazen de schrijvers stoom af. Zij zijn nog altijd

woedendenvoelenzich'gepakt'.Somswordtineenklachtbriefopnieuw
gescholden ('luie flikker' of 'rambo'). De betreffende agenten reageren
doorgaans met tegenldachten en een vijandige toon; velen zijn nauwelijksbereidaaneenbemiddelingsgesprekmeete doen.Wordtdekritiek
op een gedempte wijze verwoord, door diplomatie, tact, en herhaalde

uitdrukkingen van goodwill, dan zijn agenten daartoe doorgaans wel
bereid.

Eenmaal in een bekeuringsituatie verzeild Ujkt de burger een con-

VaakbuigenKlagers dewoordenvanpolitiemensen omtot onterech-

text aftastende en rechtszoekende activiteit te ontplooien om zichzelf

te beschuldigingen. Er wordt soms vrolijk op los geinterpreteerd. Een

vrij te pleiten. Eris grote behoefte deverbalisant op zijn ofhaar eigen

voorbeeld: een politieman zegt tegen een bestuurdervan een auto dat

overtredingen te wijzen, met name foutiefrijgedrag waardoor anderen

hij niet op hetfietspad dient te keren. Hij zei: 'dathij datmaar ergens

in gevaar kunnen komen. Steeds weer wordt gewezen op 'meten met

moest doen maar niet ophetfietspad. ' Door deklagerwerd datuitgelegd
als: 'alsjullie homo's elkaarwillen treffen moetenjullie datmaar ergens

twee maten', 'hij niet, ik wel'. Wildplassers attenderen er soms op dat
honden en kattenwel vrijuit mogenplassen. Datlaatste mag danvin-

dingrijkheten,maarhetklaagrepertoire isgoeddeelsvoorspelbaar, met
name de aangehaalde excuses en rechtvaardigingen. De voorspelbaar-

heidgeldtookvoorcommentaarophetpolitiewerk:aanwonmginbraak,
diefstalen aanhoudendeoverlastvanstraatboevenwordtniks gedaan,

terwijl 'hardwerkende' en 'belasting betalende' burgers pietluttige bekeuringenmoetenbetalen. OokhetStreetwise-beleid moethetregelmatig ontgelden. Eenvan de klagers:

anders doen maar niet hier op het fietspad.'
Sommigenzijngeschoktenverbijsterd enverwoordenhunervarin-

gen met ongeloof ('zelfs een crimineel had zulk een behandeling niet
verdiend'; 'alsofik een misdadiger was'). Met name veel ouderen zijn
oprecht aangedaandoor brutaal politiegedrag. De doeleinden die de
schrijvers op het oog hebben zijn gemakkelijk opgesomd: begrip, meer

rekening houden met deburger, excuses, eis dathetvertoonde gedrag
niet meer plaatsvindt, maatregelentegen de politiefunctionaris (berisping), ensoms schadevergoeding.Overigensis er ookeenflinke minder-

'Als dit het nieuwe be/eid moet warden waar onze nieuwe regering op doelt

heid dieerop wijst datdebekeuring terechtwas. Hun commentaar spitst

wanneerzijpraatover "zerotolerance" en"veiligheidopstraat", danvreesik
het ergste voor onze samenfeving. Di'tsoort "Amerifcaanse"toestanden stoan
fcnuHetjes dienognieteensdroogzijnachterhunoren helemaal niet Mensen
zoalsagentZ. reagereneigenlijknietandersdandedoorsneehorecabezoeker
vandieleeftijddiezanderredenmenseninelkaartraptHi]geeftmetzijngedrag
uitf'ngaan zijn eigen onzekerhedenen gebrekaan levenservaring en denkt

zich toe op de onheuse bejegening.

hiermeeooknogwegte kunnenkomen omdathij eenuniformpjedraagt

Veel schrijvers zijn er echtervan overtuigd dat de Idachtniet veel
zal helpen: veel brieven bevatten cynische verwachtingen en wijzen op
deonmachtvandeburgertegenover de'politiegigant'. Hetcommentaar
varieertvangelatenironisch totgescholrt. EenvandeIdagers:'Hetgevoel
om metje rug tegen de muur te staan, datmensenmetje kunnen doen
wat zewillen, enaltijd gelijk hebben enooknogalles doenmet eenbrede

glimlach, zovan "jedoet maarenje zegtmaar, maarwij hebben albeslist
Een andere klager ergert zich aan de gewoonte van de politie om de
'Ideine gezagsgetrouwe burger' voor Ideine vergrijpen aante pakken.
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en wij zijn dewet. " Hoera lang leve gerechtigheid.'

Deverklaringenen/ofrapportagevan politiemensendie ook in de
klachtdossiers zijn opgenomen, zijn evenwichtiger en minder emotio55
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neel, watvaneenprofessional ookverwacht magwarden. Maareenflink
aantal doet opzichtig moeite zichvrij tepleiten enhungedragvan iedere
smet te zuiveren. In de dossiers treffen we dus steeds twee lezingen van
het incident aan die sterk van elkaar kunnen verschillen. Soms lijken

beide partijen de zaakte overdrijven engeforceerd hun gelijk te zoeken.

Er is sprake van een volhardende houding. Eenvoorbeeld: een moeder

noemd, krijgen we meer zicht op attitudes waaraanburgers zich het
meeste ergeren.

Tabel 2; Onbehoorlyk gedrag: lijsl:van expliciet gebruikte termen in de
Idachtbrieven:

en haar dochter fietsen een kmising over en verzuimen voor de haaien-

als crimineel behandeld

13

met veel machtsvertoon

5

tanden te stoppen. Naeendertigtal meters warden zedoor eenpolitie-

agressief

12

(te) autoritair

5

wagen tot stilstand gedwongen. De moeder:

gediscrimineerd

10

grof

4

Tot myn grote schrikgooit de bestuurder het stuur naar rechts en njdt mijn

gemtimideerd

10

treiterend

3

dochterkfem. Zekomt methoarfietstegen hetrechtervoorportier tot stifstand

beledigd

9

arrogant

3

kinderachtig

7

onheus

3

uitgelachen

7

minachtend

3

onbeschoft

6

envaltgefukkigniet Ikstootmetmijnvoorwieltegenderechterachterkantvan
depofitieauto. Wezijnvreselijk geschrokken. Mjjn dochter huilL Uit depolitieauto

stapt hoofdagent K.

en

loopt snel op mij af, roept

ondertussen

dat hij mijn

jdentiteitspaf}ieren wil zien en gaat wijdbeens voor mij staan. Omstanders

roepen;"Zijnwehiernogin NederlandofbenjijvandeGestapoPjehaddat
kindweldoodkunnenrijden,idioot!"Ikvraagexcusesvoorzijnrijgedrag.Dubbel
misbruik van macht politie tegenover een moeder met kind, automobflist
tegenoverfietsers.'

label3:Onbehoorlijkgedrag,gegroepeerdrandomverwantebegrippen
f

Devisie van de hoofdagent is geheel anders. Hij verwijt devrouw later
aande telefoon dat zij zelfhaar dochter in gevaarbracht en dat ze zijn
bevelnegeerde.Inzijnrapportspeelthij debalterug:
Vanafhetmomentdatbeidefietserstotstiktandwarengekomenwashetkind
vansfagen een beetf'e huilerig. Zewasdaarergkwaadover. Zegaftoe foutte
zijngeweestmaardatikniethetrechthadhaarkindzotelotenschrikken.Ze
vonddatdoormijn gedraghaarkindgeenvertrouwen meerhadin depolitie.
Ikzelfzoualszevenjarigeookgaanhuilenalsmijn moedermijopdrachtzou
hebbengegevenNIETnoarcfepolitietefuisterenenik vervofgensalsnognaor
de kantzou wardengedirigeerd.'

3. 4 Onbehoorlijk gedrag nader bekeken

Alachtsvertoon

35

intimiderend (intimiderend, met veel machtsvertoon,geprovoceerd)

16

autoritair ((te) autoritair,dominant,arrogant, pedant)

10

kinderachtig (kinderachtig, gelijk doordrijven) 9

II

Ill

Gebrekaanfatsoenlzelfbeheersing

36

agressief(agressief,onbeschoft,grof, bruut, geschoffeerd)

24

onheus (onheus, onbeleefd, onfatsoenlijk, ongepast, ongemanierd, nors,
boers, onvriendelijk)

12

Vernederende situatie

58

geminacht(beledigd,minachtend,laatdunkend,genegeerd,gekleineerd,
minderwaardig,nietserieus en nietalsgelijke behandeld)

19

gediscrimineerd (gediscrimineerd, racistisch)

11

uitgelachen (uitgelachen,getreiterd, sarcastisch,grijnzend,voor gekgezet)

13

als crimineel behandeld

15

Welke vormen van onbehoorlijk gedrag kunnen warden vastgesteld?
Aan de hand van termen die in de klachtbrieven expliciet warden ge-

56

57

Klachtenoveronbehoorlykebejegening

Klachtenover onbehoorlijkebej'egening

Uit tabel 2 kanwarden opgemaakt dat de ervaring om 'als een crimineel

gens op het raam naast de bestuurder om zijn aandachtte trekken. De

te zijnbehandeld' het meest wordtverwoord. Menheeft danhet gevoel
te wardengestigmatiseerdofvoor het publiekte zijn afgegaan.Indien
de gebmikte termen van onbehoorlijk gedrag evenwel warden gegroepeerd dienen zich andere patronen aan: agressiviteit, intimidatie en
minachtingvindtmenookinhogemate onbehoorlijk. Rangschikkenwe

politieman in zijn rapport:

deverwante termen dan kunnen drie groepen van onbehooriijk gedrag
warden onderscheiden: men ergert zich aan het machtsvertoon van de

politiemensen, aan hun gebrek aan fatsoen (of gebrek aan zelfbeheersing), en aandevernederende situatie. In de eerste twee groepen wordt
het gedragvan de politiebeambte in kwestiebekritiseerd: datvoldoet
niet aan de vereiste normen. Zij het dat in het eerste geval de afwijzing
sterker is: machtsvertoon wordt doorgaans onacceptabel geacht, onfat-

soenlijke gedragingen of uitlatingen warden eerder onbehoorlijk geacht. 2 In de derde groep wordt voornamelijk verwezen naar de eigen
ondervondenvemederende ofkwetsende ervaringen.

Aan de hand van casusmateriaal in de klachtendossiers warden de

drie groepen van onbehoorlijk gedrag hieronder nader toegelicht. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een problematiek die voortdurend in

het materiaal wordt aangetroffen: de spiegelingvan houding dat wil
zeggen: de professional neemt de rol van deburger over.
I

Machtsvertoon

Insommigegevallenpakkenpolitiemensen(te)forsdoor,pogenkostwat
kost hun gelijk te halen oflaten hun gezagte veel gelden. Inhoofdstuk
1 hebbenwe dateenforcerendestijl genoemd.Wanneerpolitiemensen
forceren wordt deproportionaliteit gauwuit hetoogverloren: doel(orde-

'£rwordietsgeroepen in defrontvan:"Waaromslaje zo hardop hetraam.
Wat moetj'e?" Ik heb toen direct gezegd: "DOOIWJDEN, RIJDENMET DIE
BUS .Dechauffeurzei:"Maarjestoatmet;emotorvoordebus"Hi'ernostaple

ikopdemotorengingaandeachterzijdestaanomhetverkeereventegente
houden. Toen ik daar stand zag ik dat de chauffeur niet wegreed maar in
tegensteffing tot mijn aanwijzing passagiers aan het inladen was. Ikging naar
de chauffeur en beval hem onmiddellijk de bus wegte rijden. Hij zei dat hi}

.^

nu passagiers aan het inladen was en daarna zoo wegrijden. Een van de
mannen die met dechauffeur aan hetpraten wasviel mij continu in de rede en

befemmerdemij in hotwerk. Ikvonddit bijzonderirritant Hij liet mij eigenlijk
niet met de chauffeurpraten, waarop ik hem heb gezegd: "]ij moetje bek
houden,jij mootje er nietmeebemoeien,ik ben met dechauffeurbezig, met
metj'ou. " Inmiddels zag ik het verkeer helemaal vastlopen. Ikzei de chauffeur
dathij nogvijftellen hadamwegte rijden, daarikhem anderszou aanhouden

voorhetnietopvolgenvanmijnbevelen.Ikteldeinderdaadofvanvijfnaarnul,
maar dechauffeurweigerdewegte rijden. De andereman bleefmaartegen
mijschreeuwenenschelden,waarnaikdechauffeurhebaangehoudenenover
heb laten brengen naar het poJitiebureau Prinsengracht.

Wellichtdat "men"zal vinden dat ik de doormi)'geroepen termen niet zou
moetengebruiken,maarcfesituatiewasopdatmomentnogalhectisch.Ikraakte
geirriteerd(wiezoud'ttnietwarden)enhebtoeninderdaadgezegddathij"zijn
smoe/en bekmoest houden". Ikhebgeen "KLOOTZAK"of"LUL"tegen wie
danoofcgezegd,duswaterindeklachtstoatisonjuist'

ofwetshandhaving)enmiddel(optreden)sporennietmeer.Hetoptreden

Dechauffeurhadeenanderelezingvanhetvoorval.Uitzijnklachtbrief

sorteert dusdanige negatieve effecten - creeren vanmogelijk gevaarvoor
derden; a&iemend gezag in de ogen van burgers; teveel overhoop halen
- dat die uiteindelijk ten koste gaan van het imago van de politie (en
daarmeevanorde-enwetshandhavingzelf). Devolgendecasussenillus-

kunnen we opmaken dat hij het 'onbegrijpelijk' en 'min of meer trau-

treren dat.

Eenpolitiemanopmotortrofeenlegetouringcarbusaan,halfopde
weg geparkeerd in hart]e Amsterdam. Het verkeer achter de bus werd

matisch'vond dathij uit zijnbuswerdgehaald,aangehoudenen ingesloten ineenpolitiebureau. Hij deedzijnwerkenzaggeenmogelijkheid
aan de bevelen van de politieman te voldoen. Nadat de chauffeur was

meegenomen stond de bus nog gedeeltelijk op de Amstel geparkeerd,

metdeveertigtoeristen ernogin.Dedirecteurvan hettouringcarbedrijf:
'Gelulddgkonden wij een werknemervanafde garagesturen, met de

geblokkeerd.Tweepersonenbevondenzichvoorindebus.Depolitieman

reservesleutels bij zich, zodat de touringcar na 45 minuten kon warden

claxonneerde tweemaal, en omdat er niets gebeurde Idopte hij vervol-

weggehaald.'

Natuurlijk zal de politieman in kwestie geirriteerd zijn geweest.
Maarin ditgevalhadhij beterkunnenzorgendathetinstappenvande
2 Voorhetonderscheidonbehoorlijk,onacceptabel,enonwettig,ziedeWRR2003,hoofdstuk2.5.3.
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passagiers sneller was verlopen. Nu kreeg het verkeer nog veel meer
oponthoud. Hetaftellenvanvijfnaarnul isbepaald ooknietbevorderlijk

vervofgens door. Hierna vorderde ikvan haar datzij dit zou oprapen, dochzij

om cooperatiete bewerkstelligen.

haarmede dat ditinderdaadhetgevalwasengebood haarte blijven staan. Ik
pakte haarmouwom hoarstaande te houden. Verdachte rukte zichlasenliep

Ook de volgende casus leert dat onverkort vasthouden aan macht,
disproportionele gevolgen kan hebben. Mevrouw K. gaat naarhet postkantoor om kerstpostzegels te kopen. Er staat een lange rij en ze trekt

reageerde met de woorden: "En dan ga je me zeker meenemen. " Ik decide

weerdoor. Ikpaktehaarwederombij haarmouwen deeUehaarmede datze

nuwasaongehouden.Devrouwschreeuwdedotikmetmynpotenvanhaar
moest b/ifven en dat ik daartoe het recht niet had. Ikvertelde haar datze o/teen

eennummertje. Haarrelaasin deklachtbrief:

het propje papier hoefde op te rapen, maar dat ze er zelfvoor gekozen had

'Mijnnummerwas810ennummer705wasaandebeurt.Noeentijdjeloop
ik naar buiten om een sigaret te roken. Toen ik na ongeveer een kwartfertfe

terugkwam,zagikdatdescheidingswandtussenpostkantoorenstadsdeeldicht
was. Nummer 804 was aan de beurt en het postkantoor zat nog vol mensen.

Ikben keurig achterom gelopen naarde uitgangmaar hetmeisj'e weigerde mij
binnen te (aten. Zijsmeetop een zo arrogante manierdedeurdichtdatikni'et
wist wot me overkwam. Haar leidinggevendewas netzo. £r mocht niemond
meer in en als ik niet weg zoo gaan dan zouden ze de pofitie beflen. Ik
antwoordde: graag! De agent op motor wifde echter mijn verhaal niet eens
aanhoren.Zijwasergonvriendelijkenzeimeteendatikpechhad.Dedames
vanhetpostkantoorwarenaanhetfachenenhetwasechteenstemmmgvan

het op deze manier te doen... De vrouw was echter zo kwaad over hetfeit dat
zij niet meer geholpen werd bij hetpostkantoor, datzij absoluut niet meer voor

redevatbaarwas. Ikhebhaardiverse ma/en op een normale maniergevraagd
hetpapieropte rapenmaarzij hadergewoonmatingaan.'

Ookhierlaatdepolitiebeambteonverkortmachtgelden,enin ditgeval
op een geritualiseerde manier: de geeinotioneerde vrouw incest buigen.

In debelevingvan deburgerkomt datwellichtneerop 'eentrap nageven'. Depolitievrouwheeftwellichtnietgoedingeschatdatdevrouwal
onbehoorlijk behandeld was en daardoor van de kook was. Geemotio-

NANANANANMl!

neerd zijn is echter geen reden voor ongelijk, al lijkt dat in veel gevallen
wel 7.0. In het interview dat later met de politievrouw in kwestie werd

U begrijptdatfkbooswasenliepweg.Verspildemoeite ennoggeenpostzegefs.

gehouden,vertelde ze:

Inmijn boosheidgooideikhetbonnetjemethetnummertferichtingboom.Ik
deed dit niet eens bewust. Voor ik hetwistwerd ik by mijn arm gegrepen. Het

wasde agente.Ik ruktemyn arm tos enzeidatzenormaafmoestdoen.De
agentezeidatikstilmoeststaanenikvroegwaarom.Toenzeideagente: Ik
beveelje hetpropjeopte rapen." Ikwaszo verbaasddatik vroegofzedat
echtmeende.Waaropzehetnogeenkeerzei,opzoeennaremonierdathet
nergens opsloeg. Toen ikwegwildelopen greep ze me weerbeet enwildeme
in deboei'enstoon.Ze riepassistentieop. Toendeagentenvandeautowaren
geam'veerdmoest ikmeteen mee.'

.

Dat is dus echt uit de handgelopen. Om iets heel kleins... Ja. Maar dan ben ik

we;zo dat watikzeg daarmoetze don we/gevolgaangeven.Wantanders
sta ikhier ookmaar nikste zijn. ja ikzou hetnogsteeds zo doen.... Ikhebdus

tigkeergewaarschuwdenzemoestmaarhaargelijkhebben.Hetenigewatik
hadkunnenzeggen,nou laathetmaar. Endatzitnietin mijn aard.... ookin
hetdagverblijf(het politiekantoor vS) washetnogellende. ledereen hadellende

met r. Nou ja, het ging helemaal nergens over... Dus ik dachtvan ja weetje
wel, alszijhiergelijkin krijgtdangaatzij daardevolgendekeerextragebruik
van maken. Zo voefde ik het ook en zeker achteraf, aan de handvan deklacht

dieze heeft. ingestuurd. Als ze achterafnog wot hadgezegdvan nou eigenlijk

De lezingvan de politievrouw:

stom van me, danzou ikmisschien nuwelzeggen, vanja ikhaddaar misschien
'Nadat ik beide verhalen had aangehoord en mij duidelijk werd dat mevrouw
ni'et meer gehofpen zou worden, heb ik hoar duidelijk gemaakt dat ze moest
vertrekken.

Omdat ik

een

mutatie

wilde

stelfenfw oeg ik de

personafia

hadze daarvolop van genoten.'

van

mevrouw,dochzijweigerdedezeoptegeven.Vervolgensfiepzijwegengooide
het papiertje met het volgnummer op het trottoir. Ikverzocht haarhetpropje
papier op te rapen. Zij antwoordde hierop: "Doe het zelf maar. En liep
6o

andere...Maardoorhetver/olgdenkik,neec7(sikhoarruimtehadgegevendan

Hoe dan ook, het gaatom eentriviale zaakdievolledig is ontspoord. De
volgende casus brengt eenwat andere problematiek onder de aandacht:

doorkinderachtiggedraghetbleedonderdenagelsvandaanhalen.Twee
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broers, zelfstandige ondernemers, enhunvrouwen rijden naeenfeestje

opperde"zitjetesnurken?"Nadathi}opnietergvriendelijkewijzegesommeerd

naar huis. De auto wordt aangehouden, de bestuurster moet blazen en

hadmijnrijbewijsteoverleggen,diedeeluitmaaktvanmijnportefeuilleenkeurig

blijkt teveel op te hebben. Ze moet mee naar het bureau; ze wordt
gesommeerd in de politieauto plaats te nemen maar rukt zich los. De
agenten laten het even zo omdat versterking onderweg is.Inmiddels zet
eenvandebroers- ongevraagd- deautotwintigmeterverderopin een

in sen hoesje zit samen met kenteken en andere
popi eren, moest ik het

te ha/en....

rijbewijs

ufthethoesjenemen. Hijsommeerde my"defosserommel"uitmijnportefeuille
IkbeneennormalemanmetgoedemanierenenrespectvoordePolitic.Een

parkeervak. Omdie reden moet hij ookeenblaastest doendienegatief

ideehoehetookkan. "Goedemiddag meneer, mijn naamisdieendieen ikben

voorhemuitvalt. Desfeerwordt noggrimmiger alsdetweedepolitieauto

vandePottieenhebgeconstateerd datu doorroodlichtbentgereden, heeft u

arriveert. De drie anderen willen mee naar hetbureau. Eenvan de broers

dat nietgezien? Enzou u de auto even aande kantwillenzetten. " Dusniet

gaat achter in de politieauto zitten en zegt: "Jullie moeten niet zo

insinueren datikzitte snurken, nietdezaakafraffelen en neem demoeiteje

moeilijk doen.Enjij moet helemaal niet moeilijk doenandersbreekik

he(m ofte zetten.'

datbrilletje vanje even in tweeen. " Vervolgens ontstaat een collectieve
knokpartij waarbij flink wordt gescholden, gespuugd en geslagen. De
vier warden na gebruik van veel pepperspray afgevoerd. De politiefiinctionaris die later hetbemiddelingsgesprekleidde, vermeldt: 'klagers zijn

gewone mensen zoalszij inhunklacht almelden, enzekernietagressief
ofgewelddadig.'

Eenandereklachtoveronbeschoftoptreden:
Ikverzocht deterplaatse aanwezigepolttieagent ofhet mogelijk wasvanmijn
parkeerplaats gebruik te maken. Ik kreeg een bits toegesnauwd in plat
Amsterdams "sjesjijneffebesig!".Toen ikhemweesopmijn invalideplek, kreeg
iktoegesnauwd"haijemegehoord,sjesjijneffebesigl.l!!"

II Onbeschoften onfatsoenlijk

Sommige politiemensen spreken burgers soms ronduit onbeschoft aan.
Eenvoorbeeld: eenjonge vrouw zit met haarvoeten op het randje van

In dit voorbeeld wordt onhoffelijkgedraggekenmerkt door onnadenkendheid. Dat kan makkelijk warden voorkomen. Maar politiemensen

de metrobank. Eenverbalisant roept: 'Hier komen!' DeIdaagster brengt
die ervaringalsvolgt onderwoorden:

zijn ook mensen met emoties en bepaalde pijngrenzen. In sommige
situatiesishetmoeilijk zelfbeheersinginachttenemen.Eenhoofdagent

'Dewijzewaaropikwerdbenaderdisopmi)alsintimiderendenbuitengewoon
onbeschoftovergekomen. Nietafleenikmaarookmijncollegastandperplex,
geschokt ophetperron. Hetfeitdatikinovertreding waswordmi]opzodanige
wyzeter oregebrachtdatik deindrukkreegdotikkortdaarvooreenenorm

op motor spreekt een pizzakoerier aan. Maar de man geeft gas en rijdt
gewoon van hem weg. Dat herhaalde zich nog een keer. De hoofdagent:

Eenklagerverhaalt overhetonbeleefdegedragvaneenverbalisant nadat

'Iktrachttehemwederomklemte rijden. Demanmoestwe/stoppenomdat
collega's inmiddels zijn weg blokkeerden met een politiebus. Ik zag dat de
collega's de man wilden boeien en dat de man zich verzette en dat hij hard
schreeuwde: "Ikheb helemaal niets gedaan. Mensen, mensen, kijk eens hoe
hardikwordaangepakt"Vlakvoordemanwerdheengezondenhebikineen
opwelling aan de man medegedeeld dat ik hem, uitsluitend vanwege zijn

hij door rood licht was gereden:

onbeschoftegedrag, een kwalvond.'

zwaardelicthadgepleegd. Desituatie diezichdieochtendafspeelde stoatnog
steeds afseen bepaaldetraumatische ervaring bij my op het netvties gegrift'

'Affereerst wil ik u vertellen dat ik 35 jaar bestuurdervan een auto ben en in

Die opwelling leidde echter wel tot deIdacht enbracht de Idachtproce-

dezeti]dnietmeerdantien bekeuringenhebgehad.Ikbenzelfaltijduiterst

dure op gang. Eenvergelijkbaar voorbeeld: een dronken student is op

befeefd in de omgangmet mensen vanwelkras dan ook, daarom werd ikdes
tebozertoen ikdoordezeAgentwerdaangesproken enverbaafwerdbe/egend
ofikdemisdaadvandeeeuwhadbegaan.Deagentkwamnaastmijstaanen
62

straat aan het dollen met zijn vrienden. Twee hondengeleiders menen

datdeopenbareordewordtverstoordendatdevechtpartij deaandacht
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trekt van het 'verkeerde publiek' van junks en andere randfiguren. De
verbalisantvermeldt in zijn bijlagebij het mini-pvb.
'Het Meek dat er bij diegroep flinkwatdrankin de man was. Het kostte ons
zeffs enigemoeite om destoeipartij te doen eindigen. Ikzeitegen diegroep in

hetafgemeendathetdeverkeerdetijdendeverkeerdeplaatswasvoorditsoort

Er werd reeds op gewezen: klachtbrieven waarin op discriminatie

wordt gewezen zijn rijkelijk vertegenwoordigd.Een willekeurig voorbeeld: eenbekeurde Marokkaanse vrouw ageert tegen een 'zwarte' politieman en wendt een acute ziekte voor. Het relaas van de politieman:

fl/ Vernederendgedrag

Op het moment dat ik de bestuurder het afschriftvan de bekeuring overhandigde, hoorde ik haar met luidelboze stem zeggen: "Jijbentniet goed.jij bent
buiten/ander,ikook.Waaromdit?"Ikzagvervolgensdatdebestuurstermidden
op derijbaangingliggenalsofzij, mijnsinziens, eenhartinfarct ofiets dergelijks
kreeg.BIJmijreeshetvermoedendatdebestuurstertheatraa/gedrogvertoonde.
Door ik geen risico's wenste te nemen heb ik onmiddellijk een ambulance

De zekerste manier om burgers tegen je in het harnas te jagen is te

beste/d. Zjj bleef schokkend op de grand liggen. Inmiddels fietste een Marok-

twijfelenaanhunoprechtheidofgeloofwaardigheid.Vooralinsinuaties
tergenentartendeburger.Eenvoorbeeld:eenbestuurstervaneenauto

kaanse man fangs. No drie minuten met de wouw te hebben gepraat, zag ik
dat de vrouwspontaan opstond akofer niets gebeurd was. De man vroeg mij

grappen.... kennelijkkon ikdeheren nietovertuigen vanmijn beweegredenen.
Ik zei toen: "je moet we; een stomme ful zijn om niette begrijpen dat dit op
dezetijd en op dezepfaats niet kan. '"

wordt 's avonds bekeurd. Zeheefthaar rijbewijs nietbij zich.Totverwon-

ofi'k haar had geslagen en waarom. Ook een tweede Marokkaanse man die

dering van de twee verbalisanten begint ze te huilen als de ban is
uitgeschreven. Waarom raakte de vrouw zo overstuur? In haar bewoor-

faterterplaatsekwamvernamkennelijkookdatikhaargeslagenzouhebben.
Hij dreigdezelfs demonstratief metzijn mobieletelefoon anderemensen opte
trommetenoverhetgebeurde.Nadatikeenenanderowrhetgebeurenuitde
doeken hadgedaan, besloot hij de bestuurster naarhuiste brengen. Deeerste

dingen:

'lk antwoordde haar dat ikmijn rijbewijs niet bij me had. maar dat ik we) even

man was reeds eerder weggefietsL De door my bestefde ambulance heb ik

terugwifde(open noarhuis om hetop te haten,aangezienfk in dezestraat

afbesteld.'

woonde. Het antwoordvan de verbofcantewaseen schamperen minachtend:

"Jqjadatzalwet,datzegtI'edereenvanavond;iedereenvvoonthierineensinde
buurt... " Ikkan nietafdoen aan dezeovertreding en ikzalde boete ook betalen.

Daargaothetmynietom. Watmy in hogematestoortisdatdepoliticeen
eerzaamburgerdiezegtdathijopeenbepaaldepickwoontnietopzijnwoord
gelooft en daar bij voorbaat at aan twijfeft. fs de politie dan zo sceptisch
gewordendoorhetwerkeninAmsterdam???Goatdepoliticerbijvoorbaatvan
uit dateenpersoon hemihaarvoorliegt en ietsprobeert teverzinnen om onder
een boete uit te komen?'

Decasuslaatweerziendateentrivialebekeuringuitdehandkanlopen.
Alsnietrustigwordtopgetredenkandateenrelveroorzaken.Depolitieman in kwestie kan dan ook weinig verweten worden. Een assertiever of

forcerend optreden van zijn kant had waarschijnlijkveel ellende gebracht. Theater maken plaatst politiemensen meer dan eens in een
moeilijke positie.

Ook opzichtig toespelingen maken op de geringe macht van de
burger lokt moeilijkheden uit. Enkele voorbeelden: een man is het niet

eens met de bekeuring en dreigt er een rechtszaak van te maken. Hij
wordtrazendalsdeagentenzeggen:'Wijkrijgentochgelijkenhetkost

Eenandervoorbeeld. Tijdens eenbekeuringsituatie kaneen autobestuurdereenbriefoverieggenwaar>ablijkt dateennieuwkentekenis aange-

jou geld. ' In een ander geval: 'Meneer als u denkt dat u onterecht wordt

vraagd. Deverbalisant zou vervolgens hebben gezegd: 'die briefheeft u

behandeld,dan kan ik u zeggendat u geenschijnvan kans maakt om

zelfgemaakt zeker!' Dit soort insinuaties laten de vlam in de pan slaan.

dat ongedaante maken.'

Ookbij voorbaatdingendiedeburgerzegt,terzijdeleggeniseengeijkte
formule voor agressieveverontwaardiging.Met nameveeljongeren en
allochtone burgers voelen zichsnelvoor gekstaan. Zij wijzenregelmatig
op het grijnzenofmeewarigglimlachenvanpolitiemensen.
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3.5 Spiegelen
Politiemensenstaansteeds aandeverleidingbloot net als deburger een

bijdehante attitude aan te nemen. Het gaat dan om overname van
elkanders gedrag: schreeuwen, sarren, intimideren en schelden zijn in

hoge matebesmettelijk.Watdatbetreft gaathet om zichzelfwaarmakendevoorspellingen:je kunt de overtredingenkrijgen dieje wil. Een
provocerende houdingvan de politiefunctionaris lokt als het ware de
belediginguit.
Eenbestuurder van een Mercedes Smart la-ijgt eenbekeuring omdat
hij te hard reed. De bestuurder:

'Deagentwasvoorgeenenkeleuitlegvatbaar.Nadatikhemvroegofhijdeze
bekeuringnieteenbeetjekinderachtigvendzeihijdaarop:"Ikvindditleukom
te doen/"

De inspecteur:

Klachtenoveronbehoorlykebejegening
deonheuse bejegening vandeagentdiemij, toen ikhemeenhandwildegeven

bijhetafscheid,zei:"Sorryhoor,moorikgeefgeenhanduitgeloofsovertuiging".'
Despiegeling treedt ookopwanneerpolidemensen eenharde,vijandige
ofdreigende houding etaleren. Diehouding lokt vaakgedrag uit datdit
hardegezagtest, uitdaagtentart.Eenstudentdiezichbeldaagtovereen
te harde aanpak zegt:
De agent met de bond zei; "En nu oprotten, jullie zitten hier in de verkeerde
buurt." Ikantwoordde:"Waarhoddenweditdanmoetendoen?InOudZuid?"

De agent bleefop een meter afstand staan en zei: "Hebje een grote mond
stomme lul? Nuoprotten!"Ikantwoordde:"Alsjij mijstomme (u;noemt, hoe
moet ;kjou dan noemen ouwe?" De agent antwoordde: "In ieder geval geen
ouwe. " Ik zei toen; "Nou, toten we er dan ook maar stomme lul van maken."

Deagentliepopmijaf:"Watzeije?Nouopgerot!"enstomptemijopdeborst'
Ook de burger kan het gedragvan de politiebeambte overnemen. Het

relaasvaneenklagende wildplasser, ditmaal despreekwoordelijke rech'De man vroeg mi) ofik niets beters te doen had dan pizzakoeriers te pesten.

tenstudent die zijn recht kent:

Ikantwoorddehierop: "datwel, maardit vind ik feuker." Ikwildehiermeede
mond van de man snoeren omdat ikzijn opmerking denigrerend vend. Als ik de
man

hiermee de indrufc heb gegeven dat ik het feuk Wnd om pizzokoeriers te

pesten dan is dat niet mijn intentie geweest'
Een Marokkaan schrijft in zijn Idachtbrief:

'Hij(deverbalisantvS)kwamterugmethetgeleboekjeen riep'NMM'.Ikzei
mijnnaamenhijvroeg:'hoespelikdat?''Nou,hoeikhotzeg',zeiifc 'Nee,hoe
spefikdat',kreegikterug. 'Leuerlijkhoeikhotzeg',zeiik. 'Nou,nogeenfceer
en ikneemje meenaardeeel,danbenje morgenpasaandebeurt.Zeghet
maar.'

'Na ui'tgaan in cafe De Meander werd ik aangehouden door een motoragent
omdat ikmij schuldigmaakte aanwildplassen. Demotorogent leekerplezier
in te hebben om mij aante mogen houden, omdat hij lachendtegen mij zei:
"Zo,je benterbij. " Deagentstanddichtnaastmijop eennogalintimiderende
manierwelkeikalsonprettigervoer.Daaromdeedikeenstopnaarachteren.
Vervolgens gingde agentwederom dichttegen mij aanstaan, waarop ikweer
eenstopnaorachterendeed.D;therhaaldezichnogeenpoorkeer....Deagent
paktemijvervolgensbijmijnrechterschouder vast,waaropikzeidathi]datniet
mochtdoen en hij mij los moest taten. Ikvertelde hem datik rechtenstudent

wasendathijmijnietvastmochtpakkenzanderverdenkingvaneenstrafbaar
feit Hierop antwoordde deagentdathijmijverdachtvanhetmisschienwelvals
opgeven van mijn naam. Ikreageerde hierop door cynischte antwoorden dat ik

Een ander wat ongewoon voorbeeld:
Vanwegemyn gefoofsovertuigingmaok ik op sabbatgeengebruikvan elektridteit, derhalve actiVeerik dus ook ni'et het voetgangersficht ... Nadat ik had
geprobeerd de desbetreffende agenten uit te feggen waarom ik door rood liep,
werdikdoordehereninmijngezichtuitgelachen.Vandeze"flauwekul"hodden
ze nog nooit gehoord. Wot ik nog het meest grievend vond was het gedrag en
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nognietdekansgekregen hadom mijn naamOberhauptte zeggenendotafe
ikeenvalsenaamzouopgevendatikmijzelfdanPietjePukzounoemen. Ik
weetdatikhiermee ortike;435sub4 Srovertrad aangezienerdoorhetbevoegd
gezagnaarmijn identiteitsgegevens werdgevraagd.

Ditnogafondoordachts gedragvanmijnkamiseenrechtstreekse reactie op
hetmtimiderendeenprowcerendegedragvandeagent.Nodebekendmaking
van de Pietje Puk-naam vroeg deagent hoeikechtheette waarnaikwederom
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nietmijnechtenaamopgaf,maarmijzelfMaartenLannoyenoemde.Nogmaafs,
ikwestdatditfootis,moordi'tnogalopstandige(endomme)gedragvanmijn

leantkwampuurwortatereactieophetintimiderendegedrag,waar(1cnooitop
in had moeten gaan.'

Veelpolitiemensen blijken ermoeite mee te hebben zichte legitimeren
als burgers daar naarvragen. Hun naam kenbaar maken stuit op onwil,
zekeringeescaleerde conflicten. Oakin niet-bekeuringsituaties lijkt dat
het geval (zie ook de interviews). Ookdan isvaakspiegeling in het spel.
Een voorbeeld van een verbalisant: 'ik heb de man gezegd dat hij mijn

nummer niet kreeg. Ikvond dat de man mij ookniet met respect had
behandeld.'

3.6 Conclusie

Uit deklachtbrievenblijkt datveel triviale zakenvolstrekt uit dehand
lopen omdat deburger uitleg wil ofomdat zerespectloos warden aange-
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machtsvertoon. Machtsvertoon enkinderachtig gedrag(heteigengelijk
doordrijven) gaanvaakgepaardmet eenforcerende houdingwaardoor
menigmaalde proportionaliteitvanhet optreden in gevaarkomt. Veel
Magers verwijten agenten star, autoritair en dogmatisch gedrag. Vaak
verstoppen politiemensen zich achter deregels enlaten zij navragen te
beantwoorden ofuitleg te geven. De burger houdt dan per definitie een
onbevredigendgevoel over aande confrontatie.

Ben ander probleem is het insinueren van bepaalde dingen en, zij
hetin mindere mate, het meewarig mededelen dateenbekeuring niet
ongedaan kanwarden gemaakt en dat protesteren zinloos is.Deintegriteit van burgers wordt hierdoor aangetast. In het eerste geval warden zij
in eenongunstigofkwaaddaglichtgesteld,inhettweedegevalkunnen
zij zichgekleineerdvoelen.Tenslottevormt spiegelen,derolovername,
eenflinkprobleem. Spiegelengeeftaandatpolitiemensenhunirritatie
niet voor zich willen of kunnen houden. Voor de veronderstelling dat

dooreentegrotenabijheidvandepolitieagent (nonverbale intimidatie)

sproken. Eendwingendeaanpakleidttottoegenomenverzetengeweld,

deburgerzichbevreesdengegriefdvoelt, zijnin hetklachtenmateriaal
niet veel aanwijzingen gevonden. Het kan natuurlijk wel meespelen in
de escalade van onbegrip, maar in de klachtbrieven wordt erweinig aan

met namebij aanhoudingenenhetgebruikvanhandboeien.Het over-

gerefereerd.

grote deelvan debejegeningsklachten heeftbetrekking opkleine over-

Bij dezeconstateringen meetwardenbedachtdatpolitiemensen op

tredingen. Het verbaliseren voor kleine vergrijpen Ujkt in zichzelf

alle mogelijke manieren op de proefwardengesteld. Niet alleen door

escalerend te werken. Geconcludeerd kan warden dat de aanpak van

schelden, opgestoken middelvingers ofspugen, maarookop geniepige

kleineovertredingeninhetkadervanStreetwiseveelonbegripenweer-

manieren zoals theater maken, woorden omdraaien, zichvan de domme

stand oproept.

houden, negeren ofzuigen. Andere burgers die warden staande gehou-

Dezebevinding sluit aan bij het eerder genoemde 0+S-onderzoek.
Opbasisvangesprekken met 'redelijke' klagers blijkt datpolitiemensen
in de beleving van de ondervraagden disproportioneel optreden. 'Men-

Zeweigerenallemedewerkingenvolhardeninstilzwijgen.Alleswateen
politiebeambtein een dergelijkesituatiedoetofzegt, kanfoutworden

den,voelenzichsnelbeledigdenspringenvervolgensplotseling 'opslot'.

sen warden om hele Meine vergrijpen relatief zwaar gestraft. Zo komt

uitgelegd, zekerwanneerdiscriminatiegevoelens meespelen. Ookopdie

het in heel veel gevallen voor dat een klager voor een klein vergrijp
aangehoudenwordt, maardatdediscussie zouit dehandloopt datmen
uiteindelijk meegenomen wordt naar het bureau en in een politiecel af
moet gaan koelen' (Francissen en Bosveld 2002: p. 15/16). Ook beredeneerdvanuithetprincipevanminimaliseringvangeweld(Kleinig1996)
zijndezeaanhoudingenveelalmoeilijkte rechtvaardigen.

manier kan een politieman of-vrouw verieid warden minder professio-

Uit de Idachtbrieven konden drie vormen van onbehooriijk gedrag

wardengereconstrueerd:machtsvertoon,onfatsoenlijkhandelenenvernedering. Het gaat hier om ideaaltypische onderscheidingen. In werkelijkheid lopen dedrie typen doorelkaarheen, met namevemedering en
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neel op te treden en 'wraak' te nemen.

Uit het commentaar van de klachtencommissie en uit het verslag

vanveel klachtbemiddelaarsblijkt dathet de norm is om een zaakniet

op de spits te drijven. Politiemensen dienen proportioneel te reageren
en waar mogelijk terughoudend te reageren. Wat dat betreft liggen bij
veel zaken kansen voor een verbeterd professioneler optreden. Zo is het
aantal verkeersovertredingen (meestal staande gehouden automobilisten)inklachtzakenrelatiefhoog:mimtweederde.Vandataantalbetreft
het relatiefveel 'een-op-een-situaties', zander publieke factor, situaties
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duswaarbijagenteneenruimerspeelveldhebbenomdeinteractiemet
de burger tot een goede afronding te brengen.
Tenslotte: dit hoofdstuk kan een vertekend beeld geven van de

Hoofdstuk 4

rofessior elaa.. rekenvan

kwaliteitvanhetpolitieoptreden,in zoverreuitsluitendis ingegaanop
problematische bejegeningen en onbehoorlijk gedrag. In de meeste
gevallen verloopt deinteractie tussen politie enburger tijdens het staandehouden en bekeuren zander problemen. Zo vermeldt de Politiemoni-

tor Bevolking (2004) dat tweederde van de Nederlandse burgers die in
2004 contact hadden met de politie vanwege handhaving (controle;

bekeuring; waarschuwing) tevreden ofzeer tevreden is over dit contact.
Inhetvolgendhoofdstukwordtbesproken hoepolitiemensen klach-

tenenbeledigingen ervaren enbeleven. Erwordtookaandachtbesteed
aande 'veelschrijvers' dieveelmeerkansopklachtenlopen.

Indevorigetweehoofdstuklcenisnagegaanhoedepoliticoptreedttegen

beledigingen enwelke bejegeningsldachten het Streetwise-beleid voort-

brengt. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de interviews met

politiefunctionarissen dieveelcontactenhebbenmetburgers,nagegaan
hoepolitiebeambten aanldjkentegendeontmoetingen metburgers. De
ondervraagdedienders gevenhun mening over de assertiviteit van de

burger, hunsoms onbeschofte enrespectloze gedrag endewijzewaarop
zij omgaanmet beledigingen. Zij geven aanwaarzezichaanergeren en
welkgedragspedfiekalsbeledigendwordtervaren.Dezethematiekdie
in paragraaf 4. 1 wordt besproken, sluit deels aan bij hetgeen in de

hoofdstukken 2 en 3 reeds naar voren is gebracht. In de twee daarop
volgende paragrafen komt deeigenlijke thematiekvan dithoofdstuk aan

bod: hoe spreken dienders burgers aan? Hoe gaan zij tegen de achter-

grand van het Streetwise-beleid om met problemen waarop zij tijdens
hetstaandehouden stuiten?Welkemethoden enstijlengebruiken zeen
hoebenutten zehundiscretionaire speelruimte? Opwelkewijzeproberen ze zaken niet te laten escaleren? Gaan ze anders om met brutale

burgers dan met meegaande burgers? (paragraaf 4.2) Welke manieren
van optreden achten ze zelf niet-professioneel? (paragraaf 4.3) In de

afsluitende twee paragrafen wordt nader ingegaan op enkele gevolgen
van het Streetwise-beleid: in welke opzichten ervaart men Streetwise al

danniet alseensucces? Hoegaatmen ommet detaakstelling engrotere
druk om meer te bekeuren (paragraaf 4.4) En hoe ervaren'de geinterviewden de klachten van burgers waarmee ze warden geconfronteerd?
(paragraaf4. 5)

Inhoofdstuk 1 isaangegeven dateengerichte selectie vanrespondenten
isgemaakt. Bij dieselectie isrekening gehouden metverschillen in sekse.
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etniciteit, leefdjd en rangbinnenhetkorps. Daarnaastzijn zoweldienders die veel bekeuren (en daarvoor genomineerd zijn voor het korps
award) als dienders die meerdere klachten tegen hun optreden hebben

Professioneelaansprekenvanburgers

4. 1 Optreden tegen belediging
4. 1. 1 Het beeld van de burger: weinig respect voor depolitie

gekregen, geinterviewd.Daarbijwerdverwachtdat er een overlap zou
bestaan tussen die twee groepen. Veronderstelling was namelijk dat
genomineerden door hun vele contacten met het publiek eerder in
conflictsituaties verzeild zouden raken, en derhalve ook met klachten

zouden warden geconfronteerd. Die verwachting werd gedurende het
onderzoekdeelsbewaarheid:sommige genomineerdenhebbenbehoorlijk veel klachten geoogst. Eenvan hen, een politieman die zichzelfeen

Veelrespondenten beamendatdepolitieveeloverzichheenkrijgt. Maar
datvindenzenietnieuw.Hethoortbij hetpolitiewerk.Watwelnieuw
is,isdathetrespectvoordepolitic isafgenomen. Respondenten ergeren
zich vooral aan het gedrag van de jeugd, en met name Marokkaanse

jongeren.Zemakener eensportvantegendepolitic tekeerte gaan.

'rouwdouwer' noeinde, liep in 2003 in drie maanden tijd zes klachten

Het respect voorpolitieambtenaren is nou niet naar nul, maar het is heelver

op. Ook sommige niet genomineerde 'veelschrijvers' kregen veel Idachten te verduren. Tegen andere 'veelschrijvers' zijn opmerkelijk weinig
Idachten ingediend. Opgrandvan hetbeperkt aantal interviews kunnen

gedaald.Wij moeten ons in allerlei bochtenwringenom hetgoedte houden.
Over federe ban in discussie. je moet heel erg benadrukken dat aan je
»vaamemingsvermogenechtniksmankeertNouwaarzijnwemeebezig. Dat
stoortmijwel... In dezemaatschappijwaariedereenvi'ndtdotj'e enigen uniek
bent, roeptgezagjuistveelweerstandop.Wiebenjijwel?'

deze bevindingen niet warden gegeneraliseerd.

Degeselecteerde personenvormen tezamen eenaardige dwarsdoorsnede van verschillende dienders die binnen het korps werkzaam zijn.

Depersoonlijkheidskenmerkenvan de diendersvarieerdenvanmacho
tot sociaalbewogen,en van cynisch tot opgeruimd. Er zaten praters en
zwijgersaantafel, 'jongehonden'en meerbedaagdedienders.
Dit hoofdstuk is vooral toegespitst op vragen en problemen waar-

over de betrokkenen uitgebreid, veelgeschakeerd en levendig konden
verhalen.Zoalsverwachtgavendegeinterviewdenuitgebreidantwoord
opvragen diebetrekldng hebben ophun eigen ervaringen. Opvragen die
warenopgesteldomgeneraliserendebevindingenvanpolitiemensenop
het spoor te komen (bijvoorbeeld: 'in welke sociale groepen wordt het
meest beledigd?'), werd terughoudend geantwoord. De meeste geinterviewden wensten niet te generaliseren ofvonden de eigen ervaringen te

veelduidig.Anderevragenwaaropde respondenten terughoudendantwoordden, hadden betrekking op kenmerken van politiemensen die

Ontzag dat is er boost met meer. In vroeger jaren wet. Wij noemden dat
onpopulairgezegd:zepistentegenjebrockaan,maardatdoenzeinfei'tenu
nog. Alleen dejeugd die heefttotaal geen respectvoor depolitic.... Je bent in
feite niks meerj'e bent een voetveeg.'

Een opmerkelijk aantal dienders kan zich evenwel ook ergeren aan
burgers dieernetjes uitzien, eenkeurige autohebbenen'ogenschijnlijk
gewoon keurig praten'. Eenjonge politievrouw is nog altijd verrast door

scheldpartijen van mensen van wie ze het niet had verwacht: 'als je
iemand een bekeuring geeft in een dure auto, heeft die meestal meer

protest dan iemand in een goedkope auto. ' Een politieman: 'De lagere
klassen zijn meegaander, keurige lui zijn veel zeikeriger en Idageriger.
Een dure Mercedes: het kan toch allemaal.'

burgers beledigen tjong, vrouwelijk, allochtoon). De interviews gaven

uberhaupt weinig zicht op de vraag of en in welke opzichten vrouwen,
allochtonen of agenten in opleiding anders te werk gaan en anders
behandeld warden. Ookvragen die betrekking hadden op de invloed van
cynisme en stress in het korps en - geheel anders - op de mate waarin

politiemensen zich wel eens excuseren en toenadering zoeken met
burgers, kwamenniet uit deverf.
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Veel mensen gaan spontaan door het lint. Taxichaufifeurs weten vaak

beterwaardegrenzenliggenomdatzijerwatmeerervaringmeehebben.
Zuigen ensarren zijn standaardaspectenvan deinteractie met deburger.
'Jehebt zeker niets beters te doen', en 'gaboeven vangen' vormen vaak
het beginpunt (overdonderen) ofeindpunt (natrappen) van het gesprek.
Een generalist in opleiding: 'En dan bedankt hij met een hele lijst
opmerkingen. Zeg dan gewoon, agent oke sony. Hou de eer aanjezelf.
Ganiet nogeensvertellen datikooknogjunken moet gaanjagen ofdat
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ik cokedealersmoetgaanaanhouden.' Sommigenwijzenophypocrisie

ditistegek.... Middelvingerligtookweereen beetjeaandesituatf'e.Alsikeen

bij deburger:veelIdagenoverfietsen opdestoepmaaralszezelfwarden

bonnetjehebgeschrevenendierijdtwegenjezietnogdievingerkomendan

bekeurd is de wereld te klein.

ga je gewoon verder. Dan go ik er niet achter aan crossen.'

Burgers zijn niet gewend aangesproken of tegengesproken te worden. Dan krijg je een grote mond terug en zijn ze nog boos ook, vooral
inhun eigen auto, 'hun eigen huisje'. Omalleriei aklcefietjes wordt ruzie

Toch stuiten dit soort relativerende opmerkingen op grenzen. Soms
warden milde verwensingen ook aangepakt. Ook een woord dat intimi-

gemaakt. Zozullenveelburgers hun autonooitprecies opdeaangewezenplaats zettenwaaromwerdverzocht. Datmakenzezelfweluit. Sta
je bij een afzetting omdat er brand is. "Mevrouw, u mag er niet door."

teit suggereert,kanhetgezagonderuithalenentot aanhoudingleiden:

"Ahman, krijg deMere, ik doehetgewoon, daag." "Maarmevrouw, eris

vondikechtnietprettig.Hetbleefmaaraandegang.Toendachtiknougoik

een lint gespannen. " "Ja, maar niet voor mij. " Hoe gaat ik haar nu

je echtaanhouden.Ikwistookweldatdatnietvervolgbaaris.Maarikhebwel

tegenhouden?'

een gesprek met hem gehad op het bureau.'

Ikhebookweleens iemand aangehouden omdcsthijelke keer schatjezei. Dat

Eenervaren politieman: 'Hetgaatin eengroot aantalgevallen om...

mensen die vrij denken, ook heel creatief zijn en die zich dus heel
moeilijk beperkingen laten opleggen in alles. Endaaris helemaal niets
mis mee, maar als gezagsdrager loopje tegen problemen aannatuurlijk,
want dat "maakik zelfwel uit" en "ik kijk wel goed uit" en "ik ben
verantwoordelijk voor mijn eigengedrag" en datsoort kretologieen.'

Ookkan eenenhetzelfde scheldwoord geheel anders warden geinterpreteerd. Een brigadier:

'Ikkanervoorbeeldenvangevendatzejehetbloedonderdenagelsvandaan
halen. Dat ze zo staan te traineren, te treiteren. Dat gaat; hoe moet ik dat

zeggen,datgaatsluimeren,datgaatzolangzaamnaarbelediging.Hetbegint
rede/yk normaal. Ze zijn hot er niet mee eens met de actie he, helemaal niet

4./ .2 Wat is be/edigend?

mee eens. Datlaten ze merken ook. Endangaathetopeengegeven moment

Watpolitiemensen aldannietbeledigendvinden, looptveruiteen.Het

Terwijl een Amsterdammer die fangs loopt, "he klootzak hebje niks beters te
doen"met een lachop zijn gezicht, isvoor mijgeen beledigingweetje wel.'

naar"ikvindjougewooneenklootzak".DatisdanvoormijweleenbelecSiging.
hangt ervan af hoe de toon is, het moment, de sfeer en de context.

Beledigen is sterk persoonsgebonden. Sommigen zijn gauw beledigd,
anderen leggen de lat hoger. Ook de stemming is bepalend: zitje niet
lekker inje vel. benje moe ofoverbelast, danbenje eerder gepikeerd. De

Veel politiemensen vinden het problematisch wanneer ze persoonlijk

meeste dienders voelen zich niet beledigd door bijvoorbeeld -sufferd'.

geraakt. Voor een Maroldcaanse agent is dat het geval wanneer hij door
een landgenoot in het Arabisch wordt uitgescholden 'Ja, dan trefje mij
wel, want danweet ik dus dat het niet tegen het uniform is, maar tegen

Daarkijken ze doorheen. Eenpolitievrouw: '& hebgenoeg dingen meegemaakt waarvan ik soms denk, nou ik heb er hartelijk om moeten
lachen. Zoals een keer, "steek hem inje doos", dat ik dacht, nou goed.

Die bekeuring had hij toch al en ik denk, laat hem maar lopen. ' Met
beledigingen in het publiek, met veel omstanders, ligt dat anders. Een
anderepolitievrouwvertelt:

'IkvathetooknietpersoonlijkopalserI'emandopeenscootertjekankerhoer
moetroepen. Jemootopbelangrijkedingenletten. Stomwijfoftwt,dandenk
ifc zoek het fekker uit Ofhetmoet echtzijn datiemond wor me gaatstaan,

met veelpubliek en datze je echtpersoonlijk aankijken. Dan hebik Setsvan,
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warden aangesproken, wanneer de mens achter het uniform wordt

mijn persoon zelf. ... Ik heb ook een keer meegemaakt dat die man zei
van, bruinjoekel.... Die hou ik meteen aan.... Ik heb de indruk datveel

politiemensen die beledigd warden er niks mee doen. Een makkelijke
manier afwimpelen van: het is maar tegen het uniform.'
Politiemensen weten uiteraard dat veel scheldwoorden - en een
middelvinger - niet warden vervolgd. Dat noodzaalrt tot andere manieren om er tegenop te treden. Demeeste dienderssprekendemensener

sowiesoop aan.Jemoet het signaalafgeven datjeje niet laatbeledigen.
Sommige respondenten stellen het niet op prijs wanneer een hulp75
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officiervanjustitie niet over gaatopvervolging. Bijvoorbeeld wanneer
iemand 'klootzak' roept ten overstaan van een groot publiek en vervolgensvrijuit gaat.

'Ikvindhetgewoonweemddateenanderkangaanbepalenwanneereenagent

befedigdwordt.Danhebikheteigenlijknietalleenoveragentenmaariedereen

eigenlijk? Nee, dat kan niet. ' Een hoofdagent zegt: 'Uiteindelijk beledigen zehetuniform, daarkrijg ik geenslapelozenachtenvan,bij wijze
vanspreken. Ikbendanookniet opmijn zielgetrapt, vandezegein. ' Een
surveillantredeneertvolgenshetboekje:'Hetis doordeopleidinggoed
bijgespijkerd. Als mensen beledigend worden, als mensen boos warden,
dan is het tegenover het uniform en niet tegen de persoon. Ze hebben

inhetuniform, detrambestuurder, destodswacht, debrandweerman. Datzyn

hetniettegenjou.Zescheldeneigenlijktegenhetapparaat,ommaarzo

dienstverleners allemaa). En daarhebje van afte Mi}Ven, en niet aNeen metje

te zeggen.'

handen.'

'DepersoonzelfbepaaltofhijbetedigdisofnietEnnieteenander.Endatgeldt

Volgens deze politiemensen gaat een belediging langs je heen. Er zijn
dan ook meestal geen strikt persoonlijke implicaties aan verbonden

dus ook voor het vervoteingsbeleid. Als ik mij beledigd voel, dan voel ik mij

zoals bijvoorbeeld met bedreiging wel het geval is. Sommigen zien dat

beledigdopdatmoment Danneemikdatmee.Dangaikdaarschriftelijkwerk
voorafhandelen.Diepersoonmoetdaarduseenboetevoorkrjjgen.Alshi)'daar
geenboetevoorkrijgt,hoewiljedanhetbetedigendeuithetstraatbeefdbannen?
Datgaatniet Repressieisechthetenigemiddel,hoor...Hetgebeurtwe/eens
datagentendandenken, decasusisgesloten, dehopperheeftbeslist. Nou,de
hopperisgeenrechter. Derechterbeslistuiteindelijk. Alsjij datwil. Maardan
moetje hetwe!willen.Alsjij echtbefedigdbent, dangajegewoonzelfnaar
justitie. Danstuurjehetverbaalop,methetverzoekomvervolging.

weergeheel anders. Eenpolitievrouw: 'Opschoolwerdgeleerd, eenagent
is niet te beledigen. En dan dacht ikja nou, vond ik eigenlijk ook een
beetje een rare uitspraak. ' Twee andere politiemensen zijn sterker afwijzend:

Scheldentegen een uniform, datvind ik allemaalsmoesjesom daadwerkelijk
niet op te treden. Ate ze ons voor een stuk vuil staan uit te schelden en dan

zeggen.-ja het istegen hot uniform. Datvind ikzo zwak. In het uniform zit een
mens.'

Anderen nemen verdachten voor mildere scheldwoorden, bijvoorbeeld
klootzak, mee naar binnen. Een agent: 'Het is een stukje politiestraf,...

Kykafshetvoorbijgaataanhetuniform, datismijngrens. Inderegefreageren

die persoonhoort te weten dathij datniet moet doen.' Eneenhoofd-

zeemotioneeJnaarhetsymbool,naarhetpaknaarhetblauwennietnaarjou, ^

agent:'Diemanmagdaarnietmeewegkomen,dushijgaatgewoonmee

alspersoon. Maar d'r zijn situaties dan, dan komen ze bijje binnen. En dan

naarhetbureauen zaldaarweleenslerendathetnietkan.'

stoat erwe/moo;in hetwetboekomschreven van 'beledigingvaneen ambtenaar

Opvallend is verder dat veel politiemensen optreden met het idee
dat het publiek hun activiteiten voortdurend waarneemt. Ze zien zich-

infunctie'maareigenlijkishet'beledigingvaneenpersooninfunctie'.'

zelfopeenplatform-acteren'.Dereactievanhetpubliekismaatgevend.
.

Jezietgewoon aande mensen van: "dat ie dit accepteert!" Danmoetje

gewoon wat doen want, daar gaat het om he, om het gezag.'

4.2 Professioneel handelen
4. 2. 1 Crote variaties

4./ .3 Niet befedigbaar. Kaatst de betediging ofop het uniform?

Net als de persoonlijkheidskenmerkenvan politiemensen sterk van el-

Sommige respondenten benadrukken dat eenbelediging niet tegen de

werken. Een agent in opleiding: "Watvoor mij 'escalatie' is, is voor een
ander al laag en breed peppersprayen aanhoudenenvechten. Envoor

kaar verschillen, zo verschillen ook hun manieren van professioneel

politiemensenzelfisgerichtmaartegenhetuniform.'Maarkijk mensen
diekunnen mij nietbeledigen. Als zehetdoen, danaccepteer ikhetniet,
dus houd ik ze daarvoor aan, maar ja, hoe moeten ze mij beledigen

76

weer eenanderis hetgewoon, nou doei. ' Rustbewaren enduidelijk zijn
wardenhetvaakstgenoemdalsstrategieenomnarigheidenescalatiete
77
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voorkomen. Sommigen leggen alle nadmk opverbale la-achtenhopen

de burger te overtuigen en dat ze iets leren. Je moet dingen kunnen
uideggen, enonterechte opmerkingen kunnenpareren. Hetkomt dus
opfeitenkennis aan.Anderen wijzen vooral op afstand houden:
'Somsziejediemensenechtvuurspugentegenje. Maaralsjezegewoonnetfes

blifftbehandelen, danmerken ze, ik kanhiernietsmee, wantzevenvachten
gewoon datjij als agentookwur goat spugen. Dan merken zegewoonvan:

^ ^

my met meer verstaan. Dus dan gaat ie zelf ook weer naar beneden;
'twerktbij mij.'

Anderen hechten meer belang aan het behoudvan autoriteit. Een
politievrouw benadrukt datje boven de burger moet staan:
loot ikhetzozeggen, ikbencorrect Ik bennietahijdvriendelijk. Neeeh nee,

wontdanbenyewaarschijnlijknietgeloofwaardig.Jemootcorrectzijnenj'emoet
tochstrengzijn. Jemoetertochbovenstaan. .jemoethotproberenhe,hoffelijk

geenreactie,endanhoudenzezelfookhunmonddicht'

te blijven. Somszijnmensen zoanders, agressief. Danvattdatweg. Dusjekunt

'Opeengegevenmomentgajegewoontottientellen. Endandesnoodsgaje,
gajeevenindeautozittenendiebonuitschrifven. Danhoefjedatgeschreeuw

krijgtdaaren daarvoor eenbekeuring. Nee, danbenik daarheelzakelijkin,en

nietaantehoren.Loothemmaarlekkerschreeuwen....Maartothoover?Op
eengegevenmomentisgewoondegrensbereikt

Eenervaren politieman schakelt overopeenformele wericwijze: .Jekunt

nietzeggen,aftydhoffelijkblijven. Hetstopteenkeerhe...Eenkorteuitfeg, u
ikhoudatookheeltort. Alsjegoatdiscussierendanwordjegelijkwaardig,en
dat moet ntet, je moet nietgdijk warden.'

Velen beamen dat. Je moet de regie en het initiatief behouden. En de

burger niet al te veel ruimte geven. Als je gaat discussieren dan kom je

hetopeenaantalmanierendoen.Speels,methumor,maarookvolgens

de letter van de wet, dat is aanjou om het op te pakkenen het toe te

in een neerwaartse spiraal, en dan menen burgers dat ze je eerder
'klootzak' mogen noemen. Sommige dienders kijken daar weer anders

passen.Jemoet op eengegevenmoment ookzeggenvan, dit gaatniet
goed, en dangaik heel formed werken. Methetwetboek in dehand.'

pratendkunt enmoetoplossen:'Jaendanstrandtsomsweldediscussie

Een ander beldemtoont dat hij door een gepast zwijgen de regie kan
bewaren:

'Zezeggenwel eens van; wie zwijgtstemt toe, maar dat is niet zo. En ze
raaskaflenmaardoor,enditendat,enzusenzo.Bfabfablabtobla.Hoort u
meeigenlijkwel?Ikzeg;mevrouw, ofmeneer, ikbennogevenaanhetschrijven

Ikzeg;ikga zoverdermet u praten. Danhebbenzea(een heleboelgezegd.
Hi}luistertnieteens.Hoorje dat?Zeggenzetegenefkaar. Bkaarophitsenin
deauto.Endan;u wounogwatweten,u wounogwatvragen?Endangaiker
verder op door. Niettutoyeren, gewoon netjes u blijven zeggen vind ik.'

De toon van het gesprek dempen blijkt volgens sommigen goed te
werken. Een buurtregisseur verwoordt het aldus. 'Nee ik gabijna in het

ijskoude zitten. Ja. Dat is mijn manier, mijn stijl. Ik ga steeds zachter
praten, zachter praten. Enik ga ook, bijna in het belachelijke, heel erg

hoffelijk zijn, in m'n maniervan praten. Endanmerkje gewoon, dat
diegene jou toch wil horen. Hij is aan het schreeuwen en vloeken en
tieren enhet doen, maar aangezienik steeds zachter gapraten, kanhij
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naar. Een van hen is een echte debater en vindt dat je conflicten al
met het argument, hetis gewoon dewet. Endatvind ik geen argument.
Wantalsje zegtvan,hetis dewet, danmoetje alles aanpakkenen dat
kanniet.Erwardenkeuzesgemaakt.Duseigenlijkverliesjedediscussie
alsje moet eindigen met datargument, vind ik zelf. ' Eenandere politieman:

'Jaikmoeteerlijkzeggen,ikbenverbaalheelsterk. Duskommaarop. Ikbedoel,
ikkanhethebben,maarsommigenkunnendatgewoonniethebben.Danmoet
;e datookgewoon proberen uit de wegte gaan. Alsje goed kunt discussieren
dankunje erui'tkomen, maaralsje alweetvanjezelfdatje daarnietzo'nster

inbentdankunje nogzogelijkhebben,maaropeengegevenmomentgaje
je zelfin dewielenlopen. Dankanje uiteindelijkeenklachtkrijgenomdatje
opeens verkeerde dingen gaat roepen. Omdatje denkt, ohj'eetje m'n mannelijkheid ofvrouwelijkheid is aangetast omdat ikeen discussie veriies.'

ledere politieman of-vrouw heeft een eigen manier van optreden. Een

buurtregisseur brengtgoedonderwoordenhoeeenieder zijneigenstijl
leert ontwikkelen:

79
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'(n het beginvanjepolitiecarriere benje zoekende. Jebentzoekende naareen

heden. Alsjehetwetboekstriktzouuitleggenzoujeaandelopendeband

stij)diegewoonhetbestebijjepastEndanziejedosookindeeersteanderhalf
jaar, ikdoedeautoritairestijlofik doedemaatj'esstijfofj'a, weetifcveel.Ikheb

overtredingen waarnemen. Eenpolitieman, enbepaaldgeenzachtzinnige, zegt: 'Alsje voor elk onvertogen woord moet optreden. Ja.., je kan ook
zeggenvannouil<hebzegehoord ofikhebzenietgehoord.Alsje erniet

hetzelfook doorJopen, dus. Endanmerkje gewoon datinallerleistjflen ietsbij
zit Om die mixte vinden, datisj'ouwstijl! Enalsje eenmaafdiepersoonlijke

sbj;ontwikfcefdhebt,danmerkjegewoondatdecontactensteedsbetergaan.
fn die zin moet er we) iets van oprechtheid in zitten. lets wot bijjou past

op reageert, nou ja dan is het meer een schreeuw in een losse ruimte,

vind ik dan. ' Een brigadier: 'Niet alle dingen die de wet zegt hoeven
precies nageleefd teworden. Jekuntje niet opelke kleine onbenulligheid
toeleggen.'

4.2.2 Gebrufkvan dfscretionairebevoegdheid
4. 2.3 K/eine zaken klein houden?

Politiemensenbeoordelen of iemand al dan niet een bekeuringkrijgt.

Datgeeftheneengrote speelruimte omzelfbeslissingen te nemen. Deze
'justice without trial' is moeilijk controleerbaar, enop grand daarvan is
discretievaakbekritiseerd, maarhethoudenvan toezichtop regelnale-

vingkanhetnueenmaalniet stellen zanderdiepersoonlijke beslissingsmimte. De eigen normen en waarden bepalen voor een groot deel hoe
met die speelruimte wordt omgegaan. Frans Denkers (2001) noemde dat
het morele kompas van deindividuele politiefunctionaris. Eenbuurtre-

gisseurverwoordt hetaldus: 'Dieuitdrukking zegteigenlijk, datik zelf
een klein rechtertje ben. Ik bepaal op straat waarvoor ik schrijf en
waarvoor niet. En daar moet je vaak over nadenken, dat mag nooit

vanzelfsprekendheid warden,je moethetaltijdmeenemen injebagage.'
Niet elke politieman of -vrouw kan even goed overweg met die
discretionairebevoegdheid.Eenbrigadier:'Ikgeefweinigwaarschuwingen.Nee,ikben altijd al zogeweest.Ja.Ikstawelbekend als een stevige
schrijver. Ikdenk dateUcediender, gewoon moet schrijven op straat. Het
kanniet zo zijn datje bij de ene dienderwel eenprent krijgt enbij de
andere diender eenwaarschuwing krijgt voor hetzelfde feit. ' Eenbuurt-

regisseur: 'Ja, willekeur wil ik niet zeggen, maar de willekeur zit 'm
hierin datje niet altijd consequent voor bijvoorbeeld het fietsen op de
stoep kan schrijven. ... Ja, dus een bepaalde consequentheid ontbreekt
soins wel eens.'

Politiemensen kunnen dus niet op elk inddentje reageren; ze moeten
keuzes maken. Bovendien beseffen de meeste geinterviewden dat er
passend, of anders gezegd, proportioneel moet warden gereageerd op
overtredingen. Daarmee rakenwedevraaghoeje kleine zakenklein kunt

houden. Hoekunje eenaanhoudingvoorkomen zonderaangezagin te
boeten? Het komt vaakvoor dat bekeuringsituaties uit de handlopen.
De burger gooit bijvoorbeeld de ban die hij net heeft gekregen, uit het
raam van de auto, ofverscheurt die ban. De politiefunctionaris kan dat

nietlangs zichheenlatengaan.^a blijft deburgerin kwestievolhardenintegenwerking ofopstandiggedragdanwordthij ofzij aangehouden. Een politievrouw vertelt hoe zij reageert op een man die de bon
verscheurt:

loatsthodikeenbongeschreven.Weliepentwintigmeterterugnaardeauto.
/n het spiegehje zag ik dos dat die, floep. die vloog in 20 stukjes. Nou
teruggeredenen ze allemaal laten oprapen. Dus datis eigenlijk, daar/open
mensenopstraat,datiseigenlijkookeensoortstraf.Maarjekanookgewoon
60of70eumuitschrijven,milieudelicLMaarhijhadaleenbongehadvoordat
hijop defietsstrookstand. Het;igtvaakaandeplaats, hettijdstip, depersoon,
hoe iemandreageert.. Maarals iemandhet echtnietwil. Eenkeer hebik er
welvoorgeschreven. Iklaatde mensen hetliever zelfopruimen.'

Maar aan het maken van keuzenvalt niet te ontkomen. Zo wijzen

vrijwel alle respondenteneropdatzeburgersvaakmaareenbangeven
terwijl zeer eigenlijktweeofdriehebbenverdiend.Voordieandere,in
hunogenvaakeenminderemstigeovertreding,gevenzeeenwaarschuwing.Bovendienzoudenpolitiemensen,indienzij opalleovertredingen
zoudenreageren,nietmeertoekomenaandemeesturgentewerkzaam-

.

8o

Een brigadier:

Kijk,alsikiedereendieikaanspreek,omdatzedewetovertredeneenbekeuring
gageven.Jadatzou bestkunnen, maar ikweetnietofik daarmee bereikwat
wijwillenbereikenmetz'nalien. Danschrijfikinderdaadongeveer3000bonnen

8l
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perjaarofzo.AlsjeiedereendiezijnpeukopstraatgooiteenbongeeftIkvind
dathetmeereffectheeftom te zeggenvan "huppeteeopruimen"... Ikbenvan
mening dat iedereen, dit kfinkt misschien heef roar wat fk nu ga zeggen, maar
dat mensen op een fout gewezen willen warden, dat mensen graag betrapt
willen warden. Endatze terecht willenwarden gewezen, met name diegroepen.'

Opruimen geldt dus als een informele straf, en volstaat in de ogen van
deze politiemensen. Er zijn ook andere vormen van informeel straffen,
bijvoorbeeld een uitbrander. Een ervaren politieman geeft een voorbeeld:
'Ik heb eens iemand, die was zeer geagiteerd, omdat z'n fietsverlichting niet

brandde, proces verbaalgegeven. Het was een vrouw overigens en die ging
behoorlijk te keer. Maar daar stand ik boven en op het moment dat ze het
bonnetje had gekregen, loopt ze weg en gooit ze het op de grand. <k zeg
mevrouw, komtu eventerug, raaptu heteven op. Ze looptterug en poktzeer
geagiteerd die ban op en net a(s ze me voorbij loofit steekt ze der middelvinger

op. Toengreepikhoarbijhoarjas,wotikeigenlijknietmagdoen.Ikzeg: daar

^

ben ik niet van gediend". Andere collega's zeggenvan:ja, je hadhaar natuurlijk
aan moeten houden voor befediging. (1cvond me er niet door beledigd. Ikvond
we;datikhethawmoestzeggen... ja. het'is.eenbelachel'ijkevertoning natuurlijk,
maarja, je rolt er gewoonin.'

Eenanderepolitiemanwijstcropdathij eenaangehoudenpersoonaltij d
evenderuimte guntom stoom afteblazen,ookal snauwenzehemdan
'Idootzak' toe:

.V

'Ikgeefze een kans van: luisterje kan opnieuw beginnen en afs u dat nog een
keer zegt, dan wordt u aangehouden en dan gaan wij naar het bureau. Mij

v

maakt het niet uit, al ben ik de hele dag kwijt aan dat geval. Ik ben er heel

makkelijk in. Maarikganietdirectaanhouden... Ophetmomentvanaanhouden
kan ik mij voorstellen dat iemand helemaal door het lint goat Dan ben ik ook
zo sportief, vind ik, dat iemand bestwet uit zijn dakkan gaan. Op een gegeven
momentzitj'e in deauto en zjjn wewjfminuten verder, danmoet het overzijn
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Somsleent desituatie zichernietgoedvoor omtegen eenbelediging op
te treden. Eenbuurtregisseurgeeft eenvoorbeeld:

'Afgelopen vrijdag komt een me;s;e uit een crisissituatie en ik leg haar de
procedure uit wotgaatgebeuren. Moeder is voogd, die kan hetniet aan. De

overheidzalhetovermoeten nemen. Ikzei,je gaatdusmetmymee.Zezei:
Hebje stront inje hoofd?"Nou. daarkanikwelop ingaan,maarje kanhet
ookgewoonlatenwothotis.Zijisincrisis.Laterhoddenwegewoongoedcontact
Hebbenwedingengoedvoorhaarkunnenregelen.Gaikmedaarlatengelden
van watbedoefjjf daarmee,metje strontinje hoofd,danhebje... Kijkdaar
moetj'edanbovenstaan.Ikhadmethaarnogeenhetewegtegaan.'
Een buurtregisseur wordt er meer toe gedwongen goed afte wegen of
een bekeuring gepast is. Want hij of zij moet de volgende dagen weer
met dezelfde mensen verder. Dezelfde buurtregisseur: "Soms is het wel

handigommaarietstepilcken, opgrotere schaaldoeje datook. Jetrekt
je terug, maar je kunt je natuurlijk niet terugtrekken als je beledigd
wordt. Dan word je de sukkel van de buurt. Je moet wel op kunnen
treden...'

Ook een soort mededogen met minder valide ofbejaarde personen

kan politiemensen ertoe bewegen*'af te zien van aanhouding. 'Toen
beganhetgeklootzakenstomme idioot.Dandenl<ik:ikhebrespectvoor
z'n leeftijd. Hij was zestig plus. Kanik aanhouden. Hij beledigt mij. Was
een aanleidinguit niets. Ben ik dan een held omdat ik iemandvan die

leeftijd aanhoud?... Zijn dagverknalt enikzitnietverlegen om datwerk.'
Demeeste respondenten vinden datje afen toe een stap terug moet
kunnen doen. Zevinden het niet altijd demoeite waard amburgers kost
wat kost aante houden. Andere respondenten zijn minder gecharmeerd

van .'l<leine zaken klein houden'. Sommigen zijn van mening dat je
moeilijk om aanhouden been kunt. Een buurtregisseur geeft een voorbeeld:

'Eenvrouwwastotaalverbolgenoverhetfeitdatze bekeurdword. Envanu'it

en dan vertel ik het ook. "He luister, je bent aangehouden, ik heb je uitgelegd

dieverbolgenheid kwam een weerstand noarvoren van ja maar ikgeefm'n
naamooknf'etop. Jaendaarstajedan.Danlegjeuit,mevrouwalsu uwnaam

hoe het zit enj'e hebt even stoom kunnen afblazen, nu zijn we zo ver, nu pik

nietopgeeftmostiku aanhoudenenmeenaarhetbureaunemen.Danhebik

ik helemaal niets meer".'

geenkeuze. Naja, schreeuwtoestanden endanmoetje totdieaanhouding over
gaan. Dandenkje bijjezelfwaarging 't ookal weerover? Fietsendoor rood

lichtwashottoch?ja. datzijnnatuurlijkeigenlijkkleinedrama's... Maarwot
82
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moetje dandoen,weglopen?Alswehetdanovergezaghebben,danmoetje
datnietdoen.DanmeetJedoorpakkenjaendangajeopeengegevenogenbfik
in diemotenzitten.je hebtgeenkeus. Nee.Sterkernog,je benthetverplicht
ja alsje als buitenstaander daarnaar kijkt danklopt er iets niet Naja, waar
was het allemaal am begonnen? Maarja, wot moetje?'

destad. De districtporto enje hebtdealgemene porto. Endatkwam dosterecht

ophethoofdbureau;vanwegeeenaanhoudingwordteropdeDappe/straateen
post bi}'gevraagd. Dusiederepo/itieogent /ietacuutdezakenvallen waar iemee
bezigwas. Op eengegevenmomentstandhet helemaalvol met blauwen met
marktkooplieden. Dos de zaak escaleerde wel enigszins. Er werd aan me

getrokkenendatsoortdingen.GoeddezoakwasgesustEnzijhaddenzoi'ets;
Anderen keuren 'kleine zaken klein houden' explidet af. Een politievrouw:

'Nee,datvindikeenhelesfechteuitspraak.Ikvinddatnietgoed.Ste;iemand
heeftzijn hond;os(open enje zegtvan, nou u krijgtdaarvoor een bekeuring.

de zaak is gesust nu komen we er wet uit Ik zeg: "Nee; je bent nog steeds
aangehouden enj'e zoon nu ook. Want uw zoon probeerde mij wegte duwen.
Dusdiegoatookgewoonmee." "Jamaarmijn kraamisdanalleen. " "Daarheb

ikniksmeete maken." Uiteindelijkmoestenzewel. lemandzouopdefcraam
passen.... Laterzei ie dat ikeigenlijkwelgelijk had. Maarja hij hadeen slechte

En die mensen die vincfen dat onzin, die maken spektakef. Dan moetj'e niet

daggehaden blablabla. Datmeendeieookwet.Aandeanderekantdenkje

zeggen van, loot ikdiezaakmaar klein houden, tootmaar lopen. Wantdanis

van goed, het isgeescafeerd erzijn zoveelpolitieagenten bij.Zoveel marktkoop-

het hek van de dam, want dan doen die (ui dat iedere keer. Nee, dan moetje

(ieden.Dezaakis klaaren iklootzegaan.Dandoenzehotdevolgendekeer

gewoon voet bij stuk houden. Dan krijgt alleen de beschaafde burger die

weer. Dat is niet de bedoefing. Duidefykheid,mensen wi/fen duidelijkheid. Dat

meewerkt de bekeuring en die kerel met een grote bek, die komt steeds weg.

houdtvaakin datjestrongmootzijn. Uiteindelijkzulje daareerdergeliefdam
zijndandatzejeeromhaten.Alsjemaaruit/egtwatjedoetenwaaromjeiets

Endaarmoetjevoorwaken,de(Sisciplinegeldtvooronsallemaal.'

doet'

Een politieman wijst erop dat burgers geen gebmik mogen maken van
eenmogelijke escalatievan desituatie. Depolitieman of-vrouwis degene
die hoort te bepalen wat er gebeurt. Het mag niet zo zijn dat iemand er

4.3 Onprofessioneel handelen

ondemit kan komen door stennis te maken. Hij geeft eenvoorbeeld dat

mooi aangeeft hoe een futiele aanleiding veel constematie en extra
politiewerkmet zichmeebrengt:

'IkkwamopeengegevenmomentopdeDappermarktterechtenerwasiemand
bezigzijnoutoo^etetossen.Opdehardenstanddatjealleentottienuurmag
(ossen. Alfe auto's warenwegalleen dezijnestanddoornog. Dusiksprakhem

daaropaan.Ikzeg:"wiltu dieautoweghalen",absoluutnietmetdebedoeling
om hemeen ton te geven.Enhijzegt,ja maarditen dat Ikzegnee, ik »vi'<
graagdatu deautoweghaalt. wanthij mag hier nietmeerstoan. Hijgingde

4. 3. 1 Straffenvoorgedrag:harderaanpakkenvande brutalen
De meeste respondentenrekenenhet makenvangoedeafwegingenom
zaken niet nodeloos te laten escaleren, tot hun professionele attitude.
De discretionaire speelruimte staat het politiemensen ook toe in;meer
ofmindere mate tot bestrafGng over te gaan.Indevorige paragraafwerd
reeds op de uitbrander en op het opruimen van rommel gewezen als
typische vormen van de 'informele' politiestraf. Een brigadier vertelt

marktmeester beffen. Op hot moment dat hij belt, vond ie het op de een of

uitdrukkelijk dat hij mensenbij hunjas vastpakt, met namejeugdige
Marokkanen.Eenlichtevormvangeweldachthij geoorloofd.Maarhij

anderemaniernodigommijtegaanbeledigen.Hijbeganrustigaan:"Oliebo;

beseftdathetvolgens de regels niet mag:

met een pet op". Goed dat magie van mfj zeggen. Altelefonerend ja. Op een
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gegevenmomentbeganhijsteedsharderteschreeuwen.Metdebedoelingom
anderekooplieden daarbijte krijgen, waarschi|nh]k. Endiekwamen natuurlyk

Danmoetj'edetoo;vandestraatspreken,detaaldiezijbegrijpen.Enduseen
lichte vorm van geweld is dan het enige wot helpt Maar ik ga daarmee wel

achter hun kraampjes vandaan. Dus op een gegeven moment zegfc "u goat
te ver, u wordt aangehouden. " Maarja, ikwasmettweesurveiHanten daarzo.
Dus ik vraagereen post by. BIJtoevaf standik op de algemene frequentie van

buitenm'n boefcje.Wantdatmagofliaee;niet £n afsdaareenklachtvankomt
dan heb ik wat uit te leggen. Maar ondertussen is het wel de manier om die
groep aan te pakken. Welke minister zei het toch ook, Remkes meen ifc. "Ze
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knjgen vanmi{eenschoponderhunkont Endanmoetenzeopdonderen.'

Nou.inzekerezin,ikslazenietmaarikpakzewefbijhunkraag.Eniktrek
zeevennaarmetoeendanduwikzeevenvanmeaf.Endanzegikgewoon:

je moetje grote mond houden. En dat werkt }e moet toten zien, zeker bij
openbare ordeproblemen, wiedebaasis.Enjemoeterboven staan,andersred
je hetniet, danlopen ze overj'e been.'

Politiemensen kunnen bepaald gedrag bestraffen, maar ook belonen.
Ook daarover spreken de geinterviewden elkaar regelmatig tegen. Op

schoolhebbenzijgeleerddatstraffenvoorgedragnietmag,enzewillen

graagdeindrukvestigen datzezicheraanhouden.Anderenerkennen

dat straffen voor gedrag onontkoombaar is. 'Straffen voor gedrag mag
niet. Datwordt er'bij deopleidingen ingeramd. Enheteerste watiedereen afleert in de praktijk is wel dat.'

'Debesfesing om te bekeuren moetje vantevoren maken. Somsgebeurt het
datje eerstgoatkijken wieerindeautozit Somskomt erdanzo'n muifuit,

watjenietingedachtenhad.Duseigenfijkbenjeeenbeetfebezigmetstraffen

is het au zo datje eenbonniet schrijft omdatde persoonin kwestieal:
betrouwbaaroverkomt, ofomdat de overtredingin een anderlicht kan
wardengeplaatstPAlsblijkt dateenburgereenovertuigendmotiefheeft
om een regel niet na te leven, moet de overtreding anders warden

beoordeeld, en niet de overtreder. Een brigadier maakt dat als volgt
duidelijk. Gevraagd of hij een brutale gast harder zou aanpakken zegt

hij:
"Nee,wanthijheeftdiebon.Oakalshijzegtvan"godverdomme"en"kutsmeris"
en zo. Alshij gewoonrustiguitlegtvan "Ja.sorry ikhadhot nietgezien"en het
komt voormij geloofwaardigover dathi] het inderdaadnietgezienheeft, want
in sommigesituati'eskan ik mijvoorstellen dathettoch zois, danhebikzoiets
van:hetis eenplausibeleverklaring, en hij krijgt die bonniet Maardanvindik
niet dat ik hem voor zijn gedrag straf, als ik die andere wel een ban geef... Ik
doe er nooit een schepjebovenop. Is iemandin mijn ogen vervetend, dan knjgt
ie maar een ban.Alensenzijn natuurlijkoakmaarmensen. Jeweetnietwater
aon voorafgegaan is. Dat weetje niet'

omgedrag,watnatuuriijknietdebedoelingis,maarhetgebeurtwet.'

Straffen voor gedrag kan ook onprofessionele vormen aannemen, met
name als het eigenlijke motiefer uit lijkt te bestaan om burgers terug te

Kijk,iemandbegaatdrieovertredingen endiebejegentmi|normaal; danwi)fk
nogwe)eenszeggen:voor deeenkrijgje eenwaarschuwing envoordeander
krijgje eenban. Enalsje vanmeet afaantekeer tegen mijgaatdankrijgtie

pakken.

.

zegewoonalledrie.Ja,zodoeikhet.

Mensen die netjes zijn warden beloond, mensen die een grote mond
hebben warden gestraft. Toch lijkt datniet in alle gevallen onprofessio-

neel.Sommigerespondenten gevengoederedenenwaaromdeattitude

vandeburger ertoedoet. 'Juistdoordehoudingvaniemanddenkje van;
ooh, ik zalnogeven kijken ofje dieboetes open hebt staan.'

] 'Jaikkanzekervoorhungedragbekeuren Hetheeftermeete'Tlaken"_dat
]e moetwaarschuwen alswaarschuwen helpt Alsje een waarschuwing geeft.

vooriets enje ziet dathotniethelpt en hij reageert er nietop ofwotdanook,
dan kan ikalsnog zeggen ikgeefje toch een bon.ja datis ookstraffen voor
gedragnatuurlijk, maaruiteindelijkmoet hetresultaatgoedzijn:

'Kijheelvervelende luiwilje graagnogeen extra banschrijven. Danvragen ze
me ofik me we/ goed voef. "Ikvoel me kiplekker, jij niet Wantjij gedraagtje
gewoon heel Ivnderachtig.Tot ziens meneer, dag. En doe nog even degarde/
om. " £n op het moment dat ze vijf centimeter rijden zander die gordel is het,
jammer dan. Donkrijgje nogsen bon.Absoluut Endatisstraffenvoorgedrag.
Maar die doet het niet meer.'

Het terugpaldcen blijkt het duidelijkst uit de neiging van politiemensen

om burgers te laten wachten. Alle tijd nemen om eenban te schrijven of
gegevens te controleren, kunnen als lichte vormen van wraak warden

opgevat. Eenvijftal respondenten:

Het is dus de attitude van de burger die bepaalt ofje gaat checken op

'Somsdoe;edatgewoonendanpakjezegewoonterug,ommaarzotezeggen.
...omdiemensen/angertefatenwachten.£ensoortvan,ambtelijkepesterijtjes.
...Nee,maarhetgebeurt.Enhotismoeilijktevoorkomen.Deverleidingisgroot
Kijvoorbeeld, ikzegvan "Nou,laatdiemaareven afkoelen." Japredes, grote

eerdereovertredingen, ofafweegtofeenwaarschuwingwelhelpt. Maar

mond, niet willen luisteren, kleineren, van "wie benjij" en op de streep kijken,
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want ik heb twee strepen. Veel mensen herfcennen dat ook, en zeggen: "Wie

4.3.2 Nogmaals:spiegelen

benjij noumetj'etweestrepenendoemaarfekkersnefwantikhebhaast"En
daarpakje ze op, mensen hebben haast, nou fantastisch!'

Spiegelen, het overnemen van elkanders gedrag, is haast een automatis-

me. Emoties zijn nu eenmaal besmettelijk. De geinterviewdepersonen
'Als iemand zegt van kan j'e even sne; die bon uitschri|ven want ik heb haast

is gevraagd waarom spiegelen eigenlijk zo vaak voorkomt. De meesten

Noudanismijnreoctieonbewustofmisschienookwe;bewustdatikrustigm'n
bon schrijf. Enzo nodignogwatnogo vragen op het bureau. Op die monier

wijzen erop dat hetje gewoon overkomt. Jeweet dathet onprofessioneel
is, maardoorgesarengezuigveriiesje evendecontrole overje emoties.

heb ik een beetfe macht op ze, om ze terug te pakken. "ja, maar ik hebhaast
en ik moet zus en zo en dft en dat" Ikzeg: "ik moet mijn werkdoen en u heeft

Eenieder vindt het later ook jammer dat het zover moest komen. Het is

uwpapierennietbiju, dusikgacontrolerenofallesin ordeis." Danzitten ze
op hetekofen. Datis een pesterigemaniervanterugpakken.Ze moeten mij

ken onprofessioneel te handelen. Een hoofdagent verhaalt over een

niet zozeer spijt, maar eerder een gene dat men zich heeft laten verlok-

situatiewaarinhij ontplofte:

niet zeggen wat ik moet gaan doen. Datis de autoriteit dieje hebt en diej'e uit

moetstratennatuurlijk. Ookdatje zegtvan:u hoeftmi} niette zeggenwotik
moet doen en hoe ik het moet doen.'

'Nou, alsje probeert echt op een redelijke manier met diegene te proten. Enhjf

blijftgewoondoorgaanmetaflesennogwat.danneemje wefrustigdetijdom
diebanteschrijven.Datwel....Ik,ikbehandelmensenzoafszemijbehandelen.'
'Longer/aten wachtendoe ik we) eens. ByVoorbeefdafsj'e depostcodevraagt
enzezeggendatweetiknietja datlaatikwelopzoekenendankandatook
tongerduren, daarmoeten zedanwe;opwachten. Datkrijgenzedanzelfweer
terug. Dat doe ik inderdaad wel.

'Ak iemand verrot tegen je goat doen dan neem ik we) de tijd voor m'n werk.
... Ikheboakweleensmensendie...zeggennietsterug. Danhebikal ietsvan,
wot is hier aan de hand?je gaatgewoon alles natrekken ofhet klopt Dan heb

jetochhetideedathijietsteverbergenheeft.DatvindiknietnetjesneeJekan
toch normaal terugpraten? ... Dan neem ik daargewoon de tyd voor, dan denk

ik,hetisgoedmetje.Ateikhetnetjeskandoen,kanjijooknetjesdoen.Endan
blijfik ook expres, juist omdat ie de pik op de politie heeft, dan blijfik expres
doorpraten.'

Gepaktwarden en terug pakken.Voorwat, hoortwat. Die 'al te menselijke' drang naar vereffening bepaalt voor een groot deel de interactie
met de burger. Met dat motief zijn we weer beland bij het spiegelen.

'Jazeker, ikhebeenvrouwstaandegehouden. Voorfietsen opvoetgangersgebied
en de vrouw gedroeg zich heefsarcastisch. En die vond mij maar een snotneus,
dat kon ik heel erg uit hoar gedrag opmaken: een telefoontje plegen en doen
ofze je niet verstaat. Je bent toch bezig met een bekeuringgesprek enj'e wi/t
toch hoargegevens hebben. Ik heb op gegeven momenttegen haar gezegd,
"nou ik hoop datje die drie cellen inje hoofd kan gebruiken om te onthouden
wot ik netverteld heb". Datheeftnatuurlijkweinigzin. ... Maarachterafdenk
je wel van, uiteindelijk heb zij gewonnen, want ik heb mezelfverlaagd, ik heb
datvernederendegedragovergenomen. Datis natuurlijknietgoed.'

^'\r
y

^

^

Een enkelingheeft geen problemen met spiegelen.
'lemand die spuugt voor je voeten. Ik spuug terug. Want ik weet, ate ik die
meeneem naarhetbureau, dongebeurt erhelemaal niks.Wantdiezegt, "bewijs
maar dat die daar op mij was gericht". Jaja. Dat is minachting. Allochtonen
doen dat Die (open tongs, [maakt spuwend geluid], dan draai ik me om,
[spuwend geluid]. "Wat doeje?" En ikantwoord, "nou, ik doewatjij ook doet
Wegroeten e/lcaar kennelijk op deze manier. " En dan loop ikdoor. Datvinden
zeni'etleuk,hoor.Vindenzeechtnietleuk. Ikhebeenkeertegeneenallochtoon
gezegd, "ik ga straks mijn schoen uitdoen en dan ga ik jou met mijn schoen

^

slaan. Meteenschoenzoo/,datisvoorheneenvreselijkebelediging.Vreselijk.
Wordenze boos,wardenzegek. Nou,zevragenerom. Ineendagverblijfook,
werd ik in mijn gezicht gespuugd. In hetpolitiebureau. Dat is niet te ven'o/gen,

wantdatis deemotiemn deverdachte.Dusdeverdachtemagemotieop mij
toslaten. Seperkt, he. Dus ik heb hem gewoon teruggespuugd. Ik heb hem vol
in zijn gezichtgespuugd. En danzegt hij, "ikga een klacht indienen'. Dat meet
j'e doen zei ik... }a, ik vind het vreselijk. Mij kun je ni'et kv/ader krijgen, hoor. Ik
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ben bijnageneigdomjevoorje kaniste slaan. Ikvind datzo minachtend. Het

gewoon zeggen, mevrouw, ikwou dat u nog veel meer belasting betaalde, dan

vuif uitjouw mond op mij kwatten.'

ging mijn salaris omhoog, Kijk, dan benje niet sarcastisch, maar een beetj'e
humor mag erbij horen.'

Dezelfde politieman geeft nog een mooi voorbeeld van spiegelend gedrag.

4. 3. 3 Agressievebejegening
Vier grote kerels tegen twee agenten. Kunnen we we( even piepelen. Zegt
iemand tegen my: "afej'lj dadelijk een keertje scheefkijkt, dan hoek ik mij'n
eWeboogop je kaak". Simpelwegbedreiging. Ikzegtegen die man: "datmoet
je nietdoen. Danfigik misschienwe)plat, maarjewinthetnietvan depolitic".
En dangaathi] door. "Ikgaje zo voorj'e bektimmeren,jongen." "Probeerhet
eenkeer,dangajeervarenwotikterugdoe." "Ja,weetjewelwieikben?""Nou,
ikwil niet weten wieje bent". "Ja, een heefgoede vechter. " Ik zeg: "Dat is mooi,

.

nu ifc dat weet, schietikjou dadelijkdirectvoorje flikker, afsj'e mij een Map
geefi"Heelsimpel. Dosop datmomentverlaagjejezelftotzijn niveau.'

-5

Onprofessioneel gedrag is niet altijd gerelateerd aan spiegelen. Soms
begint een diender als eerste onbehooriijk te handelen (zie ook hoofdstuk 3). Meer dan eens schieten politiemensen onverwacht uit de slof.
Dat ze burgers soms spontaan aanspreken als eikel of klootzak kan
volgens de geinterviewden warden verklaard door spanning of werkdruk. Ze ervaren dat ook lang niet altijd als onprofessioneel en menen
datdeburger er ookwel begripvoor heeft. Sommigen wijzenookophun
humeur of de vermoeidheid na een lange dag werk. 'Als je de hele dag

bezigbent met almaar zeikerdsen dankomt zeikerdnummer veertig
Hoe kun je spiegelen, de 'emotionele noodzaak' om in het spel mee te
gaan en je zelf 'te verlagen', voorkomen? Sommigen pogen boven het
zuigen en sarren te gaan staan. 'Als hij zegt je bent een klootzak ofje
hebt zeker niks te vertellen thuis. Dan kanje daar op ingaan, maar dan
lokje weer andere dingen uit. En dan krijgje een sneeuwbaleffect. Alsje
zegt, nouj e hebt gelijk, ik heb niks in te brengen. Jehebt helemaal gelijk.
Kijk, dan word ik alleen maar groter. ' Anderen prenten zich in datje als
politieman of-vrouw altijd wint:
'Ik kan natuurlijk ook best een grote mond opzetten. Ik kan ook net zo grof
wardenalsdatmoet Maardankopieerikzijngedrag.Enwilikdat?Nee, want

weer aan, dat kan het zijn datje zo iemand wat anders te woord staat...
dat zou kunnenja.'

Ikhebeentijdjeechtheelveel bonnengeschreven,en danmoralalsikop de
motor zit Na een bon ofti'en merfc ik dat ikmijn geduld verlies. Datdiegene de
klappen terug krijgt. Mijn geduld is dan op. Ikben geimteerd, moe ofwat dan
ook.'

Eenpolitiemanwijst crop dat cyaismenoodzakelijkis omje staandete
houden. Correct handelen isniet altijd mogelijk enwenselijk. Straatwijsheid is soms van groter belang.

ifc stoor me daaraan. Dat moet ik gewoon niet doen.. Hoe verleidelijk het ook

is en hoeje soms ookop je tong moet bijten om je in te houden... Ikwintoch
we). Probeerdatop voorhandte beseffen. Maarnietteminje kuntom zeven uur
feuk beginnen en drie uur later in de grootste penarie met een intern onderzoek
eindigen.'
Weer anderen zoeken de oplossing in humor:

'Datcynismedat is heteerste datik mezelfhebaangeleerd...Nouja, ikvind
cynisme,datmagje latendoorklinkenahmensenbijdehandtegenje zijn. Nou
dan begin ik daarmee en dan wordt het steeds een trap hoger, en ik hoop
meestalvoor hendatdatnietsteedshogerwordt... Ikbenin iedergevalgeen
vredesduif die op straat de vrede moet gaan stichten ofmoet bewaren...
ja, die straatwijsheid hoort erbij. ook omdat we in een bijdehante stad als

Amsterdam wonen. Hetistochopdeeenofanderemaniergeaccepteerd, hiero.
'"Goh, u hee^t zeker niks beters te doen he? U vindt het zeker wet (euk he, om
een ban te schryven?" "Mevrouw, mijnheer, ik vind het fantostisch om u een
ban te geven. " Daar mag je nooit mee beginnen. Ik denk dat het een stukj'e
f)rofessionalisme is, dat je je niet meteen foot verteiden tot sarcasme. Ik zou

go

Ikhebzelfindejordaangewerktenikbeneenkeerheelergtehoffelijkgeweest.
Nou, echt vous-voieren en dan wordtje gewoon op je nummer gezet door die
mensen. ... ja, ikbenerattijdheeleerlijkin,alsikmerkdatikgewoongepiepeld

ofgelummeldwordofzevanwegem'nwerkovermeheengaanschijten,nou
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dan krijg j'e myn toorn over je been. Dat hee/t ook met een soort van

voor evenje auto fout zetten, datis tochomuitje dakte gaan,denkik

heropvoedingte maken,wontik merkdatteveefmensendietegendepoftie

wel eens... Dat hakt er wel in alsje het niet breed hebt.'
Derespondenten betwijfelen ofdeAmsterdamse politic door Street-

op die monier te keergaan, ermee wegkomen. Endancorrigeer ikje...
Ook andere respondenten mogen graag verhalen over machogedrag:

wisehaargezagkanverstevigen.Deopbouwvangezagis eenkwetsbare
zaak. Eenbrigadier: 'Maarwat zegik, watjij in eenweek opbouwt met

'Aardighooromeenkeerterollen.Ja,j e kuntookpepperspraygebruiken

een groep agenten, dat kan een groot persbericht weer afbreken.'

maarikvindhetveelleukerom zulkegastenmet eengoedeIdemaante
houden.Datik zegvan,la-ak,alsjeblieft...'

Watje terugwint van de burger, moetje blijven controleren om het niet weer

opnieuwprijstegeven.DekrachtvanStreetwiseisdekrochtvandeherhofing.

StreetwisewerktalleenalsjeblijftschrijvenvoorfietsenindeLeidsestraat.Blijft

Een anderepolitieman:

schrijven voorwildplassen. Klijftschrijven voorbelediging. Klijftschrijven vooreen
handniet aandefjfn.Zogauwje weergoatwaarschuwen, vervalje inhetoude

'Ikhebwelsensgeweldgebruiktenterecht Wez.ijnte veelbezigvanevenmet
de houdgreep naar de grond brengen.Ja dat is leuk, maar mensen lcunnen
tegenwoordig echtvechten, sorryhoor, ikgeefhem een kaakstoot, en atehij op
de grand ligt dan gaat hi] in de handboeien en klaar. Ik bedoel, mensen
onderschattendat Ms iemanddermate verzet toont dat hi]gaatvechten, dan

patroon en dan is het op een gegeven moment moeilijk om daarweer een bon
voor te schryven. Dan moet;e die stn}'d opnieuw aan.'

Sommigenzijn ooksceptisch.Eenpolitieman:

zouik nietwetenwaaromj'e nietgewoondirecteenstootkangeven.Gewoon
met gepastgeweldnaar degrand. Sorry hoor, daar ben ikeerlijkin.

Nee hetgezagwinje nietterug met Streetwise. £r blijven te veelgroepen die
schijt aan de politic hebben... Als ik niet in uniform ben dan doen ze het we/,
maar met uniform dan doen ze het niet Men weet het wel. alleen men doet

4.4

hettoch....Dusikkannietzeggenvannou,hetgezagisteruggewonnen.Alleen
mensen houden er meer rekening mee. Alsje voor de rest het verkeer op de

Meer bekeuren

wegziet, nou het scheurt en hetj'afcfcert nog altyd.'

4.4./ Streetwiseen betere regefnaJeving

DegeinterviewdepolitiemensenachtenStreetwisezanderuitzondering

'Ikdenkniet dathetgezagterug gewonnen is.... Ikbenvan mening datje met

een zinvolle en succesvolle strategic. Metnameomdatburgers gedwon-

je handenvanpolitieagentenafmoetblijvenendanwordterwelgezegd"we

gen wardenregels beter na te leven. Bovendienstellen burgers het op
prijs dat de stad weerwat leefbaarder wordt. Eenbuurtregisseur: 'Jawel,
Idjkje merkt toch in alle geledingendat men het zatis dat alles maar

gaanstrongeroptreden"in dekrone,voorpaginanieuws. Entweedagenlater,
collega krijgt een kopstoot, collega met een sigaret in haar oog en nog meer
inddenten.Endiegaanzemeteendagvaardingaanpakken,allemaal.Dandenk

moet kunnen. Datmerkje dan. .. Nou, men ishet echtbeu, men heeft het

ik. danwinje hetgezagniet,hetgezagwinje alsjemensenalsmensengaat

gewoongehad.'

behandelen.'

Natuurlijk beseffen de respondenten dat steviger bekeuren niet
meteen een andere verinnerlijkte attitude kan bewerkstelligen. Maar
duidelijk is dat de generaal preventieve werking effect sorteert: burgers
wakenervoortegeneenbonaante lopen, alleenal omdatmetbekeurin-

genveelgeldgemoeidis. Overigensbeseffendemeestegeinterviewden
goeddat de geldboeteshoogzijn. Dat laat ze niet onberoerd en speelt
regelmatig mee in hun beslissing al dan niet te bekeuren. 'Veertig euro
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Maaralwinjenieteentweedriehetgezagterug,vergeleken metdejaren
tachtig is Streetwise een succes. Die periode wordt unaniem gehekeld,
metnameomdatoom agentgeachtwerdeenvriendvandeburgerij te
zyn.

'Indietijd moestje allespikken. Een doffeellendewashet Hoe belabberdje
oofcbehandeldwerd, hoezwaarje ookbeledigdword,moestje maartegen
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Volgens de meeste geinterviewden zijn de 300 bonnen die per jaar
geschreven moeten warden, makl<elijk te halen.

'We hebben een versoepe/i'ng gehad dietijd, dan moestje meer waarschuwen
en erop inpraten en datblijktdusniette werken, wantdan nemen zeje gewoon
in demating. Endan raakjeje gezag kwijt. Kijkalsze weten datje aan dekant

'je kan op hetbureau vertellen datje 435 burgers gewaarschuwd hebt- zo.

good! Daorom snap ik best dat een ton we/ een moatstafis, van watje
uiteindelijkproduceertopstraat Dus300bonnenbetekentdatje erbentals

moet en een prent krijgt, daar leert men gewoon van/

;e ertwee per dagschrijft. Tweeper dag. Op acht, negen werkuren. Alsje me
op een motor zeten ikzou me een beetje boos maken, dan hebikergewoon

Toen kregen we mensen van school die overal met overtreders in discussie
gingen. Noutoen ishetechteenchaosgewordenopstraaLjewerdafediender

twaalf, zestien. Endan doeik nietgek. Invieruurtjes tijd. Endanhebiknog
mensen gewaarschuwd ook. Datbetekent, datalsje dateenmaalper maand
doet, je al op I 60 bonnen zit Dan ben;e ofop de helft. Dieandere helft kun
}e toch ookwel met een verkeerscontrofe en met die wandeftochtjes door de

gewoon omver gefietst Kunj'e niet opzij gaan?'

stadbijelkaarschrapen.Hoefjehelemaalniethardvoorte werken.'
4.4.2 Hoeveel bonnenschrijven?
Sommigenstemmeninmethetbeleidompolidemensentebelonenvoor
Streetwise. Anderen vinden dat maar niks . 'Ikvind gewoon, hetisj e werk,

Toch is er sluipend verzet tegen het bonnen schrijven. Een politieman
wyst opeeainformele cultuur binnenhetkorps om hetmet diebonnen
niet zo nauw te nemen.

je meet een aantal bonnen halen, en daar meet je niet voor beloond
warden. Ik vind dat zo een omkoperij, het is je werk, ik vind het niet
kunnen. ' Een andere politieman: 'Beloning vind ik geen goed idee.
Omdat heel veel collega's gaan schrijven voor dingen die vroeger nooit
werden geschreven. Dangaje deboel, hoe noemje dat? Dangaje zoeken..

Vee/collega'servarenhetheelnegatiefalsjeteveelbonnenschrijft.Dankrijg

;e atiesoorten nomen naorje hoofdtoegeschoven. je wordtnietechtaangespoord. Veel mensen doen het op de Amsterdamse manier, en zien vaak

overtredingendoordevingers...Dievindenhetookonbenulligomeenbekeuring

Danwordtje optredenheelanders ...Ikga,ikganietvoordingenschrijven
waar ik niet zelfachter sta. Alleen maar om die bonnengrens te halen,
dat doe ik niet. ' Niettemin ervaart deze politieman, en met hem veel

anderen,weldrukomte schrijven.Aanheteindvanhetjaarwordj e erop
afgerekend. Eenbrigadier:

uit te schrijven.... Er zijn collega's die bij mij in de klas hebben gezeten. echt

hee/uitstekendecollega's,diehebbenietsvan800of900verbalengeschreven
in een jaar Gewoon je werk doen. En diewarden door heel veel college's
uitgekotst. Zekrijgendemeestvreselijkeopmerlvngen naarhunhoofdges/ingerd, nietinhun bijzijn natuurlijk. Stelletje nazi's, landverraders ja.... Ikschrijf
nuperdagdenkik lOa 12verbalen. Doormijncollega'swordikuitgemaakt

'/k ben het er absoluut mee eens dat er meer geschreven moet warden. Ik zie
Streetwise ook als een midde; om de ingeslapen agenten aan hetwerkte zetten.
£r zijn mensen die altijd de confrontatie uit de weg gaan en gewoon nooft een

voor eenjanneman, eencollega die 800 a 900 bekeuringen heeftgeschreven.
Diedankzij diebekeuringen isvoorgedragen als hoofdagent dus.'

bonschrijven. Endiemoetengeprikkeldwarden....Maarikga nietdenkenvan

Nietiedereen komt even gemaltkelijk aanzijn quotum. Datzorgtvoor
meer druk. Eenhoofdagente: -vorigjaar oktober telde ikze,ohdatzijn
150bonnen, zitikertochtegenaantehikkendatikdiegoeiebeoordeling

oh jee het is nu december en ik moet nog zoveel, ik ga nu extra veef bonnen

schnjven. Dearbegin ik niet aan... Ikgo nietschnjVen om het schryven. Want
dat is wat er wel gebeurt Dat is niet de bedoefing van Streetwise. Maar er zijn
jaren geweest dat bepaalde bureaus iedere dag verkeerscontrole hielden om
aan hun bonnen te komen. £n aan het eind van hetjaar wordt ergeteld. Daar
winj'egeen gezagmee.'

wil. Terwijl, eerst speelde dat helemaal niet mee.'
.

Vroeger washotmisschien zovan, nou ikschryfniet hoor, ofeen vandevijf.

Akje er nuweervijfziet, enjezegtvanja ikmootm'nquotum halen, dush'eb
;e ookzoietsvan:van devijfpak iker twee ofdne.'
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Vroegerginghet vanze/fwel,datbonnenschnjVen,wantJekwamwotmeer
tegen. Inmyn eigenwijk/ekomikdatgewoonniettegen. Ten eersteomdatde
surveilfanten en hetstadstoezichtaflemaalin dezelfdevijvervissen. Dusalsik

eenautofoutziestaanzftera)eenbanop.Kruispunten diegevaarlijkzijn,heb
ik niet Hetwasechtschrapenamze te vinden...

Eenpolitlevrouw dieaanzienlijk veel schrijft, beaamt dathetmoeilijker
wordt om aanje bonnen te komen: 'Wehebbennu nogdejfietsers maar
alsdefiietserszichaanderegelsgaanhouden,danhoudthetzo'nbeetje

4. 5 Hoe omgaan met klachten?

4.5. 1 Klachtenonterechtingediend?

Veelschrijven gaatregelmadg gepaardmet problemen enbrengtaldus
Idachten met zichmee. Diesamenhang isvoor degeintendewde politiemensenvolkomenduidelijk.Eenpolitievrouw:

van dewaarschuwing? Sommige politiemensen erkennen dat zeminder

'Nou, hoemeerje schrijft, hoemeer kans d'r is datje een kfachtkrijgt. ofdat
jetegenietsaanlooptwaarbijgeweldwordtgebruikthe.Ikhebookcollega'sdie
hoddennooiteenklachten diehoddennooitproblemenopstraat Maardie
stafcenaffeenhunvingeropvan:magnietja danhebje nooiteenprobleem.

zijngaanwaarschuwen. Anderen houden dewaarschuwing weldegelijk

Maardanbenjegewooneenslappeling.ja ikkaner niksaandoen.

op.'

Leidtde druk om meer te bekeuren tot een ander optreden,

in hun repertoire. Een politievrouw:

'Nee,ikdoeoftijdgewoonzoalsikdenkdatikhetmoetdoen.MetStreetwise
widenzegewoondatjealleshardaanpaktMaarnetwatikzeg:ateikvinddat
ifcop dat moment waarschuw, dan waarschuw ik. En ikga niet keihard alles
(open schrijven. Als ik vind van: dit is een bekeuring waard, dan geefik een
bekeuring. Ate ik vind van, nou het kan ermet een waarschuwing of, dan doe

Een aantal politiemensen verbaast zich erover dat sommige collega's
geen ofweinigIdachtenkrijgen terwijl ze menigmaal over de schreef
gaan.

ikeenwaarschuwing. Opzichbenikernooitbijdewijkteamchefvoor geroepen

Ikmerkookdatsommigecollega'salleskunnen zeggen. Diekrijgen ooknooit
eenklachtZovan;hemafkees!!Sommigenkunnengewoonallesmaken.Het
zullenernietveelzijn...Misschieneenstukjehumorerachter. Endeuitstra/ing

ofzo,datikletsverkeerddoe.(kdenkdatdemeestecollega'sdatwe;zodoen.
£r zijn ookcollega's waar/anje weetvan, nou dieschnjven gewoon alles. Drie

moeten zichwelvolwaardigbehandeltvoelen.'

overtredingen?Driebonnen.r

Sommige dienders schrijven volgens hun chefs ookteveel. Zegaaner te
krampachtig mee om, en moeten gas terug nemen.

dieze erbij hebben. Maar hetisookmaar nethoeyedemensen behandelt Ze

'Ikhebeentiydmeteencollegasamengewerktendieistienjaarouderdanik.
Hijzeiafen toedingendatikdachtalsikhotzeghebikeen klachtaanmijn
broek. Enhi]heefthetniet Endatkomtmisschienookwelomdatikvrouw ben,
ofomdatikjongerwas.'

'(khebervorigjaar meerdan 1200geschreven. Dusdatk nietommezetfop
de borst te rammen want het is niet zo moeilijk om te schrijven. Ik ben ook

terechtgewezendoormynbeoordelaar,van:jemagookweleenswatpardonneren. Opdetien bonnendieik binnenbrengop eendag,hebikermisschien
al40gepardonneerd, ofikheber nietopgereageerd. Alsikallesschrijfwatik
tegenkom,dankomik hierdestraatnietmeeruit Datisgewoonzo. ..Iksnap

veelschrijven. OmdatzedatjaarachtIdachtenkreeg,heeftzenaoverleg
methaarchefbeslotenhetwatrustigeraante doen.

dan ook niet dat mensen hafverwege het jaar nog maar 40 of 50 bonnetfes

Ja ik ben minder bonnen gaan schrijven. Ik schreefwel veel, ik was nummer

hebben. Dat snap ik niet Het feven hangt niet van schnjven aan elkaar vast

eenvan hetwijkteam, ofvan hetkorps. Datis 1550bonnen ofzo in eenjaar.
Datisextreem veeL. Enikschreefer danookvaakdrietegelijk. Maar ikvond
heteigenlijknietterechtdatalsiemanddoorroodreedenzijngordel nietom
had, voor die gordel gematst word. Hoe meer bonnenje schrijft, hoe meer je

natuurlijk, maaralsje uitrekent watje moethalenovereenjaar, elkedag3 of
4 schrijven, danbenjenietoverdadigdrukbezigendanhaaljerustigjequotum/
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Een politievrouw die in 2003 'topscorer' was binnen het korps als het
gaat om het schrijven van processen verbaal, relativeert het belang van
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dat vindt Maar ik schreefookvoor dingenwot niet de doelstelling is van het

korps,bijvoorbeeldmistyerliditing...Dusopeengegevenmomentwasikhetook
zat en heb ik ook gewoon de bovenste laag bonnen er afgehaald. Dus iets
minder ver gaan en lets minder doorpakken en dat hielp. Ja en dat scheelde
ook omdatje dan wat meer ruimte hadom rust te bewaren eigenlijk. Ikheber
van de ene kantvan geleerd. Hoe ikdaar beter mee om kangaanen niet altijd
ate ik a zeg dat het b moet zijn en dat soort dingen. Anderzijds vind ik het
jammer datje kennelijk nietzoveef bonnen kan schrijven, omdat er danzoveel
klachten komen. Het ergstewot ik daarvanvind is dat dan mensen bovenje
toch een beetje gaan twijfelen... Want je wordt er toch op aangekeken datj'e
een klacht krijgt, ook at is ie niet gegrond.'
Ze vertelt over haar eerste klacht:

'Eenmandiekreegeenbon,ikweetnietmeerwaorvoor.Enz'nvrouwdiebegan
zich ermee te bemoeien. Allemaal geschreeuw en gedoe en weet ik wot Nou

uiteindelijkheeftieernogeenbonbijgekregen,vooronnodigdaxonneren.Want
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plantsnaardiemeneertekijkenkijkjenaarjezelf:wathadjebeterofanders
kunnenaanpakken.ja hetgoatomhetleereffect'

Anderen menen dat zo'n leereffect niet veel voorstelt en dat burgers
louter vanwege rancune een klacht indienen:

Ik denk dat de mensen klagen am het klagen. En om te kijken ofze de
po/itfeagentinkwestiemiddefedeklachteenhakkunnenzetten.£enheleslechte
zaak. Een klacht indienen omdatje dieagentwilnaaien op diemanier. Want

fcfachten kunnen leidentot berisping. Datisdusjouw doel. Ji]wiltdusdatdie
agent gestraft wordt voor hetfeit, dat hijjou gestraft heeft injouw ogen, met

eenbekeuring.Alsikdatproofbijmensenkanikergeenrespectvooropbrengen.
Dan ben ik direct met ze klaar. Helemaal.'

'Ikdenkdatinachtvan detiengevallen datrancuneeenrolspeelt Endaar
heb je me totaal niet mee. Totaal niet En ik denk bij mezelf. wie zitten d'r
eigenlijk bij die klachtencommissie?'

ik schreefdat bonnetje uit en begi'nt ie te toeteren van schiet nou eens op. van

dat soort dingen... Daarom is het dan uit de hand gelopen en is er een klap
gevallen. En ja, ik zou nu niet weten of ik die ban zou geven. Ik ben d'r een

Politiemensen trelAen zichklachten ergaan,ookalhebben zeermaar

beetje in meegegaan.Eenbeetjeopboksentegen alles, en ikgeefmijn naam

diedoenzeer Alleen alerover pratenwelctopnieuwverontwaardiging

niet op en dat soort dingen. Daarin had ie zeker wef gelijk. Maar die bon die
verdi'ende iewel. Maar dewijzewaarop, ja dathadanders gekund.ja, daarleer
je ook echt van.'

De meeste respondenten zijn wel van mening dat een klacht behandeld
moet warden, met name als de grenzen van professionaliteit zijn over-

schreden. Eenklachtheeft eenbelangrijke functie: er wordt een leereffeet bewerkstelligd, het wordt duidelijk waar tekorten liggen.
'Ik vind het belangrijkdat er uit allerlei oogpunten gewoon naar hetoptreden
vancfepo/ftiewordtgekeken. Alsniemanddievragenaanonsgaatstellen, dan
raakje ook als organisatie in een soort van vacuum van eh, we zullen het wet
goeddoen,wantwehorenniks.Terwijljeatheellongop deverkeerdewegbent
Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, daar is op zich niks mis mee als dat

gebeurt, moor 't is handig dat daar iemand anders 's een (ceer met een frisse
blik naar kijkt'
'Ja dat is perfect ja, ja. Er wordt toch een hete grote spiegef voorgehouden. (n
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eentjeperjaar.Overveelzakenkunnenzeluchtigdoen,maarIdachten

op Metnamehetfeitdatzeelkekeerweergehoordmoetenwardengeeft
hetgevoel dat zein hetverdachtenbankje zitten. Bijna allepolitiemensen stoort het dat klachten, ondanks alle verziasels en overdreven bewoordingen van burgers, 'bij voorbaat' terecht warden bevonden.

Enalsje eenkeertegen zezegtdatzeeen;u/ofeen klootzakzijn, dankrijg
ikeenklacht. Maarzewetennietdatateikdietweewoordengebruik,watik
atallemaal hebmoeten aanhoren aanverwensingen ensche/dkanonnades.

£ndanzouikweleenszeggen;klachtencommissie;denkeensnahoewijop
straat werken. Watwij nietallemaal over onze kant moeten laten gaan.'

Ook andere politiemensen menen dat klachten een vertekend beeld

gevenomdatdevoorgeschiedenis vaneenincidentonzichtbaarblijft.
'Laatstwerddebrandweermetstenenenflessenbekogeld.Terwijlzeeenflat
aan hetb/ussen zijn. Danben ikheelmakkelijk, danzie iktweejongens van
diegroep doorgaan. Ikzey "noumoeten;uHieoprotten" Ikganounietmeer
diesociatetoo/gebruiken. Zehebbendebrandweernetbetozerd. £envanhen;
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"je benteen(?o(itieagent,je magdat nietzeggen." Dusilcloop weerterugen
zeg: "Ennu weg"/k douwze weg. En dangaanze moeifji'kdoen, ik hebze
gewoon een trap gegeven.... Heeft hij toch een klacht ingediend.... Het stoat

nergens op, een echte k/achtkan ik mij voorstellen, maargeennonsens. Dat
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endathebgeenzin. " "}adiezittennietlekker",zegtiedanenmaardoorgaan.
Nouvervo/genskomtieaanophetbureau,zijnhetepolsenzegmaarbebloed
enontveM doordatdraaien. Maar hijgeeftaandatikdatgedaan hebmethet
aanleggen van de boeien.'

vindikzoonterecht..Ikbedoelmijnmaniervanwerken(evertweleensklachten

op,welvierofvijfin driemaandentijd. Nousorryhoor. ... Datbetekentdatj'e
elkekeermoetoppassen.Alsikfoutbenoke,danmoetikgewoonhangen.Daar
ben ik heel eerlijk in. Maar alsik mijn worknormaal doe en e(ke keerop eieren
moet (open, dan zoek ik een andere baan. Zonde van alle mooie jaren, maar

dangoikgewooneenandereboonzoeken.Datmeenik echt

'Hee;vervetend ikhebernouzesgehadenikkom vanvakantie terug endan
zegtdebaas;jehebtdetoatstetijdwelveelklachten,iserwataandehandof
zo?Ikzeg,ikbennietandersinm'noptredengeworden,helemaalnietanders.
Hetoverkomtje gewoon.Alsjetoevalligzesvandiehuftersachtermekaarheb
dan hebje het gewoon verbruid.'

'Eenaanhoudinggehadvan een recata'trantemevrouw, vooreenparkeerbon.
Hee/fyrischgewordenopdatmomentEnzewildemeeenloerdraaien,datze
zegtnouj'aikbendoorhemuitgescholdenvoorhoer,ikwiteenklachtindienen.
Ja, daarheb ik me heefkwaadovergemaakt 0^ hetbureau komen dandie

Overdebemiddelingsgespreldcen tussenklagerenbeklaagdezegtdezelf-

fantasieverhalen....IkdenkdatflikjemegewoonnietWantindietweeminuten

totaa/geenruimte in datgesprek,werdalleenmaarafgekafferd.Dusikheb
zelfhet gesprek beeindigd. Ja, afgekafferd zeg maar door die man. Ik kon
gewoon mijnverhaal nietkwijtopdatmoment Ikworkateeen rode lapopeen

hadikje kunnen aanhoudenen in de bus kunnen mieteren, maar nu hebik
aNes ui't de hoed moeten toveren om je rustig te krijgen. ... Ja het is voor mij
onverteerbaar.'

Een buurtregisseur meent dat bij de afhandeling van de klacht ook de
reputatie van depolitiefunctionaris in kwestie moet worden betrokken:
'£hm wat ik wel ah heel vervelend ervaar, is dat ook bij mij de neiging bestoat

datalleswaareenburgeroverklaagt,datdatalswaarheidwordtbestempeld.
Datgevoelhebik. ja ja. Endatvindikwelheelergvervelend... Ikdoezestien
jaar dttwerk. Meerdere betuigingen vantevredenheid gehad. Ehals ik naar m'n

buurtkijkenhoezijnaarmijkijken,ookdecollega's,danzitikgoedindeplus,
zalikmaarzeggen.Endatwordttotaalnietmeegenomen.Endatverbaastmij,

de politiemaa:

Uiteindelijk isersengesprekgeweestennoudatfephetemaofnretja.ikkreeg

stier... Achterafzeg ikvan nou, hetisvaakdatmentochzoektnaarhandvaten

omje nogharderte kunnen slaan. Tijdens zo'ngesprek. Het isnietechtdatje
naarmekaartoekomt. dusdiegesprekken dieikhebwelgehad.'

VolgensdepolitiemanhebbenMachtengrotegevolgenvoordebeleving
van hetwerk. Diewordt er niet prettiger op.

'juist door ditsoort klachten, alsje erveel hebt, kunnen politiemensen gaan
denkennouvanbekijkhetmaar. Ikblijfin mijn autozi'ttenenikmaakmijn
kilometers enafentoegeefikeenwoarschuwing, danhebikookgeenklachten.
Dan ben ikvan het gelul af.'

want zelfs bij criminelen wordt dat meegenomen. je verdienste, ja dat moot
gewoon een rol spelen...

Eenvan depolitiemensen gaatzichtbaargebukt onder deIdachten ende
geringe steun die hij ontvangt. Hij geeft eenvoorbeeld van een Idacht:

Demeestegeinterviewden diemeteenklachtzijngeconfronteerd, kij-

ken positiever aan tegen bemiddelingsgesprekken. Het hangt ervan af
met watvoor soort Idagerze te maken hebben. Als zevoorafde indruk

hebben dat de klager fantaseert of de zaak opspeelt, vinden ze een
gesprek zinloos.

'Een automobilist, die stak zijn middelvinger op. Meneer is aangehouden, in de
boeien op zijn rug, netjes in de stoe; gezet in de auto, de veiligheidsgordel om
en onder het rijden naar het bureau zie ik dat ie constant achter zijn rug met
die boeien zit te draaien. Ik zeg: "Man stop daar nou meeje bezeertje eigen
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4.5.2 Kritiekop de klachtregeling
De geinterviewden menen dat burgers te pas en te onpas Idachten
indienen. En dat wordt allemaal serieus genomen. Sommige Idachten
zouje niet in behandeling moeten nemen. Dat is zonde van de tijd. 'Hoe

is het in godsnaammogelijk dat zoiets doorgaatnaar de klachtencommissie. Zouden ze dan niet een soort standaardbrief hebben van; nou

mevrouw, u heeft het over uzelf afgeroepen. ' Een brigadier schetst de
volgende oplossing:
'Nou ik denlc afsjij, afis het moor 25 euro aan administratiekosten moet storten,
wor de kfacht in behancfefing wordt genomen. Klijkt ie terecht te zijn krijgt ie

hetterug. Enisie onterechtdankrijgtie hetniet. Ikdenkdatdateenhoopvan
dit soort onzin scheelt.'

Sommige respondenten wijzen erop dat klachten moeten worden terug-

gekoppeld. Als ze zijn afgehandeldzou dat aan de betrokken dienders
moeten warden medegedeeld. En als klachten eenmaal in de molen
zitten duurt de afhandeling veel te lang. Een ervaren en professionele
politieman:
'Dat houje niet voor mogelijk, wat er dan allemaal gebeurt, dan start een hefe
procedure. Enwaarikme hetmeestaanstoorde, datzo'nklachtmeerdaneen
halfjaarinbeslagneemt, datduurteenhalfjaar. Jekrijgtelkekeerconfrontaties
metje chef, o ja, diemynheerheeftgebeld, hi]gaateen klachtindienen,ja, dat
wasbekend.Driewekenlaterkrijgjeeenbrief,deklachtisingediend,danmoet
je bij je inspecteur komen, don moet ;e jouw kant van het verhaal vertellen.
Weertweeweken later, krijgje weereen bevestiging, dusjewordter een half
jaarconstantmeegeconfronteerd. En ikhebdaarslapeloze nachten vangehad,
dat is echt waar. Ikheb daar echt slecht van geslapen. Op een gegeven moment

dachtik, hetkantochnietzozijn datik meziekmoetmefden. Ikbentoen echt
een paar dagen ziek thuis geweest'
Twee andere reacties:

'Het kost ontzettendvee)tijd voor een inspecteur. Diemoet diemensenhoren,
die moet er een rapport over opmaken, die moet mij horen en daar gaat zoveel

tijd in. Ikvinddatechtdroevig.Ehmjezouhetin eeneerderstadiumafmoeten
kappen he.'
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'Datduurtooknogweleenszolonghe.Datalsjevandaagwotdoetjevolgend

jaarpashoortdatjeeenklachtkrijgLDanzeggenze.-jehebttoendatendat
gedaan.Nou.datweetikallemaalnietOpdie 1200bannenweetikdatni-et..'

Datlaatstelevert eenapartprobleem op.Omdaterzoveeltijdoverheen
isgegaanwordtdepolitiefunctionaris erhaasttoegedwongenomniet
geheel objecdeve bevindingen aan het papier toe te vertrouwen"Een

politievrouw:

Wotikernogweloverkwijtwilisdatwanneerjedeverklaringoppapiermeet
zetten, jedan'.eageertopdebriefvandeklager.Alleswatjenietweet,watje
nietweerlegt, daarkrijgtdeburgergelijkin.Endatvindikhelemaal nietterecht

Wantsommige dingenwestikgewoonnietHebiknietgezienofwotdanook.

Krijgtietochgelijkin. Ja,diekrijgthetvoordeelvandetwijfel.Datgeeftmijahsjd
nouya, eenwrong gevoel. Dus nu, alsikeenklachtzoukrijgen, gaikopiedere

zin reageren. Enja, dat vind ik ook nietgoed. Dan gaatookje gevoel wot

meespelen.Wantalsdiegenezegthotiszoenzogebeurdenikweetnietof

hetzoenzogebeurdis.gaikweleerderneigennaarnouhetisnietzoenz'o
gebeurd.... Alleen isdatnietobjectief. Endat.]a datvind ikheel, heelnaar.'
4.6 Conclusies

Zoals eerder gezegd zijn degeinterviewde agenten geselecteerd uit een

dnetal1roepen: Senomineerde veelschrijvers die m aanmerking'zyn

gekomenvooreenkorpsaward,agentendiemeerdereklachten'hAben

gekregen enagentendieburgersvoorbelediginghebbenaangehoud'en^

De interviews geven dus
geen doorsnee beeldvanagenten in

hit Amster^

damsekorps.Hetgaatomeenrelatiefkleine groepwaarvanweereen-

derde-vijfpersonen -doorhetschrijvenvanveelbekeunngenmet

meerdereklachtenwerdgeconfronteerd.

Uit de interviews blijkt dat aanhoudenvoor belediging een con-

textzaalc^is. Niet zozeer het beledigende woord telt, maai:of°het-.

publ!ekelijkwordtaangevallen-uitdegesprekkenblijktookdatpS-

mensen lang niet elke dag met verbaal geweld te maken hebben. 'De

meeste interacties veriopen routinematig enzanderveelproblemen.

^Nietteminwordt bekeuren alseenzwaaronderdeel vanhet'politiewerk gezien. Het is moeilijk om steeds boven de lelijke woorden"of
provocatles te blijven staan enje niet mee te laten slepen.
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DemeestegemterviewdenIdagenoverhetgebrekaanrespectvoor
gezag en over 'grate bekken'. Burgers beginnen eerder te schelden en te
vechten. Erisveel onbegripvoorhetgedragendementaliteit vanburgers

en speciaaljongeren. Zevragen erom, met harde hand te warden bejegend. De geinterviewden geloven dan ook in de heilzame effecten van
een strenge aanpak. Sommigen zijn gedreven en sterk gemotiveerd om
veel bonnen te schrijven en het gezag van de politie demonstratief te
tonen. Zij lijken een kruisvaardersmentaliteit (Kruize enWijmer 1994)
te hebben ontwikkeld. Hoe groot dat deel is binnen het korps valt
moeilijk te zeggen.Maarhet zal duidelijk zijn dat de gevarenvan een
al te geforceerd optreden in deze groep schuilen. Slechts een enkele
geinterviewde agent gaf soms de indruk van een tegenovergestelde
gezindheid: rustig aan doen, het ontlopen van probleemsituaties en
verantwoordelijkheid.

Watde aanpakvanescalatiebetteftgevendegeinterviewdengeen
systematisch overwogen antwoorden. Men volgt de eigen intuitie en
ervaring. Er zijn wel aanwijzingen voor de vooronderstelling dat de
meest escalatiegevoelige en bedreigendesituaties het minst professioneelwardenbenaderd(Kope.a. 1997;Timmer 1999).

Er blijkt een grate samenhang te bestaan tussen politiestijl en
weerstandvanburgers:agentendieprobleemoplossendeencooperatievebenaderingenprefereren, stuitenopminderweerstand.Agentendie
ferm en dwingendoptreden en meer bekeuren, stuiten op meer weerstand. Wat al langer bekend is, wordt in deze interviews nog eens

onderstreept: redelijke burgers die geen emstige overtreding hebben
begaan, warden met meer tolerantie behandeld. Het gedrag van de
verdachte bepaalt ofhij gearresteerd wordt, niet zozeer de overtreding
(zie Bayley 1986; Stol 1994; Smith enVisher 1981). Dekans op repressief
optreden is groterwanneereenburgergeenrespecttoont.

Volgens de geinterviewde politiemensen heeft de informele straf
een opvoedkundige waarde. Politiemensen geloven daarin: burgers de
rotzooi laten opruimen, eenbaldadige jongere bij de kraag grijpen, een

standje geven, ook op het politiebureau nadat een persoon is aangehouden en de agent in lcwestie weet dat de zaakniet vervolgbaar is.

Opmerkelijkveel agentenhebbengeen moeite met 'straffenvoor
gedrag'.Anderenbenadrukken datstraffenvoor gedragonprofessioneel
is. Voor een grate mond magje niet extra bekeuren. Straffen mag niet

willekeurig zijn, afliankelijkvan de stemmingvan deverdachte en de
agent in kwestie. Je moet de burger duidelijk maken dat je niet van

104

Professioneel aanspreken vanburgers

tegendraadsofrebelsgedraggediendbent,maardatgedragnietstraffen.

Maarvraagtmendoor.danblijlctdatgedragtochvaaktewardengesanctioneerd Datis ookweerniet zovreemdwantinfeitedoenpolitiemen-

senprecieswatofficierenvanjustitieenrechters- enlerarenenouders
- ook regelmatig doen: de straf afstemmen op het verwachte effect.
Daartoe schatten zij in ofenin hoeverre deverdachte betrouwbaar is. In

gevalvanlichte overtredingen enfirst offendersvolgt geenstrafofeen
milde straf(waarschuwing). Als zedeindruk hebben datverdachten niet
willen leren, warden zij steviger aangepalrt.
Straffen voor gedrag kan kwalijke vormen aannemen. Uit de interviews bleek dat agenten vaak de tijd nemen om dingen te checken en

burgerslangerlatenwachtendannodigis.Datisnietprofessioneel,want
er is geenleereffect. Bovendien heeft dieinformele strafgeen relatie tot

deovertreding. Infeite maakje alleen indirect duidelijkwie debaasis.
De burger moet maar gissen wat de beweegredenen van de agent in
kwestie zijn. In feite gaat het om pesten en terugpalcken, zoals de
gemterviewde politiemensen ookbeamen.Voorhet(alte)snellegebruik
van handboeien, zou wel eens hetzelfde kunnen gelden. Ook dan gaat
het om een 'lesje leren' dat geen leereffect heeft, en bepaald niet aanspoort tot betere regelnaleving.

Zoals uit de interviews blijlrt, is 'laten wachten' eenvorm van spiegelen. Een politieman die burgers wel eens langer laat wachten, verwoordt het aldus: -Ik, ikbehandel mensen zoals ze mij behandelen. ' De

spiegelingvanhoudingkomt veelvuldig in hetreactiepatroon vanpolitiemensen voor. Sterker: spiegelen is haast endemisch, zelfs bij politiemensen die in eerste instantie zeggen het niet te doen. Soms gaat

spiegelen gepaard met het etaleren van straatwijsheid. Een belangrijk
aspectvan straatwijsheid is alert reageren opwatdeander zegt, enhem

aftroevenofoverbluffen. Je'wint'dannietomdatjegezaguitstraaltmaar

omdatjejongemannen inhuneigenspelverslaat.Datmaginsommige
situaties misschiennodigzijn(jongemanneneenhalttoeroepen), maar

lijkt ookvragencmmoeilijkheden. Bovendienwordtnietgeappelleerd
aan zelfcorrectie en leren, maar aanmacht.

Forceren is. zoals eerder gezegd, in zekere zin het tegendeel van
spiegelen: erwordt opsteriele enstarre wijze aangegeven datdepolitiebeambte 'boven' isendeburger 'beneden'. Erwordt sneltoegewerkt naar

afronding, je wil er snel van afzijn. Datlijkt eenvan de belaagrijkste
oorzakenvanimtatie enagressie,omdatburgersdeindrukkrijgendat
zij niet begrepenwardenofmiskendwarden.
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Deveronderstellingvanhoofdstuk1 dat Streetwisetot eensterkere
forcerende houdingzou leiden kan op basisvan de interviews moeilijk
wardenvastgesteld. Neem de 'veelschrijvers'. Enerzijds zeggen zij niet
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nietomhetschrijven.Hetgaathenvooralom-lik-op-stuk', corrigerenen

ordeherstel.Erisnogveelruimtevoorwaarschuwen,hoewelsommigen

erop wijzen dat Hinke overtredingen sowieso warden bekeurd. Erzijn

dusnogaltijdveelmogelijkhedenomdiscretionairtereagerenopaUer-

blind' te schdjven, aandacht te besteden aan de burger en beslissingen
indien nodig te herzien. Anderzijds forceren zewel in die zin dat ze niet
schromen een en dezelfde burger te bekeuren voor alle waargenomen

leivormenvandeviantgedrag.

overtredingen.Indiezinhandelenzestar, zanderoogtehebbenvoorde
specifiekesituatievandeovertredingendeburger.Sommige'veelschrij-

hunmaag,ookalhebbenzemaare'e'nklachtlopen.Datjekuntlerenvan

.

WatdeIdachtenbetreft: demeeste politiemensen zitten ermee in

rustigertewerkte gaan.Niettemingevenveelschrijvers deindrukwaar-

Idachtenwordtwelerkend, maar deIdachtwordt tochteveel beleefd als
een degradatie, een aaniedergeopenbaard teken daterwatmis is met
de eigen competentie. Klachten zijn bedreigend: niet alleen wordt~de

de te hechten aan professioneel optreden: ze vinden dat de korpsmores

competentie vandebeklaagdebetwijfeld, maardeagentinlcwestievoelt

vers' warden door hun chefs 'teruggefloten' en nadrukkelijk verzocht

geen deukmagoplopen endat deburger correct bejegendmoetwarden.
De forcerende houding Ujkt voor een relatief Ideine groep politie-

mensen een structured probleem te zijn datmoeilijk te doorbrekenis.
Daarentegen lijkt de spiegelende houding bij alle politiemensen (wel
eens)voor te komen. Spiegelenkan makkelijker te bovenwardengekomen omdat het 'slechts' het gevolg is van incidenteel controleverlies.

zich ook afgewezen. Klachten die eeriijk en tactvol warden gepresenteerd, warden eerder als acceptabel gezien. Maarin demeeste"gevallen

reagerenpolitiemensenverontwaardigd.

Tenslotte mag niet geconcludeerd warden dathetoogsten vanveel

klachtenenkeltewijtenisaanhogeproductiviteit.Eerderisdattewijten
aandemanierwaaropburgers wardenstaandegehouden enaangespro-

Niettemin zijn er tekenen dat ook het overnemen van rivaliserend gedragenkrachttermen(straatwijsheid)bij met namejongerepolitiemen-

ken Debetreffendepolitiebeambten doenweinigpogingenburgerste

sen een structured probleem vormt. Maardie groep gaat daar speels mee

komen zyniettoeaanuitleggeven.Ookomdieredenishetvanbelang

om. Ze lijken niet de stress en het ongemak te ervaren waaronder
forcerende dienders gebulrt gaan. Noch delen zij hun negatieve, vaak

overtulgen, en laten hen gefrustreerd of woedend achter. Met'name

datdiendersbeterecommunicatieve vaardigheden ontwildcelen (zieook

Terrill en McCluskey 2002).

vijandigevisie op burgers.

Alle geinterviewdepolitieagentenbeamendatzedoorStreetwisein
meer probleemsituaties verzeild raken en dat aanhoudingveel verzet
uitlokt. Niettemin onderschrijven zezanderuitzondering hetbelangvan

Streetwise.Zij verwerpenunaniemde ouderepraktijkvan 'gedogen'en
'wegkijken', en zijn verheugd dat het versterken van gezaghoog op de
agendastaat.Welis er la-itiekophethalenvanhogeproductiedjfersen
met name op het nomineren van 'veelschrijvers' voor een korps award.
Sommige agenten wijzen erop dat er informele opinies in het korps
circuleren waarin veelschrijven als uitsloverij wordt gezien waar niemand mee is gediend. Anderen wijzen erop dat ze toch wel moeite
hebbendataantal te halen. Hoe danook. Streetwisezetmeer druk op de
ketel. Sommige agentenvinden het halenvan 300 bekeuringenopjaarbasis geen probleem; zij gaan er laconiek mee om. Anderen vinden het

weldegelijkmoeilijkhethogereaantaltehalen.Hunwerkbelevingheeft
er onder te lijden.
De geinterviewde politiemensen - misschien op een na - schrijven

io6

107

Weerstandvanburgers:hetgevechtom statusbehoud

Hoqfdstuk 5

Zichafreageren opdepersoon vandepolitiefunctionaris. Deburger
isneerbuigend, onbeschoftofsarcastisch. Onprofessionele antwoor-

eerstan

tgeve

den zijn: spiegelen of meespelen ('inderdaad ja, ik heb er lol in'),

status

overtroeven ofextreem reageren (met geweld dreigen).
DewerkwijzevandemethodeVanderSteenomescalatietevoorkomen
en cooperatie te bevorderen is effectief gebleken, en wordt door vele

onderzoeken ondersteund (Kop e.a. 1997; Wilson en Braithwaite 1993).
Niettemin wordtvooral ingezetoprationele gesprekstechnieken (extra
argumenten bieden; ruimte geven voor stoom afblazen; enzovoort). Nu
Indevoorafgaande delenvan dezestudie isweinig aandachtbesteed aan

kunnenagentengesprekstechnieken opjuistewijzetoepassenmaartoch
een slecht figuur slaan, bijvoorbeeld omdat hun houding verstoken is

dedieperliggendefactorendiedeweerstandvanburgerskunnenverkla-

van geloofwaardigheid ofbezieling. Ook kan het vermogen zichverbaal

ren. In dit hoofdstuk wordt nader aangegeven waarom de interactie

goeduittedrukken nietsporen met debijbehorende non-verbale expres-

burger-politie, als het gaat om staandehouden en bekeuren, vaak zo
moeizaam verloopt. Hoe kan de vijandigheid van burgers warden verklaard?Waaromnemen politiemensen zo vaakde toevlucht tot spiege-

sies. Om die redenen wordt in dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 nader

enhet aanspreken vanburgers in hetbijzander - verbeterd kanwarden.
Op welke manieren kunnen emotiemanagement en communicatieve

ingegaanopimpulsen,emotiesenanderemindergrijpbareattitudesdie
tijdens het staandehouden en bekeuren een rol spelen. Aldus kan de
methode Vander Steenwardenverdiept enverfijnd.
Indit hoofdstukwordt deaandacht eerst toegespitst opdeveranderde aard van gezagsverhoudingen en vervolgens op de behoefte van de
partijen - zowel burger als politiefunctionaris - hun statuspositie te
beschermen ofjuist te vergroten. Daarbij zijn vele irrationele en onbe-

vaardigheden aan een betere bejegening van burgers bijdragen? Beide

waste factoren in het geding.

len enforceren?Alduswardendehiervoorverworven inzichteningebed
in een theorie overweerstand enverzetvan burgers. Inhoofdstuk6 wordt

vervolgensnaderingegaanopdevraaghoehetprofessioneleoptreden -

hoofdstukken zijn grotendeels gebaseerd opbevindingen uit secundaire
literatuur.

Tijdenspolitietrainingenwordtvaakeenonderscheidgeinaakttus-

5. 1 Tanend gezag?

sen drie standaardsituaties van weerstand en de bijbehorende onprofes-

sionele reacties van politiemensen (de mefhode Van der Steen)1:
Excuses:deburgermaalrtdepolitiebeambteeropattentdatomstandigheden buiten zijn eigenwil oorzaak zijn van de overtreding. Een
veel voorkomende onprofessionele reactie is: negeren of bewust

Normalerwijswordtverondersteld datpolitiemensen bijbekeuringenen
controles eendominante houdingtentoonspreiden dieeenonderdanige
houdingvandeburgervooronderstelt. Maardatbasispatroonlijkt onder
druk te staan. Het politiegezag wordt in een context uitgeoefend waarin

tonen van desinteresse.

delegitimiteit van autoritair optreden nietmeervanzelfsprekend is.In

Kritiek op het werk van de politic, kritiek op de regels ofhet bagatelliseren van regels.Vaakvatten agenten dezekritiek persoonlijk

een samenleving waarin gelijkwaardigheid wordt beklemtoond, wordt

op, en gaan zij over tot intimideren of afbekken van burgers. Een

andererepliekis formeel reageren:regels zijn regels.

dehogere status vanagenten - alsvertegenwoordigers vanhetbevoegde
gezag- regelmatig uitgedaagd. Datnoodzaakttot eenoverdenkingvan
interactie inhierarchischeverhoudingen: hoebetoontdeonderliggende
partij respect aan de bovenliggende partij en andersom, en welke complicaties doen zich daarbij voor?

I

Zie de Streetwise cd van het opleidingsbureauCirquest.
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Zoals opgemerkt inhoofdstuk 2 menen veel personen dieaangehou-

Nu stemmen de meeste burgers in met een verzoek tot controle en

denzijnvoorbelediging datpolitiemensen niethetrechthebbenomhen

leggenzichbij eenbekeuringneer2,maartochlijkt hetmeerenmeerte
gaanom eenaanvaardingondervoorwaarden.Zij zijnhetpolitieoptreden anders gaaninterpreteren dan de 'onderhorige burger' datvroeger
deed:alseenstaandehoudinggepaardgaatmetvragenstellenofcontro-

'lastig tevallen' en dat uitschelden het geven van een mening is. Dergelijke 'burgers' Ujken een egocentrische moraal te huldigen: het recht te
handelen zoals ze zelfgoed achten, kanenmagnietbetwistwarden. Ze

lijken alleenwaardetehechten aanonbelemmerd handelen enspreken.
Inveelgevallengaathetomde'creatievevrijdenkers' waaropeenvande
geinterviewdepolitiemensen wees,mensen'diezichheelmoeilijkbeper-

leren achten zij datweinigrespectvol.
De bevindingen van Middelhoven en Driessen (2001; zie hoofdstuk

kingen laten opleggen'. Dezorgom hetgemeenschappelijk domein van

semi-openbare sfeer actief zijn, niet voor zich spreekt. Er lijkt een van-

1) geven aan dat het gezag en eerbied voor beroepsgroepen die in de

de stad leefbaar te houden, en het tonen van goed burgerschap, zoals

zelfsprekendeneigingtezijnontstaanomdeinbrengvandeprofessional

verantwoordelijkheidafleggenennemen,komenwein demotievenen

te weerstaan.In hun verzet tonen burgers aandat ze het recht hebben
vrij te kiezen. Instemming zou als bevestiging van de eigen zwakte

rechtvaardigingenvan die groep niet tegen.

Maarzoalsbleekuit deklachtenbrieven (hoofdstuk 3)storen ookveel

wardengezien.

gewonewetgetrouwe' burgers zichvaakaandemanierwaaroppolitie-

Isersprakevantanend gezag?Desociologen Scheepers enTeGroo/-

mensen burgers bejegenen. Ook zij lijken moeite te hebben met het

lenhuis (1999) hebben vastgesteld dat Nederlanders veel minder instem-

bovengedrag'datpolitiemensen etaleren.Velenverzetten zichtegenhet

men met gezag dan voorheen. De antiautoritaire gezindheid van
Nederiandersis in sterke mate gegroeid en nam van 1970 tot 1996 toe

.

.

feit dat de politic 'zomaar' waarschuwingen,vermanmgen, repnman-

des,beschuldigingen enbevelen kangeven. Zestellen zichteweer, gaan
indetegenaanval, negeren deopmerkingenvan depolitieman of-vrouw,

van 30% tot 52%. Maar daaruit mag men niet concluderen dat Nederian-

ofweigeren medewerldng. Dergelijke reacties spreken vaakvoor zich:
burgerswensengezichtsverlies tegentegaan.Maarvooraluitklachtbrie-

en deregels maaraanhunlaarslappen. Indienmen gezagzoudefinieren

ven blijkt dat ook gedragingen en uitingen van politiemensen waaruit
geen kleinerende intenties blijken, zoals het weerieggen van een argumentofhetvragen omuitlegalsbedreigendwardenervaren.Metandere
woorden, gewone omgangsvormen zoals verzoeken, dieniet bedreigend

stelde personen' zou er inderdaad sprake zijn van een substantiele

zijnvoorhetzelfbeeld- zoalsvermanen, aanklagenofbeschuldigen dat

is. Juisteris het datgezaganderevormen heeft aangenomen.

ders niet meer bereid zijn deverzoeken van gezagsdragers op te volgen
als 'blindelings gehoorzamen' ofals 'klaklceloos vertrouwen inbovengeafiiamevan gezag.Maaralswegezagdefinieren als hetvermogen mensen op respectabele wijze te overtuigen, dan staat de zaaker anders voor.

Hetzoudanookonjuistzijnte concluderendatgezagopdeterugtocht

wel zijn- warden als intrinsiek statusbedreigend ervaren. Datis opmer-

Opdeeersteplaatslijkenformelegezagsvormente zijningewisseld

kelijk. Burgers neigenertoe datalsbemoeizucht te zien.Datduidt erop

voor argumentatieveen persoonlijkegezagsvormen.Legalistischen for-

dat de private moraal, het domein waarin je niet lastig gevallen mag
warden en waarinje jezelf niet hoeft te verantwoorden, lijkt te zijn

meel handelen wordt door moderne burgers minder geaccepteerd. Zij
lcrijgen dan niet het respect waarop zij rekenen. Gezagstoekenning
wordt meer enmeergebaseerd op competentie envertrouwenswaardigheid.Modernegezagsdragerswerpenzichniet meer op als enkelvertegenwoordigersvandeoverheid,maarontwildcelenpersoonlijkevormen

opgerekt. Tegelijkwordt hetbeeldbevestigd dat Gabrielvan den Brink
(2001) al eerder had gesignaleerd: burgers zijn in vele opzichten overgevoelig, hebbenweinigincasseringsvermogen,en reagerenmet irntatie
en intolerantie op situaties die zij als tegenwerking interpreteren.

2 Tweederdevan de Nederlandseburgers die in 2004 contact haddenmet de politic vanwege
handhaving (controle; bekeuring; waarschuwing) is tevreden of zeer tevreden over dit contact

(PolitiemonitorBevolking2004,p.25).UitonderzoekvanDeVriesenVanderVijver(2002)blijkt
dat97%vandebevolkinghetwaardeendatdepolitiemensenaanspreektophungedrag.Bijnade
helftishetnieteensmetdestellingdatdepolitiedebestaanderegelsstrakenzandergevoelhanteert
(eens: 30 procent).
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van overtuigen en aansporen. Instemmingvan burgers moet dan ook
door overtuigende argumenten eneenintegere houdingwarden gewonnen(VandeVijverenGuntherMoor2001).Hetgaatomeencommunicatievevorm vangezaggekenmerkt door'sturing opvertrouwen' (Savornin
Lohman 2000).
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zichvoor gekgezet, eneenpublieke enscenering vanhet staandehouden
openbaart die 'domheid'. Burgers zijn uit hun doen, ook al laten zij daar
weinigvan merken. Overigens, voor burgers is omgang met politie altijd
een stressvolle aangelegenheid.Zekerin een slachtofferrol zijn zevaak
uit balans, onzeker, afgeleid, verward ofvallen politiemensen in derede.

Opdetweedeplaatsvindt gezagstoekenning nietmeer automatisch

plaats.Het'bovengedrag'vangezagsdragerswordtalleenonderbepaalde
voorwaarden aanvaard. Zowijst politieonderzoek uit datburgers hunrol

5.2 Beschermingvan status en waardigheid

vante controlerenpersoonalleenaccepterenwanneerwordtuitgelegd
waaromdatnodigis(TedeschienFelson1994).Eenaannemelijkeverldaring daarvoor is dat cooperatie wordt gezien als een beloning voor de

Waarschuwingen, opdrachten en bevelen kunnen dus verzet oproepen.

politieman of-vrouw. Die beloning wordt niet gegeven wanneer geen

bare pogingen vrijheid tebeperken, spedaal wanneer delegitimiteitvan

redenwordtgegevenvoordeondervraging,ofwanneerdegegevenreden
n'iet geeigend ofzinvol wordt beschouwd (Wilson en Braithwaite 1993).
Voorandereprofessionalszoalsartsenendocentenlijkt hetzelfdeopte
gaan: ze moeten aantonen competent te zijn, en moeten op redelijke
wijze hun optreden uitleggen. Gezagmoet zich aldus steeds opnieuw

het optreden wordtbetwist. Hoe kan datverzet nu verldaardwarden?
Uit Amerikaans onderzoek nsLar facework (Brown en Levinson 1987;

Tedeschien Felson1994; Cupach1993;Tracyen Tracy 1998a)blijkt dat
burgers een grote zorg hebben am statusbehoud. De bedreiging van de

waarmaken, enheeft een ongewis envoorlopig karakter, enkan dus ook

voor de gevolgen van hunverzet. Deaantastingvan.face(gezichtsverlies)

doorbijvoorbeeld lampgedragofdooreenaarzelendehoudingverspeeld

is de bestevoorspeller vanweerstand.

warden.

Interventiesvanpolitiemensen kunnenwordenervaren als onaanvaard-

eigen status roept weerstand op, en soms zodanig dat burgers blind zijn

Er kunnen assertieve en defensieve vormen van statusbehoud wor-

Een derde reden dat moderne burgers kritischer kijken naar het

den onderscheiden (Tedeschi en Felson 1994). Het eerste type omvat

optredenvanprofessionalsheeftte makenmethunsterkeorientatieop
eerlijkheid enprocedurele correctheid (Tyler 1990; Tyler 2004; Tyler en
Huo2002).Erwordteenstriktgelijkebehandelingveriangd.Waargenomenoneeriijkheid('waaromhij welenik niet?') scheptalduseengroot

pogingen om een sociale identiteit te verstevigen en gaat gepaard met
agressiefenaanmatigendgedrag.Het tweedetype omvatpogingenom
gezichtsverlies te voorkomen. Het gaat dan om reacties op een waarge-

conflictpotentieel.

warden.Eergevoeligepersonenzoalsmacho'szullendeeerstestrategic

Dat alles heeft de nodige implicaties. Gezag is veeleisender geworden: meewerken moet steeds opnieuw worden 'gewonnen'. Dat maakt

beproevien, 'gewone' burgers de tweede.

gezagsuitoefening endedaarmeeverbonden aansporingen tot naleving
van regels veel kwetsbaarder.Te meer omdat burgers vaak onwillige
rolspelers zijn die zich snel gegeneerd en aangevallen voelen. Tegelijk
zijn professionalsmeerbeduchtvoor provocaties enbeledigingen.Een
uitdaging wordt eerder als bedreigend opgevat. Een bijkomstige moeilijkheid is dat burgers in tegenwoordige responsieve organisatieswordenuitgenodigdweerwerktebiedenofhunbeklagin te dienen.Burgers
hebbener recht op dat hun grieven en klachten serieus worden genomen.

De onwillige houding van veel burgers heeft natuurlijk ook te maken met het ongewone karakter van het staandehouden. Vaakvoelt men
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nomen aanval waardoor de eigen status enwaardigheid hersteld kunnen

Assertieve zelfpromotie beoogt tegenstrevers te intimideren: angst
opwekken en afschrikken. Bluffen, dreigen, bulderen, vloeken en vertoon van spierbundels scheppen een beeld van macht en gevaarlijkheid.

Aldusbeoogtmeneenhogerestatusaftedwingen.Ingroepenjongeren
is datimponeergedragvangrootbelang.Doorincidentenop te zoeken
entecreeren- ookmetpolitieagenten- wordtdereputatiefrisgehouden

en herbevestigd. Bij veel jongeren en in sommige etnische groepen
bestaat grote behoefte aan statusvergroting. Respect en waardigheid
wardenvereenzelvigdmethetimagovandominant,krachtigenvastberaden(VanStokkom 1999;DeHaan2002).
OnderzoekvanLarissaTiedens (2000;2001)toont aandathet uiten

vanboosheidentrots wordtgeassocieerd methogestatus. Lagergeplaatli3
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stepersonendietrots uiten, zoalsveelMarokkaansejongens,gevenaan
dat zij competent en onafhankelijk zijn. Ook boosheid communiceert

Uit onderzoekblijkt datvrouwengevoeligerzijnvoor statusbedreigingen dan mannen. Dat zou ook kunnen verklaren dat vrouwen wan-

competentie en het vermogen macht uit te oefenen. 3 Dat is evenwel

neer zij menen dat ze vernederend warden aangepaktdoor de politic,

alleenhetgevalmetboosheiddiebeheerstengoedgetimedis.Hetgaat
niet om uitgeflapte, impulsieve boosheid. Die boosheid geeft waarne-

kunnendoorslaan.Eenredenhiervoorisdatmannenmeergewendzijn
aan sarcasme, plagen en schelden en zich om die reden minder druk

mers de indruk dat er iets negadefs is gebeurd en dat de betrokkene

maken om hun eigen zelfbeeld. Zij kunnen makkelijker overschakelen
op vijandig gedrag en ervaren tegelijk minder schaamte (Tedeschi en

benadeeld of in de war is.

Veelagressievejongeren beschikken overeenkwetsbarehogeeigendunk. Uit onderzoekblijkt echter dat niet zozeerhoge zelfachtingtot

agressiefgedragverieidt, maareerderdeonzekerheidoverdestatus die
jongeren innemen. Mensendieeenzelfbeeldhebbendatveelschommelingen ondergaat, blijkenhypergevoelig te zijnvoor egobedreigingen. De
kleinste aantasting van hun waardigheid kan al een agressief antwoord
ontlokken. Daarentegen warden personen die rotsvast geloven in hun
hogezelfbeelddoorweinigbedreigd.Datgeloofmaaktzejuist resistenter tegen egobedreigingen (Baumeister 1997;Van den Brink 2001;Van

Felson 1994).4 Uit recent onderzoek (Engel 2003) blijkt dat vrouwen
politiemensenfatsoenlijkerbejegenendanmannen.Maaralszeeenmaal
menen onrechtvaardig behandeld te zijn, neemt de intensiteit van hun
verzet in sterke mate toe. Vrouwen in handboeien doen is in zekere zin

vragen om moeilijkheden.

Resumerend, eenwaargenomen aanvalopdeeigenidentiteitplaatst
deburger in eenhachelijke situatie die deeigen status verlaagt. lemand
die zich gekleineerd voelt is gemotiveerd om status te herstellen. De

identiteitvan de anderkanvervolgens in diskredietwardengebracht.

Stokkom 2000).

Doorsnee burgers nemen eerder detoevlucht tot defensieve vormen

van statusbehoud. Zij richten zichniet ophetetaleren vanmacht, maar
ophetvermijdenvan deschijnvan zwakte ofkwetsbaarheid. Voorkomen
moetwarden datje incompetent overkomtofanderszins faalt. Staandehoudenkan wardenuitgelegd als een provocade die de burger in een

genantesituatiebrengt.Dieprovocatie dwingttotbeschermende strategieen. De aandacht van de burger wordt vernauwd en richt zich op een

socialevergelijking metde'aanvaller': 'heefthijwelhetrechtom... '.Ook

5. 3 Complicaties: ongelijksoortige vormen van respect
De verhouding politie-burger is asymmetrisch van aard. Ongelijldieid
veronderstelt dat de onderiiggende partij meer respect biedt dan de

bovenliggende partij. Anders gezegd:van een burger (de 'onderdaan')
wordt verwacht meer respect te tonen dan een politiebeambte. Dat
manifesteert zich door de intonatie en gekozen bewoordingen van de

defensieve vormen van statusbehoud kunnen dus een krachtmeting

politiebeambte, en de passieve en geduldige houding van de burger.

initierenwaaringestredenwordtom machten prestige.

Zoals gezegd, door allerlei maatschappelijkeontwildcelingenwordt dit
statusverschil, de formele afstandelijke houding van de politiebeambte

Burgers ervaren woede, gene of ongemak als zij worden staande
gehouden.Erontstaateenvanzelfsprekendeneigingom deinterventie

incluis, minder geaccepteerd dan voorheen. Enkele redenen daarvoor

te weerstaan. Overigens wordt irritatie ofafwijzing meestal niet direct

zijn ookreedsgenoemd:politiemensenwardengeachtresponsieverop

geuit. Men neemt de toevlucht tot zogenaamde off-record markers, datwil
zeggen indirecte opmerkingen die gewone omgangsvormen ondermijnen, zoals toespelingen, sarcasme en understatements. Bijvoorbeeld een
vraagvaneenpolitiemanbeantwoordenmeteenretorischevraag.

te treden en meer tekst en uitleg te geven. Burgers voelen zichminder
verplicht om in elke omstandigheid hun medewerking te verlenen.
Maar er zijn andere factoren in het spel die het 'bovengedrag' van

politiemenseabemoeilijken.Hunoptredealigtnamelijk vervatinongelijksoortige statushierarchieenwaarinnietalleenformelepositiesmaar

ooketniciteit, sekse, leeftijd enklasse eenrol spelen. Dieuiteenlopende
3 Boosheidwordtgeuitomdominantieaantegevenenzichzelfte positioneren:menverdientstatus
enwaardigheid.Erwordteenlatentagressieveuitdagingdoorgeseind. Minachtingdaarentegen geeft
aandatmen deandergeenwaardige rivaal acht. Om diereden wordt minachting eerder geuit door
ontwijkenof negeren(zieTiedens2001 enJones2002).
ll4

vormen van statusuitwisseling dwarsbomen een geregelde en ordente4 Vergetijk: inculturen metveel zorgom mogelijkgezichtsverlies zoalsJapan,komt directe provocatie
minder voor.
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lijke ontmoeting tussen politie en burger. Hieronder wordt nader op
deze factoren ingegaan (zie uitvoerig Sykes en Clarke 1975):

1. Etnischegroep.Als minderheden zich inferieur beschouwenaan de
'witte' meerderheid warden bijzondere vorinen van eerbied aan de
daggelegd (onderdanig Uncle Tom-gedrag). Ineentij d van opwaartse
mobiliteit, hogere verwachtingen en multiculturele emancipatie
wordt een dergelijke onderschilddng scherp veroordeeld. Trots en
militant gedrag bepalen de omgang. Het 'bovengedrag' van polidemensen wordt problematisch beschouwd omdat er een gebrek aan
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looswordtbeschouwd.Vrouwenzondigendantegenhetstereotype
beelddatzenetjes enmeegaandzijn.
3. SocialeMasse.Hogergeplaatstepersonenverwachten met meer eerbieddoorpolitiemensenbehandeldte warden.Eenformelebehan-

deling ervaren zij als vernederend. Burgers met een lage sociale
status verwachten minder eerbiedigbehandeldte warden. Politie-

mensenblijkenhetdoorgaansmoeilijk tevindenomeengratebek

respectvooretnischewaardigheiduitspreekt.Onderdieomstandig-

van iemand uit hogere sociale lagen te accepteren. Zo'n persoon
wordt geachtveel 'statushulpbronnen' te hebben (beleefdheid; zelfbeheersing) maarmaakterbewustgeengebruikvan. Politiemensen

heden is het niet verwonderlijk dat veel politiemensen en leden van
etnische minderheden contact zullen vermijden en tot het hoogst

burgemeester - die ze zeggen te kennen - te klagen. Ook uit de

nodigezullenbeperken,wanteenontmoedngdraagtconflicterende
verwachtingen enverplichtingen in zich.5 Hetgedragvan eenonbevooroordeelde agent diebeleefdheid verwacht van een Marokkaanse
jongen, wordt door die jongen uitgelegd als autochtone superioriteit, dat wil zeggen etnisch bovengedrag. Door de agent wordt
het afwijzende gedrag van de jongen uitgelegd als een weigering

respectvoordestatusvanwetsdienaarte tonen.Beideneigener dus
toe oin de ander af te wijzen, maar op grand van geheel andere
verwachtingen en beoordelingen van statusverschillen. Kortom de

polidemanwordtmeniginaaleen 'racist' en deburger een 'kut-Marokkaan'.

zijndoorgaans nijdigopburgers die dreigenbij dekorpschefofde
interviews die voor dit onderzoek zijn gehouden, bleek dat er veel

onbegrip isvoor 'rijke overtreders' of'prominente overtreders' (politici; bestuurders) (zie ook Bayley en Bittner 1985). Lagereklassen
hebben minder hulpbronnen tot hun beschikking om eerbiedig en
fatsoenlijk gedragteuiten enhungedragondercontrole tehouden.
Hun verbale agressie wordt door politiemensen dan ook minder
emstig genomen.

Kortom, de onzekerheden over de uitwisseling van respect tussen politiemensen enetnische minderheden, vrouwen, ouderen enpersonen die
duidelijk laten zientot eenbepaalde sociale klasse tebehoren, verstoren

eennormale omgang vanboven- enbenedengedrag.
2. Leeftijd en sekse. Politieagenten vinden het moeilijk vrouwen en ou-

derepersonendieeengrotebekopzetten,aantepakken.Zij warden
geacht die groepen met respect te behandelen: in dit geval werken

5.4 De morele krachtmeting

deasymmetrischestatusnormenomgekeerd:deagentdienteerbied
te tonen. Vrouwen en ouderen hebben een beschermde status. Een

oude Invetsbare vrouw is eigenlijkvrij om te zeggen wat zewil, want
de statusnorm verbiedt het de agent om er tegen op te treden.
Overigens blijkt uit onderzoek (Engel 2003) dat verbale agressie van
vrouwen door agenten en omstanders aanzienlijk meer als respect-

Burgers kunnen het staandehouden enbekeuren als een aanval ophun
identiteit ervaren. Zij pogen zich te verdedigen, hetgeen kan varieren
van eenkritische toetsing van het gedragvan depolitiebeambte tot het
openen van detegenaanval. Politiemensen kunnen zich echter op straat

geen gezichtsveriies permitteren: zij acteren op een publiek podium
waarzegehoord engezienwarden. Hun intuitieve reactie isom destatus

Voor empirische bevestiging zie het onderzoek van Engel (2003): niet-blanken zijn veel minder
cooperatief dan blanken, maar dat uit zich veel meer in passief verzet door weigeren op vragen en

verzoeken in te gaan,dan in verbale offysieke agressie. Er bestaatveel weerstandom contact met
de politic te leggen. Niet-blanken menen in sterkere mate dat de politie hen op oneerlijke wijze
aanhoudten datze her recht hebben niet te antwoorden (zie ook Tyler en Huo 2002).

ll6

vaneenburgerdiezichverbaalverzet, neertehalen.Aldusontstaateen
krachtmeting met behoud van respect enwaardigheid als inzet. Om die

redengaathetomeenmorelekrachtmeting, eengevechtomeenbepaalde
vorm van respect te laten zegevieren. Respect heeft immers vele (sub)culli7
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turele variaties. Tegelijk gaat het om krachbmietingen waarin het gezag
van de overheid wordt bevestigd, ontkend of betwijfeld. De agent kan
deze uitdagingvan gezag niet Uchtvaardig opnemen. Een onbeantwoor-

het vooroordeel kan zijn. De stereotypering bestrijden kan binnen het
vooroordeel geplaatst worden, onder het mom van 'geen gevoel voor

debeledigingvooreenpubliekheefteenvernietigendeffect.Omgekeerd

bennietmindermetdezeproblematiektemaken.Omgekeerd,deburger

dreigt het gevaar dat de politieagent gehoor geeft aan de regels van

straatwijsheid:het beledigen en 'afzeiken' maakt in dat geval deel uit
van een krachtmeting waarin de tegenpartij ruimte wordt gegeven voor
eenweerwoord waardoor ieders geestigheid, venij n en moed kanwarden
vastgesteld, en het publiek de mogelijkheid krijgt om partij te Idezen.
Alachtsstrategieen van burgers
Tot de machtsstrategieen die burgers gebruiken, behoren provocaties,

bedekte toespelingen en sarcasme, beledigingen, neutraliseringen, het
uiten van verzinsels, passieve non-cooperatie en negeren. Wat provocaties betreft, vaak hebben burgers er lol in om een politieman of-vrouw

uit de tent te loldcen, bijvoorbeeld door amusantte kijken ofminzaam
te lachen. Indienzij erin slagenam een politieagentpubliekelijk ongecontroleerde emoties te ontlokken, hebbenzij in feite al gewonnen.Een
agent die schreeuwt, veriiest zijn evenwicht en waardigheid. De burger
voelt zichniet beschaamdmaarjuistvrolijk. Vooraljongeren, omdat zij
gewend zijn aan ondergeschikte posities, zijn meesters in het manipulerenvan emoties van bovengeschikte personen. Ze gaan die krachtmeting
graag aan omdat ze weinig te verliezen hebben. Ook al delven zeverbaal

hetonderspittegen 'oomagent',zehebbenwelmoedbetoondenverliezen dus geen reputatie binnen de groep. Dat kan tot irrationele vormen
van verzet leiden die kenmerkend zijn voor onder andere Maroldcaanse
jonge mannen in Amsterdam: doorgaan met beledigen verschaft eer en
aanzien, hoewel de jongens weten dat ze de inachtsbalans niet lcunnen
veranderen.

Een belediging kan gezien warden als een paging een omgekeerde
hierarchic te vestigen (Gabriel 1998). De verhouding onder-boven wordt

plotseling omgedraaidwanneer de burger de incompetentie of nietigheld van zijn tegenstrever beklemtoont. De politieman raakt uit evenwicht alsof hij een slag in zijn gezicht heeft gela-egen, zodat zijn
weerwoord inogelijk zwak en ineffectief is. Vaak voelt de beledigde
persoon zich dubbel beschaamd, omdat hij vernederd is en omdat hij
geen effectief antwoord paraat heeft. Voor een gekleurde politiebeambte is een stereotypering ('Antillianen zijn heetgebakerd') lastig te

humor', 'temperamentvol' of 'recalcitrant'. Vrouwelijke dienders hebermeeweglatenkomenzoubevestigendatdepolitiemanof-vrouwzwak

is. Aldus plaatsen publiek geuite stereotype uitlatingen politiemensen
vaakin een machteloze positie.

In feite is de belediging een test om een pikorde te vestigen. Met
name in het bijzijn van andere politiemensen en groepen omstanders
brengen beledigingen coalities en allianties voort die de pikorde manifestmakea. Tegelijk isheteenkrachtmeting diedeveerkracht enmoraal
vandetegenstrevertest.Hetgaatin feiteomeenclassificatierite,diede
hierarchic van respect vastlegt (Gabriel 1998).
Ook beschuldigingen en Idachten die burgers in het publiek uiten
kunnen bedreigend zijnvoordestatusvanpolitiemensen. Wantbehalve

boosheidroependergelijkebeschuldigingen ookgeneopomdatomstanders in kennis warden gesteld van detoegeschreven fouten oftekorten.

Als omstanders getuige zijn van een terechtwijzing door een burger
moeten politiemensen ook voor hun afkeuring vrezen. In het publiek
gela-itiseerd wardenbeperkt demogelijkheden hoeerop teantwoorden
enplaatst deaangeklaagde in eenlastige situatie. Agressiefantwoorden
brengt het publieke imago van kalmte in diskrediet. Een defensiefantwoordkannegatieveoordelenaanwaarnemersontlokken, zoals'zwak'
of'niet doortastend' (Cupach en Metts 1994).

Deburger kan ook defensieve machtsstrategieen benutten: pogingennietaftegaandoortedoenalsofdeaanvalophunwaardigheidniet
plaatsvond (vermijden) of door lachen. Door een grap te maken geven

burgersminofmeer aandatzij schulderkennen, maarzezijntegelijk
m staatomeenpsychischevenwichtigehoudingtehervinden.Tenslotte

kunnen burgers hethele repertoire vanneutraliseringen beproeven, dat
wil zeggen pogingen door allerlei hele en halve verzinsels en leugens

schuld enverantwoordelijkheid te ontkennen ofontlasten, ofzichop
andere manieren uit debenarde situatie tewringen (ziekader 1).

pareren omdat alles wat het 'doelwit' zegt of doet een bevestiging van

ll8
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Kader I. Eentypologievan neutraliseringen (aangepasteversievan Cupachen

deling geschreven over politiele degradatiecereinonieen. Zijn studie

Metts , 994)

opent met dekwalificatievan deburgerals een 'asshole':

I.

Excuses

Policeman to motorist stopped for speeding:
'MayI seeyour driver'slicense,please?'

a.

Ontkenningvan intentie: 'hetwaseen ongeluk', 'hetwasniet persoonlijk
bedoeld'

b.

Ontkenningvaneenwilsuiting:'ikwasontzettend moe', 'ik lette nietop'

Whythe hellareyoupickingonmeandnotsomewhere elselookingforsomereal

c.

Ontkenning van persoonlijke betrokkenheid: 'ik was het niet', 'ik kan me

criminals?'

er niets van herinneren', 'ik was niet de enige die het deed'

Policeman:

d.

Beroep op verzachtende omstandigheden:'zij dwongme er toe'

Motorist:

'Causeyou're an asshofe, that'swhy... but I didn'tknowthatunti)youopenedyour
mouth/

2. Rechtvaardfgingen
Claim dat het effect wordt overtrokken: 'niemand heeft schade onder-

Nu zullen politiemensen in deze tijd de burger niet snel voor 'hufter'

vonden'

uitmaken omdat ze weten dat er een Idacht uit kan voortkomen. Maar

Beroep op het principe van vergelding: 'diefietser kreegwat ie verdien-

zezijn uiteraard niet minder gifdgen zullen niet nalaten een dergelijke

de'

automobilist op zijn plek te zetten.

c.

Sociale vergelijking: 'anderen krijgen geen ban'

d.
e.
f.
g.

Beroep op hogergezag:'ik moest van mijn baas'
Zelfrechtvaardiging:'ik was zo boos', 'ik stand in mijn recht'
Beroep op utilisme: 'door rood te rijden heb ik schadevoorkomen'
Beroep op waarden: 'ik deed het uit loyaliteit met hem' of 'ik wilde niet

Van Maanen wijst er op dat de reactie van de politieman van een
tweetal factoren zalafhangen:haddeburgeranderskunnenhandelen?

a.

b.

zwak overkomen'

Machtsstrategieenvan po/ftiemensen

Enwas de burger bewustvan de gevolgenvanwat hij deed?Was zijn
handelenfrivool,naief,ofnietbedoeldamtekwetsen?Alsdeprovocatie
moeilijk te vermijden was of onbedoeldwas. wordt de burger milder
behandeld.Als iemanddooremotiesbevangenin eenonaangenameof
nadelige situatie zit en er wat uit flapt, wordt dat geaccepteerd. De
'asshole',iemanddiezegt'gaboevenvangen',isschuldigenverwijtbaar
voor dieuitdagingenwordtdus flink aangepakt.

Politiemensen keren zich op hun beurt tegen het gezagondermijnende

gedragvan deburger. Ze hanterenuiteenlopende machtsstrategieen.va-

Schema1: Optreden tegenuitdagingenvan gezag, mogelijke antwoorden

rierend van imponeren en dreigen, insinueren ofongelooflaten blijken

(Van Maanen 1974; licht aangepast)

('dat zeggen ze allemaal') en niet op vragen ingaan.Aldus pogen zij het
statusverschil te markeren. Zowel assertieve als defensieve vormen van

Weetde burgerwat hij doet? (intentie)

statusbehoud spelen daarbij een rol. Vaak neemt het optreden van
agenten de contouren aan van een degradatieceremonie waarbij de
burger op zijn nummer wordt gezet. Daartoe behoort het langer laten
wachten dan nodig is. Of een degradatiepogingslaagt hangt in sterke
mate af van de performance van de politieman of -vrouw. Zoals gezegd,
agressiefofwild optreden draagt daartoe nietbij. De kalme, onverstoorbare persoon daarentegen toont dominantie, wat in zichzelfbijdraagt

J°

Nee

Ja

A. Sanctioneren

B. Standjegeven

Nee

C. Negeren

D. Noodhulp/
doorverwijzen

aan een grotere status.

De antropoloogjohnvan Maanen(1974) heeft eenklassiekeverhan-
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Had de burger anders
kunnen reageren?

Optie A is het onderwerp van Van Maanen: de burger in kwestie is
duidelijk in overtreding en tijdens het aanspreken warden degevoelens
van de politieman in kwestie flagrant miskend. Dergelijke 'assholes'
121
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Kader2. Uitlatingendieeenaanvalop destatusvandeburgerimpliceren(zie

wordt duidelijk gemaakt dat zij te ver zijn gegaan; het zijn prominente
kandidatenom aanhet 'straatrecht'vandepolitie tewardenonderwor-

Tracy enTracy 1998aen Penman 1990)

pen. Zeworden doorgaans dubbelbestraft: enbekeurd en (publiekelijk)
getuchtigd.Ookin gevalvan optie B - eenprovocatie dievolgt op een

a. Vacate accentuering

overtreding waamit nalatigheid ofonoplettendheid blijkt - is het gezag
uitgedaagd en zal volgens Van Maanen de informele sanctie van een

I.

Interrumperen en stemverheffing. Interrumperen duidt op dominantie

2.

verheffing (WAT? Of HOE?) Duidt vaak op het in twijfel trekken van de
redenen die de burger inbrengt. Een luide stem verraadt irritatie dat
iemand bijvoorbeeld te traag onder woorden brengt wat hij bedoelt.
Telegrafische uitspraak, dat wil zeggen tussen elk woord dat wordt

en gebrekaanrespect, hoewel interruptie ook redelijkkanzijn. Stem-

standje volgen. Dat gedrag kan niet door de beugel. Het gezagvan de
politic wordt aldus herbevestigd. In geval van optie C kan deburger de
provocatie niet warden verweten, bijvoorbeeld als de burger dringend
naar het ziekenhuis moet en een verzoek tot staandehouden negeert.

Watoptie D betreftkande overtreder, bijvoorbeeldeenpsychoot, geen

uitgesproken,wordtkortgepauzeerd.'Wilt(.)u(.)uw(.)rijbewijs(.)geven?'
Dezestrategicgeeftaandatdeburgertekortschietinhetvermogente

verantwoordelijkheidwardentoegeschreven.

Wat op het publiek dikwijls overkomt als willekeurige of grillige
reacties van de politic, wordt dus gestuurd door interpretatieregels.
Bovendien, door burgers op informele wijze te bestraffen wordt afstand
geschapen en wordt de bovenschikking hersteld.
De reacties van politiemensen op uitdagingen vinden meestal op
veel subtielere wijze plaats dan hierboven aangegeven. Vaakvinden die

begrijpen, zoals vaak gepraktiseerd wordt met kinderen, ouderen en

buitenlanders.Deburgerwordtinditgevalalsonredelijkofdomgezieh.
b. Uitlatingendie de burgeruitdagen

I. Twisten. Beweringen tegenbeweringvolgen elkaarsnel op (burger:'ik

afwijzing.Negatieve, onaangename emoties zoalsboosheidfungeren als

gingniet door rood'; agent:'datdeed u wel'). Hetgaatom vormen van
doordrammen dievaakin thuisconflictenwardengepraktiseerd.
Reprimandes.'Hetheeftgeenzinu zoopte winden'ofsterker'hetheeft
geen zin hysterisch te warden'. Duidelijk is dat op die manier de

instrument om status te herwinnen, met name omdat ze angst opwek-

legitimiteitvanandermanszorgwordtondermijnd.Datneemtnietweg

reactiesookoponbewustewijzeplaats.Eenkilleblik,eenvijandigepose
en een geirriteerde stem lcunnen warden opgevat als lichte vormen van

2.

ken. Optalloze manieren kan eenpolitieman deburger 'onder' houden

dat agenten natuurlijk veel te maken krijgen met burgers die verdwaasd

en op rituele wijze schofferen (zie het kader 2).

of niet voor rede vatbaar zijn.

De tegenstrategieen van politieagenten, hoewel in veel situaties
nodig en gewenst, lopen het gevaar om wantrouwen, vijandigheid en
agressieopte roepen. Moderne burgers, hetis reedsgezegd,verwachten

3.

Communicatiedoor bevelen afbreken.'Luisternaarme!' en 'Begrijpje
me?!'. Een teraar die dat laatste in het klaslokaal vraagt is doorgaans
bezorgd en checkt of de leerlingen de stof begrepen hebben. In de

uitleg en een responsieve omgang, en zijn zeer gespitst op incorrecte

context van interactie politie-publiek wordt irritatie uitgedrukt over het

behandelingdoor'bovengeschikte'personen.Gevoelensvanonrecht(zie
kader 3) hoevenniet tot boosheidte leiden, maar kunnen ook cynisch

feitdatdeburgereenvoudige informatie nietoppikt. Alseen burger niet

neerslaan en tot non-cooperatie leiden.

wil luisteren, kunnen deze opmerkingen wel zinvol zijn om diens aan-

dachtopnieuwte krijgen. Niettemin, ze warden door de burgervaak
als een bedreiging ervaren.

c. Uitlatingendieeenafwijzendehoudingimpliceren
I
Lichte verwijten en van je afbijten. 'Wat ik u probeer te vertellen is...'

U luistert niet naarmij!' Dergelijke uitspraken impliceren een verwijt
aan de redelijkheid van de burger. Een andere uiting is: 'Ikweet heel
goed waar ik het over heb' (en de verleiding is groot er nog een
scheldwoord aanvastte plakken om hetgewichtvan dezinte vergro-
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2.

3.

4.

5.

ten). Dergelijke uitdrukkingen warden meestal gebruikt door politiemensen diezichin huncompetentiebedreigdvoelen. Natuurlijkwarden
dergelijke uitdrukkingen oak, zo niet meer, door burgers gebruikt.
Subtiele aanvallen op de competentie van burger. 'Is het wel zo gebeurd
als u zegt?' of 'Waarom vraagt u dat?'. De burger wordt als onredelijk
afgeschilderd. Hij vergist zich, of brengt irrelevante dingen ter tafel.
Dergelijkeaanvallen kunnen ookals een insinuatiewarden uitgelegd dat
de burger niet te goedertrouw is.
Suggestievevragen, datwil zeggenvragen die indrukken en vermoedens
bevatten die vaakonjuist of onnodigzijn. "Dieauto met die deukzal wel

Weerstandvanburgers:hetgevechtomstatusbehoud

Resumerend, staandehoudenen bekeurenbrengeneen morele krachtmeting te weegdiebeide partijen dwingt de eigen status te beschermen.

De aanval van de een moet door de ander warden gepareerd. Voor
politiemensen staathetgezagophetspel, voorburgers huneigenwaarde.
Deverleiding is groot om pogingen tot degradatie met gelijke munt te
beantwoorden. Om die reden is 'spiegelen' moeilijk uit de praktijkvan
politiewerkwegtedenken.Agentendienentebeseffendathettonenvan
vijandigheidveel schadetoebrengt aanhungezag,endienenzichbewust
te zijn van het feit dat de burger bedreigd kan warden door de vele

(subtiele) manieren waarop zij macht uitoefenen. Bepaalde manieren

van u zijn?' 'Zo te zien heeft u flink gedronken'.

van spreken zoals in de rede vallen ofinsinueren kunnen ook onbedoeld

Een reeks directe vragen achter elkaar 'afvuren' (met name vragen die
uitsluitend met ja of nee kunnen warden beantwoord). Open directe
vragen ('wat heeft u gezien?') geven meer bescherming.
Verzoekenofvragenafhoudenofopmerkingen negeren. Hetontkennen
van de legitimiteit om een vraag te stellen, zonder enige beleefdheid of
uitleg, is een krachtige manier om de burger zowel als onredelijk af te
schilderen als om hem te kleineren. Uitleg geven, een klein excuus en
uitdrukkelijk beleefd spreken kunnen al veel helpen om mogelijk gezichtsverlies van de burger te voorkomen.

als aanslagen op de identiteit van deburger warden ervaren. Hetvermijden van dergelijke aanvallen vereist aanzienlijk veel vaardigheden en
inspanningenvan politiemensen.

Duidelijkisdatdereactiesvanpolitiemensenlangnietaltijdprofessioneel zijnenveel elementenvan 'straatrecht' bevatten. Hetkomt erop
aandatpolitiemensenadequaatwardenvoorbereidopdemorelekrachtmettngen waarmee ze op straat te maken krijgen. Hoe dat gevecht tot
een goed einde te brengen? Hoe agenten weerbaar te maken zonder dat

een optreden ten koste gaatvan respect en integriteit? Hoe de neiging
ommeetegaanmet straatwijsheid, datwil zeggendespelregels tevolgen

van eenheel andersoort respect, te voorkomen?Dievragenwardenin
Kader3. Gedragingendie een gevoel van onrecht faten ontstaan (zi'e Harlos en

het volgende hoofdstukbehandeld.

Finder (999).
1.
2.

Intimideren: angst en beschaming wekken en controle opleggen
(schreeuwen; onder druk zetten; verwerpen van elk argument).
Degraderen: verbale minachting (ongeduld laten zien als burger praat;
afbreken gesprek; zijn gedrag a priori veroordelen; aanvallen en afwijzen).

3.

Negatief kritiseren: verwijten; op de man spelen.

4.
5.
6.

Negeren: niet ingaan op andermans vragen en verzoeken.
Inconsistentoptreden: willekeurigveranderen van oordeel.
Ontoegankelijk optreden: beperken van emotionele beschikbaarheid;
contact afhouden.

124

125

Professionaliteitenemotiemanagement

Hoqfdstuk 6

-ofessionaliteit e^_
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stresshantering,effectiefcommunicerenenconflicthantering.Derationele effectiviteitstraining (RET: oorspronkelijk Rational EmotiveTherapy) probeert dwangmatige denltpatronen op het spoor te komen die tot
stress en irritatie leiden, en oprechte gevoelens blokkeren.

In dit hoofdstuk wordt gepoogd aanlaiopingspunten te bieden om

dezewerkwijzeteversterken. Daarbijkomendeemotionele aspectenvan
het aansprekenvan burgers uitvoerig aan bod. In welke opzichten is
professioneelhandelenaangewezenopemotiemanagementenhetontwiklcelenvaneengeloofwaardigehouding?

In het vorige hoofdstuk is betoogd dat de morele krachtmeting tussen

politiebeambte en burger - het gevecht om statusbehoud - in vele

6. 1

Politieel emotiewerk

opzichten 'dwingf tot spiegelen. Maar 'spiegelen' getuigt van weimg

EmotiesociologenalsArlieHochschildwijzeneropdatledenvanbepaal-

professionaliteit.Hetuitdagendeofirritantegedragvandeburgerwordt
gehonoreerd,eneenvolgendeescalatietraptreedthaastnoodzakelijkerwijs in. Oakhet forceren, beter gezegd, de assertieve, afstandelijke en
vaakdogmatischehoudingwaarindepolitiefunctionarisgeenoogheeft

deberoepsgroepen, bijvoorbeeld winkelpersoneel ofverplegers, emoties
uitstralen dievoldoen aande eisen die binnen dieberoepsgroep warden
gesteld. In het ene geval gaat het om glimlachen en vriendelijkheid, in

voor de mening en gevoelens van de burger, vormt een probleem. Zoals

rules staan vaak op gespannen voet met wat de personeelsleden zelf
voelen, met name het ongenoegen over de manierwaarop zebehandeld
warden. Bijvoorbeeld een klant die alles wat je aanbiedt op sarrende

gezegd,spiegelenenforcerenzijninveelopzichtenelkanderstegendeel.
In het ene gevalis er sprakevan emotionelebesmetting, in het andere

het anderegeval om een zorgzameen invoelendehouding.Die display

gevalvan een 'gevoelloze'houding.
Uit onderzoekvan NicolienKop e.a. (1997)blijkt datpolitiemensen

wijzebekritiseert,ofeenpatientdieonophoudelijkklaagt.Tochwarden

bij bekeuringenencontrolesertoeneigenmeteennaardeafrondingtoe

Voor politiemensen geldt niet minder dat zehunpersoonlijke gevoelens
voor zich houden. Politiemensen moeten ernstig, vertrouwensvol en

te werken. De interactie met de burger heeft meestal een star verloop.
De emotionele signalen die de burger afgeeft, warden vaak genegeerd,
waardoor de burger zich miskend of niet altijd begrepen voelt. Tevens

blijkt uit het onderzoekvan Kop datpolitiemensenin de praktijkveel
minder emotionele ondersteuning bieden dan ze zelf beseffen. Men

overschat de eigen sociale encommunicatieve vaardigheden.1
Politic Amsterdam-Amstelland heeft dergelijke problemen onder-

kend. Het project Fysieke en Mentale Weerbaarheid (FMW) beoogt de
mentale conditievan dienders te vergroten. De aandachtwordt daarbij
toegespitst op het vermogen om in lastige en complexe situaties de
controle op het eigengedragte behoudenen proportioneel om te gaan
met agressie. FMWlegt zich toe op onder andere stress-signaleringen
I

Kop e.a. (1997) canstateren dat empathie weinig voorkomt in de houding van politieagenten.
Empathie blijkt uit het geven van emotionele ondersteuning: burgers laten merken dat ze begrepen

de winkelbediende en de verpleger geacht hun afkeer niet te laten zien.

gecontroleerd kijken. Die 'voorgewende'houdingbeschermttegen prive'-gevoelens van angst, afkeer ofjuist aantrekldngskracht, gevoelens die
de professionele houding zouden kunnen verstoren. Uiterlijkvertoonde

gevoelensvoldoendusaandisplayrules, deregelsdiebij uitoefeningvan
het beroep moeten warden getoond (zie kader -1).Innerlijke gevoelens,
dat wat de persoon in kwestie 'werkelijk' voelt, mogen niet warden
vertoond.

Politiemensen moeten beleefd en correct handelen, zander eigen
persoonlijke gevoelens te laten zien. Wanneer ze hun emoties niet

kunnen controleren wordt hun gezaggecompromitteerd. Het uiten van

zoweltehardealstesofteemoties (razernij ofjuistverdriet) duidtopeen
professionele zwakte. Een agent die regelmatig teveel boosheid toont,
wordt door zijn collega's niet geaccepteerd. Dat geldt niet minder voor
politiemensendie zichproblemenvoortdurendteveel aantrekken.

warden.
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Koder f. Pofitiefe display rules fzie Trocy en Tracy /998b)

Politiebeambtenwardendusgeachthuneigenirritaties, afkeeren amusement te managen en niet publiekelijk te tonen. Anders gezegd, ze

I.

Onthoud dat je de overheid representeert, en dat de overheid door
jouw optreden kanwarden beoordeeld.

moeten zowel hun eigen emoties als die van anderen zien te sturen en

2. Toon geen overmatige persoonlijke gevoelens, noch vriendelijk noch
evenwichtig te spreken.

wonden burgers: politiemensen pogen burgers te kalmeren en pogen
tegelijkhun eigengevoelensvan onmachtofgene te verminderen. De
behoefteaaneendergelijkdubbelemotiemanagementdoetzichvooral

3.

Let er op dat je stem niet verveeld of onbezorgd klinkt.

voor in situaties met urgentie en hoge stress wanneer burgers sterke

4.

Luisiernietlangnaaropmerkingenofmeningenvan burgersdie irrele-

emoties ervaren.

onvriendelijk. Let op de toon van je stem. Probeer gelijkmatig en

vant of onbegrijpelijkzijn.
5.

Toon interesse in de burger.

6. Zorgdatje nietemotioneelbetrokkenraaktbijproblemenvanburgers,
7.
8.

zodat de beoordeling van de situatie en je advies daar onder lijden.
Zorg datje niet boosof opgewondenraakt.
Zorg dat je burgers niet kleineert. Ga niet met burgers twisten.

Hetpubliekverwacht eenzelfverzekerde enkalme houding. Politiemensen die op straat surveilleren moeten attentheid uitstralen ondanks
gevoelens vanverveling en sleur. Ook al is het gedragvan burgers in
uitgaansgebieden onvoorspelbaar, ze mogen geen angst laten zien. Zij
moeten ookkunnen sympathiseren met slachtoffers die Idagen.Ookna
tragische gebeurtenissen wordt een evenwichtige verschijning verwacht.2 Het uniform biedt daarbij psychologische bescherming. Het

uniform draagtertoe bij dat politiemensen psychischvoorbereid zijn
hun takente vervullen: zanderuniform zoujeje kwetsbaarvoelen.

De rol van agentenis dus emotioneelbeladen.Maarze mogen die
emoties niet laten zien. Verwacht wordt dat ze een kalme en professionele attitude ten toon spreiden. Tijdens een bekeuringsituatie moet een

beheersen. 3 Datgeldt bijvoorbeeld voor het gevenvan advies aanopge-

Als je vriendelijke gevoelens toont terwijlje in werkelijkheid boos

bent,wordtdatvriendelijkeoptredennietwerkelijkgevoeld.Hetwordt
wel een oppervlakte-emotie genoemd, die min of meer wordt gesimuleerd. Sommige onderzoekers menen dat alleen authentieke gevoelens
een geloofwaardige uitstraling kunnen hebben. Anderen menen datje
in goedgeloofemoties kunt voorwenden (Ashforth enHumphrey 1993).
Hoe dat ook zij, de politie kan zich het vertonen van oppervlakkige
emoties, zoals een glimlach die meegaandheid suggereert, lang niet
altijd permitteren. Vooral in crisissituaties en na inddenten moeten

authentieke emoties wardenvertoond, zowelnaardaders (doortastendheid) als slachtoffers (meeleven).

Uitonderzoeknaarhetemotiewerkvandepolitie(RafaelienSutton
1991; Pogrebin and Poole 1991) kunnen drie 'display rules' warden
gereconstrueerd, die voorschrijven hoe op emoties van burgers dient te
wardengereageerd:
warmte tonen naar angstige ofverdrietige burgers;

Mritatie-eirboesllgld^oaen naar onverschillige burgers; zij zijn immers niet bezorgd genoeg over hun foute gedrag;
kalm blijven tegenbozeburgers:afkoelen;escalatievoorkomen.

politieman of-vrouw een resolute houding uitstralen. Geen twijfel mogelijk: ieder anderburger had die bekeuringgekregen! Ontbreekteen
dergelijke houding dan kunnen snel onrechtgevoelens bij de burger

Hetis dekunst innerlijke boosheidniette laten 'uitlekken'. Nogbeter is
het boosheid te voorkomen, want boosheid is nauwelijks te verbergen.
Controle veriiezen is een zwarenederiaag.Tochgebeurt dat zelden. Het

ontstaan. Eenpolitieman of-vrouw moet alle oneeriijkheid enwillekeur
die eenbekeuringmogelijk aanldeeft,kunnenwegnemen.

werkelijkkunnenopbrengen.Weltonenpolitieagentenvaakeenharde

Overigens, uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel politiemensen niet goed met emotionele
uitbarstingen van slachtoffers om kunnen gaan; hetgeven van emotionele ondersteuning wordt als

onvertrouwde personen als 'objecten' te (blijven) zien. Zij ontkennen
vaak de authenticiteit van de gevoelens van verdachten (geheel anders

is steedsweer opmerkelijk dat agentende verwachte kalmte ook daad-

enafstandelijke stijl. Politiemensen wardenersomstoegedwongenom
vrouwenwerkgezien.Politiemensendoenuberhauptveel moeiteniet(teveel) emotioneelbetrok-

danslachtoffers) enschrijvendiegroepstrategischhandelentoe.Hetzijn

ken te geraken bij burgerproblemen (bi)voorbeeld thuisgeweld) (Pogrebin en Poole 1991; Martin
1999).
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'aanstellers' of'slimmeriken'. Opdiemanierkunnenpolitiemensen zelfs

Politiemensen wordt geleerd om emotioneel afstand te houden.

plezier ontlenen aan de omgang met verdachten: het wordt een uitdagend spelletje om dieslimmeriken debaasteblijven. Vandaardeverlei-

Kalmenondercontroleblijven,envooralbeleefdblijvenondanksopkomendegevoelensvanwantrouwenenboosheid.Dezestoicijnsehouding

ding van straatwijsheid of het spelen van Dirty Harry ('make my day')

kan echter nadelig uitwerken: het onderdrulcken van 'echte' gevoelens

(Stenross en laeinman 1989).

genereert spanningen en kan een psychische last warden, zeker in geval
van verwerkingvan aangrijpende incidenten. Er kan 'emotionele dissonantie" ontstaan: agentenzijn niet meer in staat om hun eigen emoties

Wantrouwenisnietuithetpolitievakwegtedenken.Politiemensen

varen veel op stereotiepe beelden van verdachten als 'relschopper' of
'aansteller'.Omgaanmet riskante en gevaariijkepersonenbehoefteen
wantrouwendehouding.Tijdens het aansprekenvan burgers op straat
zou dat wantrouwen echter moeten warden uitgeschakeld.

6. 2

Emotionele dissonantie

De display rules van het politiewerk zijn relatief strak en rigide, dat wil
zeggen:degelaatsuitdrukkingendieberoepshalvevertoondmoetenwor-

aan te passen aan de verwachtingen binnen de politieorganisatie (het
tonen van de display rules).
Een voortdurende onderdrulddng van emoties kan ook de kwaliteit

vanomgangmetburgers aantasten.Uit onderzoekblijkt datagentenin
datgeval minder responsiefen gevoellozer optreden. Ookeengebrekaan
rolovername vaardigheden (empathie) kan negatieve gevolgen hebben:
als politiemensen niet in staat zijn om begrip te tonen voorburgers, met
name voor slachtoffers, loopt de communicatie spaak. Ook dat kan de

legitimering van politiewerk verminderen (Kop 1999). Nicolien Kopwijst

den staan weinig afwijkende emoties toe. Er moet een evenwichtige en

erop dat agentendie in de gevarenzonezitten, niet geneigdzijn toe te

zelfverzekerdehoudingwardengetoond:nietuitbundiglachenalsdaar
aanleidingtoeis,nietsnelaangedaan.Persoonlijkcontactmoetwarden
afgehouden.Daamaastmoeten politiemensen beroepshalve relatiefveel
negatieveemotieslaten zien:vermanendtoespreken, strengaankijken.
Ookopeenneutrale onpartijdigemanierwerkenisveeleisend enbehoeft

geven dat zij emotioneel uitgeput zijn. Als de spanning hoog is, door
werkbeleving en hoge werkdruk, kunnen enerverende en bedreigende
situaties tot extra stress leiden. Ze hebben de neiging om tegenslagen

veel zelfcontrole.

Indezeopzichtenkanpolitiewerk'vervreemdend'wardengenoemd
en wordt in het politievak veel waarde gehecht aan informele sociale
ondersteuning (verhalen over aangrijpende gebeurtenissen vertellen;
grappen maken). Deinformele cultuur van dekoffieruimte fungeert als

zelfte verwerken en te relativeren. Dat kan vervolgens een vijandige,
achterdochtige en cynische houding genereren, zowel ten opzichte van
hetpolitiewerkals hetpubliek.Kopwijst eropdatrisico'svoorburn out
vooral te wijten zijn aaneengedepersonaliseerdehouding.Depersonalisering kan warden omschreven als een paging om de investering in
andere personen te reduceren. Jedoetje werk opdeautomatische piloot.
Je houdt afstand en probeert emotionele betrokkenheid te voorkomen.

bufferomnegatieveervaringente relativeren.DiendersImnnenemoties
van zich af zetten, hetgeenvaak gepaard gaat met bluf, lef en humor

Dat gaat vaak gepaard met het kiezenvan de makkelijkste optie ('laat

(Pogrebinen Poole 1988).Politiemensenhebbendergelijke uitlaatkleppennodigom gevoelensvanangstengevaardraaglijkte makenenhet
professionele beeldvaneenonverschrokken envertrouwelijke professio-

geweldgebruik (Kop 1999).4

anderenhetmaaroplossen'), met cynisme, eenforcerendestijl en met

nal in stand te houden. Discussierenover emoties ligt dan ook moeilijk

binnen de politieorganisatie. Dienders zien dat als zwakte. Ze stralen
liever een hardheiduit. Het besprekenvan emoties wordt statusbedreigend geacht (Pogrebin en Poole 1988; Martin 1999; Kop 1999). Ook het
evaluerenvanoptredenis in politiekringennietpopulair.Velenhebben
angst am af te gaan terwijl de behoefte om de rijen te sluiten groot is
(Van der Tone 1999).

4

Dat wordt door vee] onderzoek bevestigd (o. a. Copp I 998). Wilson en Braithwaite ( 1993) wijzen
erop datburnouttot ineffectieve conflicthantering leidt. Mensen dieoverspannen zijn maken eerder
inbreuk op beleefdheidsregels; zij hebben minder aandacht voor signalen van burgers en drukken
zich minder goed uit (Tedeschi en Felson 1994).
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6. 3 Professionaliteit: emotiemanagement en

argumentatiekunst
ArlieHochschild(1983)wijsteropdatdienstverienendemedewerkersdie
een lagere status hebben een zogenaamd 'statusschild' ontberen. Zo'n
schildwaaroverveelandereprofessionalszoalsartsenen advocatenwel
beschikken,vrijwaartvan enbeschermttegen andermans aanvallenen
uitdagingen. Door het demonstratieftonen van expertise enkennis zijn
clienten vaak te geimponeerd of bevreesd om vragen te stellen, beklag
te doen ofkritiek te leveren. Politiemensen die op straat werken, kunnen

zich veel moeilijker onttrekken aan negatieve emotionele interacties

metburgers.Zewardensteedsgeachtaanspreekbaarenbeschikbaarte
zijn en hebbendus meer problematische ervaringen te verwerken. Zij

Professionaliteit enemotiemanagement

vertrouwen op te bouwen. Naastnuchterheidis 'expressie in functie'
vereist: laten zien datje het echt meent en datje betrokken bent. Bus:
enerzijds dien je primaire aandriften en emoties te beteugelen, ander-

zijds dien je te appelleren aan gevoelens van burgers (een besefvan
urgentie laten doorklinken: 'er moet iets gebeuren'; een overtuigend
appeldoenopiedersverantwoordelijkheid).
VolgensDenkersbestaatprofessionaliteituit hetonderkennenvan

emoties endaarmee kunnen omgaan. Hetis dekunst eenbekeuring te
geven endaarbij binnen depolenvan nuchter (distantie) enherkenbaar

(betrokkenheid) te kunnen reageren. Je kunt en moet ingaan op de
emoties van de geverbaliseerde burger zander aan duidelijkheid in te

boeten. Omgekeerd, met het afweren, bagatelliseren of negeren van
gevoelens vanburgers, doetdepolitic zichzelftekort. Daarmeewektmen

verkeren daarentegen niet in dienegatieve situatie vansocialedienstverleners waarin de slogan 'de klant heeft altijd gelijk' heerst (Rafaeli en

vertrouwen geschaad. Het contact m.et de burger eindigt dan in een

Sutton 1989).

verstoorde relatie.

de indruk dat er niets aan de hand is, maar in werkelijklieid wordt

Deprofessionaliteitvanhetpolitiewerkisdusnietgebaseerdopeen

In feite moeten agenten steeds een andere draai geven aan wat

kennissurplus waarmee een afstand tot de client wordt geschapen. Professioneel optreden is dan ook niet cognitiefeigen te maken in een paar
jaar. Hetwordt door ervaring gewonnen. Daarnaast speelt improvisatie-

burgers zeggen: 'het is uw goed recht om dat te menen, maar u krijgt
toch eenverbaal'. Het uitstralen van rust, evenwichtigheid enwaardig-

vermogen een grote rol: dienders moeten zanderveel a priori-kennis

waardigeattitude.Tegelijkisgoedewoordkeusvanbelang.Daarmeezijn

ingrijpen, en zij slagen daarin op grandvan persoonlijke overtuiging en

heid bewijst daarbij goede diensten: dat stimuleert een vertrouwenswe bij emotiemanagement en argumentatiekunst beland.

eensurplusaanervaring.Infeiteschuiltdeprofessionaliteitvanpolitiewerk op straat in een adequate sociaal-emotionele competentie: ener-

Goedemotiemanagement

zijdsjezelfbeheersenin stressvolle situaties, anderzijdsbesluitvaardig

Emotiemanagement duidt op het vermogen om op gepaste wijze met

optreden door overtuigend in te spelen op emoties van burgers. Jemoet
boven conflicten engekrakeel staan,je niet vanje stuk laten brengen en
eenontspannen houding uitstralen. Indewoordenvan Bayley enBittner

emotiesomtegaan.Hetduidtvooralophettonenvanzelfbewustzijnen
zelfcontrole in een context van conflicten en spanningen die allerlei
emoties oproepen.Eenvoorbeeld:naeenbelediginggaje op eenander

(1985):'metdehandeninje zakkeneenconflictafhandelen'en 'handel

niveau zitten:je plaatstjezelfals het ware boven ofbuiten het conflict

alsofje op vakantie bent'. Maar die voorgewende onverschilligheid is
natuurlijk schijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen

jedeburgerrustigduidelijktemakendatzijngedragonacceptabelis. Je

concentratie en ontspanning, zoals de topsporter dat ook doet.
Professionaliteitheeft te maken met de stijl van optreden. Daarbij

gevenindividuelevaardighedenen attitudes de doorslag:goedewoordkeus en lichaamstaal, rust ukstralen en improvisatievermogen (snel

optreden ofjuist afwachten). Frans Denkers (1983) heeft de professionaUteit van de politic kernachtig omschreven: nuchter en herkenbaar
handelen tegelijk. Datwil zeggen, afstandelijkerreageren danburgers

gewoonlijk doen en tegelijk iets vanjezelflaten zien om persoonlijk
132

enovertuigtjezelfdat eentegenbelediging zinloos is;vervolgens probeer

geeftdusgeengelegenheidvoorvergelding ofanderetegenreacties. Een

andervoorbeeld datveel moeilijker tepraktiseren is,is 'andersom intervemeren': een politieman die op veel weerstand stuit van burgers zou

zich juist diagonaal ten opzichte van zijn spontane gedragsneiging
moeten opstellen, datwilzeggenemoties latenziendiehij nietvoeft.In
plaatsvanvijandigendominanttereagerennuvriendelijk endominant.
Frans Denkers was daarvan een groot voorstander: het doorbreken van
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Kader 2. Vierprindpes van emotionefe inteffigentie ('Saarni f 999,-^ones 2002;

baar. je laat zien wie je bent en die persoonlijke informatie verschaft

Sherman 2003)

vertrouwen.

Emouoneel bewustzijn: hetvermogen om emotionele toestanden injezelf
en anderen op te sporen. Daartoe behoren ook 'decoderende vaardigheden':expressievesignalen kunnen thuisbrengen.
. Empathie: je kunnen verplaatsen in andere personen. Het herkennen en

mand die geloofwaardig overkomt voldoet aan drie criteria: hij ofzij

begrijpen van andermansemotionele ervaringen vanuit hun perspectief,
.

.

Een goede presentatie wordt bepaald door geloofwaardigheid. lebeschikt overexpertise, isvertrouwenswaardig (discussiepartnersvoelen

zichop hun gemak enhebben deindruk datje hunbelangen begrijpt)
enisdynamisch(jekomtoveralseenkrachtigenaantrelAehjkpersoon)!
De laatste factor blijkt het belangrijkst te zijn: hoe dynamischer je

met name van slachtoffers en daders.

overkomt, deste meerwordje gezienals iemanddievertrouwenswaar-

Cultured begrip: inzichtin deculturele bepaaldheid van emoties: begrijpen

digisenkennisvanzakenheeft;jegeeftdeindrukgoedtewetenwatje

dat verschillende culturen er andere display rules op na houden; begrijpen
dat etnische minderheden omgangsregels anders beleven.

zegt (Infante 1988). Vertrouwenswaardigheidkan warden bevorderd
door anderen aan te kijken tijdens het gesprek, interesse te tonen voor

Strategisch gebruik van emoties: het vermogen om eigen impulsen en
emotionele ervaringen te beheersen, met name in conflicten en andere
emotie opwekkende gebeurtenissen. Overtuigend kunnen reageren op

hun problemen, en hun waardigheid te onderstrepen. Overkomen als
dynamisch hangtsamen metvertoonde energie, kracht enlevendigheid,

conflicten ten einde rust te herstellen en vertrouwen te wekken.

en met eengevarieerdgebruikvan stem en gebaren.Jegeeftdeindruk
vanactiviteitenbezieldheid,waardoortoenaderingkanontstaan.

Afwijzendeboodschappen(zoalsvermanenofeenbekeuringgeven)
vijandige verwachtingen vanburgers. Devraag is ofdatwel altijd kanen
wel altijd werkt,juist omdathet zoveeleisendis.
Goedemotiemanagementvereist emotionele intelligentie (ziekader
2). In depolitieorganisatie wordt het belang van opsporen, begrijpen en
uitdrukken van emoties nog niet voldoende erkend. De opleiding en
training van politiemensen zou sterker in het teken van emotiemanagement kunnen staan: weten hoe bijvoorbeeld emoties als boosheid en
minachting worden opgewekt en hoe ze kunnen warden vermeden of
gekanaliseerd.
Overtui'gend argumenteren

Niet goed kunnen antwoorden wanneer je wordt aangevallen, haalt in
conflictsituaties hetgezagvanpolitiemensen onderuit. Bovendien wordt
de kans datje agressief reageert vergroot. Een gebrek aan communicatieve vaardigheid verleidt er namelijk toe de aanval niet te richten op de
positie die iemand inneemt met betrekking tot het besproken onderwerp, maar op de persoon van de tegenstrever. Goed kunnen communi-

ceren is dus een belangrijke voorwaarde om verbale agressie in te
dammen(InfanteenRancer1996).Daarnaastblijkt datmensendiegoed
kunnen communiceren alsbetrouwbaarder en oprechter warden gezien:

zenodigenuit tot samenwerken.Alsje discussieertmaakjejezelfkwets-
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moeten geloofwaardig klinken en zouden daarom vergezeld lcunnen
gaan met oprecht spreken, een kalme stem en eventueel instemmend

laiiklcen en oogcontact. Burgers ervaren een bevestigende communicatieve stijl alsminderbedreigend. Dezestijl richt dewaarnemingvande

burgeropdezaakzelf.enresulteertminderinaanvallenopwaardigheid
(Infante e.a. 1996). Omgekeerd: politiemensen die communiceren met
opgetrokken wenkbrauwen, een gespannen ofjuist een expressieloos

gelaat, te weinigoogcontact, een te grote fysieke nabijheid ofjuist een
afzijdige lichamelijke houding, beantwoorden niet aaneen geloofwaardigehouding. Sommige manierenvansprekenUjken eerderdepersoon
van detegenstrever aantevallen dan zijn meningen: luide enhooghartigestem chagrijnige ofzureblik, ofeen krampachtigvooruitgestoken
lichaam. Het effect daaryan is dat legitieme argumenten als minder
overtuigend wardengezien.Detrainingvanpolitiemensen inargumen-

tatiekunst zoudusinstructieinhetgebmikvan(verbaleennon-verbale)

bevestigendestijlen moeten insluiten.

Van belang is datje burgers niet moet laten voelen dat ze inferieur
zijn. Dan laat je ze gezichtsverlies Idfiden. Als het zover komt nemen

burgerseendefensievehoudingaan^ninterpreteren een'gewone'op-

merking ten onrechte sneller als eenpersoonlijke aanval. PoUtiemensen
zouden dus geen expliriet 'bovengedrag' moeten vertonen, maar dienen
uiteraardwelhetgesprekte sturen. Omdieredenontkomen zeer niet
135
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Kader3.

Strategieenvooreengoedeafwil^elingvaneengesprek(medegebaseerdop

Kader4. Driegezagstypen(zie o.a. Warren 1996;Zijderveld 1985;Sarornin
Lohman 2000; De Vnes en Van derVijver 2002)

Infante 1988)
Formee/ gezag

I.

2.

3.
4.

Laatburgersnietvoelendatzeinferieurzijn.Laatzegeengezichtsverlies

Formedgezagwordt ontleend aaneen bepaaldehierarchischepositie. Met

leiden. Als het zover komt warden ze defensief en interpreteren een

verwijst naar bevoegdheden: gemachtigd zijn te controleren of te dwingen.

opmerkingsnelleralseen persoonlijkeaanval.Hou hetheft in handen,

Formed gezag is dus verbonden met macht, met name het vermogen

maar vertoon geen 'bovengedrag'.
Gebruik wel tekenen van non-verbaal gedrag die een hoge status

negatieve sancties op te leggen (straf/boete).

suggereren. Stechts af en toe knikken als de burger aan het woord is,

Argumentatief gezag

alleen lachen wanneer dat passend is, ontspannen lichaamshoudingen
gebaren. De persoon in kwestie aankijken en niet wegdraaien.
Niet nodeloos interrumperen, omdat daardoor het gevoel van gelijke

Argumentatief gezag wordt ontleend aan het vermogen te overtuigen. Het

kansen wordt ondermijnd.

Gebruik een gematigde, kalme spreektrant: niet overdreven luid spreken, wel vastberaden. Spreek ook met een geordend ritme. Toon

ming. Argumentatief gezag verkrijgt men door overtuigend uitleggen, niet
door dwang, imponerende presentatie of retoriek. Het gaat steeds om een
voorwaardelijke acceptatie, waarvoor de gezaghebbende parti] zich moet

interesse als je luistert.

inspannen.

veronderstelt kennis,ervaringen expertise.Andersdanmachtbeoogtargumentatiefge22ggeenonderschikkingofvolgzaamheid,maarvrijwilligeinstem-

Controte van verbale agressie

Persoonlijkgezag

I.

Persoonlijk gezag is verbonden met stijl en imago (ook wel charisma genoemd),enstaatlosvanformelepositieenexpertisealszodanig.Persoonlijk

Verbaleagressieniet beantwoordenmet verbale agressie.

2. Wijsiemanddieverbaalgeweldgebruikterkalmopdatzijnopmerkingen
kwetsend zijn. Probeer de stuwkracht van verbale agressie te verleggen

gezag verkrijgt men door een geloofwaardige en integere presentatie, en is
een zaak van inspiratie, bezieling en wilskracht.

naar zakelijke argumenten.

3. Doeeenberoepop rationaliteit:'u schieternietsmeeopalsu meblijft
aanvallen'

4. Overtuigendop feitenwijzen,en explicieten duidelijkwijzenopgevolgen.

aan tekenen van non-verbaal gedrag te vertonen die een hoge status

suggereren: slechts af en toe knikken als de burger aan het woord is,
alleenlachenwanneerdatpassendis, ontspannenlichaamshoudingen

gebaren;depersooninkwestieaankijkenennietwegdraaien(ziekader
3).
Opbasisvanhetvoorgaandewordt inzichtelijkwaaromspiegelen
enforcerengetuigenvaneenonprofessionelehouding.Eenspiegelende
diender verzuimt afstand te bewaren en laat zich door de emoties van de

andermeeslepen.Hij ofzijvergeetdateenpolitiebeambtehetoverheids136

I gezagvertegenwoordigtendusnietkaningaanopvaakimtante opmer\ Idngenvanburgers. Eendienderdie forceert slaagterniet in eenvertrouI wenswaardige en dynamische houding te tonen. Je komt star en
gespannen over. Jevangt minder signalen op, verzuimt adequaat uitleg
te geven en kunt jezelfslechter verweren tegenverbale aanvallen. Met

andere woorden, forceren wijst op een tekort aan argumentatiefen
persoonlijkgezag.Inhetvorigehoofdstukwerderreedsopgewezendat
in dehuidige samenleving formeel gezagniet meer volstaat. Deburger
geeft voorwaardelijk medewerking. Gezagtoekenning vindt dus niet

meerblindelingsplaatsenwordtmeerenmeerafhankelijkvanherkenbaar en oprecht optreden dat tekens van vertrouwenswaardigheid ontsluit. Politiemensen dienen dan ook meer persoonlijke vormen van
overtuiging te ontwikkelen die stimuleren tot regelnavolging (zie kader
4).
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6. 4 Bejegening van de burger: de relevante factoren

Hoqfdstuk 7

ssie

Communicatieve vermogens zijn dus van groot belang. Goede communicatie veronderstelt het kunnen geven van acceptabele en redelijke

verklaringenvoor het politieoptreden. Dat zet de toon voor het gedrag
van deburger dat er op volgt. Hetbieden van goede redenen geeft ruimte
voor cooperatie. Ook het uiten van zorg en het tonen van aandacht voor
het probleem in lcwestie (onder andere door een passende vraagstelling)
kan de kwaliteitvan interactie vergroten.

Wilsonen Braithwaite(1993)wijzenerop dat de manierwaaropeen

In hoofdstuk 1 wezenweer reeds op:wat Streetwise aandevoorkant wint

politieagenteeninteractieaanpaktdeelseenfunctieisvanzijnpersoonlijkheid.Ooktrainingenervaringzijnvaninvloed.Getraindeenervaren
agenten zijn beter in staat een gespannen situatie aan te pakken. Ze

- betere regelnalevingen meerveiligheid- zouwel eens aande achterkant teloor kunnen gaan - wantrouwen en aversie tegen de politie. In
dit afsluitende hoofdstuk kunnen we deze balans nauwkeuriger opma-

ontplooien meer activiteit, neigen ertoe een leidende rol te nemen, en

ken.

beschikkenover een grotere reeks tactieken om problematisch gedrag
aan te paldcen (zie ook Bayley en Garofalo 1987). Niettemin blijft de
politieman of-vrouw zelfde kritische factor in de beheersingvan interactie. Zelfbeheersing is doorslaggevend (zie het schema).
De situationele druk duidt op factoren als omstanders en uitgaans-

publiek. Sociaal-psychologischedruk duidtop de identificatievan agen-

7. 1 Streetwise: het belangvan normbevestiging
De resultaten van Streetwise zijn in veel opzichten positiefte noemen.
Uit- recente gegevens van het korps .blijkt dat burgers zich beter aan

de regels, en het publiek mogelijk als onwilligwordt afgeschilderd, en

verkeersregels houden, terwijl wildplassenen Ideinemilieudelicten zoals hondenpoep minder voorkomen. Na ruim 4000 bekeuringenkomt
het fietsenin deLeidsestraatbijnanietineervoor (nieuwjaarstoespraak
korpschef 1-1-2003). Fietsers rijden minder door rood licht; tachtig pro-

de invloed van het management om handhavingserieus te nemen, en

cent van de fietsers voert inmiddels verlichting. Het aantal verkeers-

correctte opereren.Dezefactorenbepalenin sterkemateomal danniet

slachtoffers is daardoor de afgelopen jaren flink gedaald (Jaarverslag
2003).Erlijkt dus gewenningte zijn ontstaanbij het publiek.

ten met hun rol, waarbij devolgende factoren een rol spelen: solidariteit

met collega's in de ploeg, de invloed van de informele politiecultuur
waarin mogelijkwordt gesuggereerd om het niet zo nauw te nemen met

professioneel op te treden. Agenten dienen zich ervan bewust te zijn dat
hun gedrag door al deze factoren wordt gestuurd.
Schema: Persoonlijke en situationele variabelen tijdens pdlitie-burger interacties
(gebaseerdop WilsonenBraifhwaite1993)
Persoonlijkeimloeden

Situationefe druk..
'\

\

Politiegedrag tijdens
de interactie

Invtoed van trainingen
er/anng
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tionarissen lijkt burgers correct te bejegenen.
'.....
'..*
.X

..-'-'
Sodaaf-psychotogischedruk .'"

Het aantal Idachten, met name bejegeningsklachten, is sinds 1998

wel flink toegenomen, maar het aantal onvrijwillige contacten met
burgers is over diezelfde periode ook in sterke mate gegroeid (van het
totaal aantal Streetwise-bekeuringenwarden burgers in ruim de helft
vandegevallendirectaangesproken).Hetmerendeelvandepolitiefunc-

Mate van confrontatie
en verzet

Streetwisekomt tegemoetaandewensvandeburgerij om asociaal,
hinderlijkenhufteriggedragaante pakken.Hetgrote publiekheefthet

gevoeldatdeoverheid'eindelijkwatdoef.Daarnaastgeeftdepolitiehet
signaal af dat burgers zich terecht aan de regels houden. Het gaat dus
om een vorm van generate preventie die niet zozeer appelleert aan

afschrilddngmaar aannormbevestiging.In termen vanVanderVijver
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(1994):eenoverheiddiebestraffendoptreedttegenovertreders,bevestigt
het beeld van een rechtvaardige wereld, en ondersteunt burgers om zich
aan de regels te blijven houden.
Tenslotte lijkt de handhaving van de 'kleine norm' ertoe bij te
dragendat het onveiligheidsgevoelvan burgersvermindert. Er ontstaat
een voorspelbaarder en meer geordend straatbeeld waardoor burgers

zichmeervertrouwdvoelen. DeFransecriminoloogRochewijsterin zijn
studieToleranceZero?(2002) op dat inciviliteseendemoraliserendeuitwer-

Discussie

en rechters zitten niet te wachten op lichtgewicht delicten, en geven
prioriteit aan ernstige zaken.

Klooster (2002) heeft berekend dat de administratieve afliandeling
van een eenvoudige beledigingszaak, van inboeken tot en met archive-

ring, 60tot 70minutenin beslagneemt.Deafhandelingdoordepolitic
kanvolgens hemwardengesteldopgemiddeld 4 uurperzaak(uitgaande
van slechts een betrokken politieambtenaar). Er lijken goede gronden

king hebben op zowel burgers als professionals in de publieke dienstver-

om na te gaanhoe een deel van deze zaken op een andere manier kan
warden afgehandeld. Klooster oppert demogelijkheid datdeofficiervan

lening. Het vermijdingsgedrag dat daaruit resulteert, vertaalt zich in

justitie in de minder ernstige gevallen de zaak niet aan de rechter

sociale ontbinding en onderling wantrouwen, en vermindert het ver-

vooriegt, maarde afkeuringover hetbeledigenvanpolitieambtenaren
kenbaar maakt aan deverdachte door: een schriftelijke waarschuwing,

trouwen in overheidsorganisaties.Bewoners voelen zich door publieke
organisatiesin de steek gelaten. Streetwise lijkt die negatieve spiraal te

een mondelijke berisping ofeen voorwaardelijk sepot.

doorbreken, en informele sociale controle te vergroten. Veel burgers,

toezichthouders, trambestuurders en andere professionals voelen zich

erdoorgesterkt.1

Tekortenvan destrafrechtelijkeaanpak
Streetwise richt de aandacht op allerlei leefbaarheidsproblemen (hangjongeren;vandalisme). Erbestaateentendens om in termenvandeWRR

7. 2 De problematiek van handhaving van de 'kleine norm*

(2003)vanonduldbaargedragzoalsverbalebedreigingenenhetbevuilen
van straten, onwettig gedrag te maken.2 Soms warden gedragingen
gesanctioneerd waarbij geen expliciete rechtsnormen (schade; inbreu-

Capociteteprobfemen
Het Streetwise-beleid brengt naast de baten - betere regelnavolging;

normversterldng; minder gedemoraliseerdegevoelens - ook lasten met
zichmee.Ikgaeerstin opcapaciteitsprobleinen,vervolgenslegitimiteitsproblemen. Met Streetwise wordt zwaar ingezet om het gezag te hand-

ken op integriteit) overschreden warden, zoalsverwijdering van straatmuzikanten en de aanpakvan hanggroepen. Devraag is ofhet publiek
de aanpakvan dergelijke niet-schadelijke, noch aanstootgevende gedragingen,wel legitiem acht. Ookhet strafbaarstellen van Ideineverkeers-

overtredingenals 'signalengevenin anderegevallendanis toegestaan'

haven en de publieke leefbaarheid te bevorderen. Politiemensen houden

en "een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook' (boekje Streetwise

veel meer burgers staande, verbaliseren meer en gaan sneller over tot

2000)geeftaandathetbereikvanonzorgvuldig enonoplettend rijgedrag
is opgerekt. Datbetekent datniet-geintendeerdedeviantegedragingen
sneller geverbaliseerdwarden,waarmeede kans groterwordt datbur-

arrestatie. Zij moeten elkaar daarbij meer assistentie verlenen. Dat bete-

kent eenbeduidendgrotere werkiasten een aanslagop de capaciteit.
Zoals eerder vermeld heeft het Amsterdamse parket in 2002 te

makenmetruim 15.000APV-strafzaken.Datbetekenteengrotebelasting
van de toch al schaarse capaciteit van het openbaar ministerie en de
rechterlijke macht. In het meerjarenplan 2004-2006 spreekt het Amsterdamse parket de hoop uit dat de instroom van kantonzaken meer be-

gers eerder in discussiegaan.

De criminoloog Sherman (1993; 2003) wijst crop dat persoonlijke
ervaringmet oneeriijkebehandelingdebelangrijkstefactoris omweer-

spannigheid te ontlokken. Burgers verzetten zich tegen sanctionering

heersbaar zal warden. 'Strafrecht is alleen een laatste redmiddel om

wanneer zy ten eerste weinig respectabel warden bejegend, ongeacht
het feit dat de sanctie op zichzelfterecht is, en ten tweedewanneerde

notoire overtreders van "de kleine norm" te vervolgen. ' Veel offideren

sanctie als willekeurig, excessief, onverdiend of anderszins onterecht

I

Roche maakt een scherp onderscheid tussen enerzijds fixing broken windows en anderzijdszero
tolerance. Voor kritiek op zero tolerance zie onder andere Harcourt (2001) en Taylor (2001).
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2 Buruma(2004)omschrijftdepagingomde"kleinenorm'strafbaartestellenalseenminiaturisering
vanhetstrafrecht.ZijnsinzienszouhetON niet belastmoetenwordenmet-flutzaken'alsverbale
bedreigingenen uit de handgelopen beledigingen.
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wordt beoordeeld. Wanneer burgers warden geverbaliseerd voor zeer

Onbehoorlijken disproportioneeloptreden

lichte overtredingen zullen zij meer verzet tonen, met name temidden
van het publiek. Burgers hebben immers niet de indruk dat zij een

MetnamedooronbehoorlijkoptredenkanStreetwiseafbreukdoenaan

wetsovertreding hebben begaan (zie ook Engel 2003). Dat wordt beves-

tigd door de Amerikaanse psycholoogTom Tyler in zijn inmiddels Idassieke studie Why People Obey The Law (1990) (zie ook Tyler 2004). Burgers
zijn in zeer sterke mate op fairnessgerichtwanneer ze proactiefwarden

staandegehouden.4
Een ander probleein is dat handhavingstrategisch gedragaaninoedigt. De burger richt zich dan niet op het nalevenvan de norm, maar op
het ontwijken van toezicht en controle. Het strategisch naleven van
snelheid op de weg is hiervan een markantvoorbeeld. Handhavingzou
op de eerste plaats burgers moeten uitnodigen tot normnaleving. Zij
moeten geloofkrijgen in regelgevingen de norm verinnerlijken.
Nu erkent de Ainsterdainse korpsleiding dat het strafrecht een

beperlrte rol speelt bij het bereiken van meer veiligheid. Het is van groter
belang dat de weerstandvan de samenleving tegen criminaliteitwordt
vergroot (vergelijk het concept 'tegenhouden'). Vanuit die preventieve
logica is het in feite niet zo belangrijk dat zaken uiteindelijk warden
vervolgd ofvoor de rechter warden gebracht, als maar duidelijk is dat
het incidentofde inbreukwordtaangepakt.Staandehouden,waarschu-

het imago van de politic. Het gaat dan vooral om de groep burgers die
hard is aangepakt en in de boeien geslagen na onenigheid over een

bekeuring. Vande 106bestudeerde pv's beledigingwerdin 18gevallen
ook wederspannigheid ten laste gelegd. In werkelijkheid gingen de
aanhoudingen in veel meer gevallen gepaard met openlijk verzet en
opstandigheid. In de klachtzaken met betrekking tot onbehooriijke bejegening (77) werden 28 personen aangehouden,en de grote meerderheidvan zakenginggepaardmetverzet.
Het geboeid afvoeren naar het politiebureauwektveel onvrede en

verontrusting bij burgers. Veel Idagers keren zichin hun brieven tegen
die praktijk. Een complicerende factor is dat erg snel om assistentie
wordt gevraagd. Isdieversterldng eenmaal gearriveerd danvolgt inveel
gevallen escalade en is er geen weg meer terug. Ook personen die
toevallig als passant langs zo'n 'opstootje' komen, warden zander pardon hard bejegend.

Zoalseerderopgemerlct,devraagisinhoeverrepolitiemensen- door
ophetprovocerendegedragvanburgersintegaanoftelkensdeconfrontatie aan te gaan - beledigingen zelf over zich afroepen. Wat door
Marokkaansejongens als een laconiek spel wordt gezien, zanderveel

wen en verbaliseren hebben in hoge mate een symbolische betekenis:

besefvande gevolgen, nemenpolitiemensen uiterst serieus.Deafstand

namelijk het beantwoorden aanhet gevoel van veiligheid en rechtvaar-

tussengroepenjongerenen depolitiewordtdaardoorgroter;jongeren
stellen zichharderop,gedragsveranderingblijft uit.
In het leader van Streetwise vinden meer dan eens 'gezochte' of
'uitgelokte'overtredingenplaats.Ook'temgpalcken'speelteenrol. Een

digheid van burgers. 5 Je zou dus kunnen overwegen selectiever om te
gaanmet vervolging en sanctionering.DeWRR(2003) geeftin feite twee
goedemaatstavenwanneerovertredingenal dannietdwingeadmoeten
warden geverbaliseerd: ten eerste serieuze inbreuken, dat wil zeggen
normoverschrijdingen die de persoonlijke integriteitvan de burger aan-

tasten; enten tweede,overtredingendiede cooperatieenhet onderlinge

voorbeeld: tijdens het laseren op deIJdoornlaan kon desnelheid van een

automobilistnietwardengeregistreerdomdathij netiemandinhaalde.
De verbalisant:

vertrouwen van burgers als geheel doen afhemen.

3

Volgens Van der Laan (2004) die onlangs Shermans theorie heefcgetoetst, bestaat er een samenhang
tussen negatiefervaren sanctionering(een onrechtvaardigeen stigmatiserende bejegeninggecombineerd met een boze of woedende reactie van de verdachte) en weerspannigheid: de betrokken
personen ontwikkelen vijandige gevoelens en wantrouwen. Hij vond geen harde bewijzen voor
Shermans veronderstelling dat negatief ervaren sanctionering tot versterkte gevoelens van weerspannigheid leidt en uiteindelijk aan delinquentie bijdraagt.

4 57% van de Nederlandse burgers geeft aan geen begrip te hebben voor bekeuring van geringe
5

snelheidsovertredingen (De Vries en Van der Vijver 2002).
Zie het rapport Tegenhouden Troefvan de Raad van Hoofdcommissarissen (november 2003).
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Verdachte vond het nodig om rapporteur even met zijn middelvinger te
begroeten.Hierwasiknietbepaaldvangediend,dusindeautogesprongenen
verdachteaangehoudenopdeWerengouw(inhetkadervaneigenschulddikke
butt). Inoverleg met hopper de verdachte heengezonden daareroakni'etecht

een zaakwas. Wel heeftrapporteur verdachte nog evengetrokteerd op een
tweeto/mini's(gordelen rijbewijsniettonen).'

Veelpolitiemensen neigenertoe- ingevalvanasodaalgedragofverbaal
geweld - zander pardon macht te doen gelden, ook in 'triviale' zaken.
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Eerder werd er op gewezen datveel Amsterdamse dienders een 'lik-opstuk'-mentaliteit uitstralen, die gepaard gaat met veel onbe-grip voor het
gedrag en de mentaliteit van burgers, in het bijzonderjongeren. Burgers
vragen erom met harde hand te wardenbejegend.
Nu blijkt uit het commentaar van de Commissie voor polideklachten enuit de rapportagevanveel klachtbemiddelaarsdat het de norm is
om een zaakniet op de spits te drijven. Dezenorm lijkt bepaaldniet aan
te sluiten bij de huidige Amsterdamse praktijkvan staandehouden. Een
van de politiemensen merkte tijdens het interview op: 'kleine zaken
moetje klein houden'. Enin zijn geval betekende dat: lijdelijkheid tonen
en niet ingrijpen als datwelhadgekundennaardeletter vandewet ook
hadgemoeten, zanderdat het ten koste gaatvanhet publieke gezagvan
de politic. Meet je niet gewoon kunnen zeggen tegen een burger althans in 'een-op-een-situaties',dus zanderpubliek - datje het contact
afbreekt vanwege escalatiedreiging? Om hem vervolgens duidelijk te

parket,en^vingttotgeeigendetoepassingenvanbeginselenvanproportionalitei^/en.mimmaliseringvan geweld (Kleinig1996). Relevantevragen zijn: welke ruimte om verbaal afte reageren moet burgers warden

gegundwanneerzewardenbekeurd of aangehouden?Moetje eenbekeuringaanzeggenalsje by voorbaatweetdatje jezelf,je collega'sen
burgers in gevaar kunt brengen (bijvoorbeeld temidden van veel be-

schonkenomstanders)? Onderwelke omstandighedenkunje verwachten dathetboeienvaneenverdachteescalatievangeweldvoortbrengt?
Hoe moet je mensen die al in de handboeien zitten en zich blijven
verzetten aanpakken?

7.3 Naar een breder Streetwise-beleid?

MetdeWRRkanmenbeamen datmeer formele controle enconsequente

maken dat hij in feite mazzelt omdat hij de macht van de overheid

toepassmg van sanctionering een noodzakelijke voorwaarde is om de

ontloopt. Op die manier geefje te kennen datjejezelfnietverwaardigt
met hem een negatieve conflictspiraal te doorlopen. De aanhouding is
het hem niet 'waard'. Ook nu is het dus het gezag dat spreekt: niet
optredenwordtmet gezaghebbenderedenenomkleed.Met name als het
gaat om een weggegooid propje papier of een schertsende opmerking
van eenburger, zou dat 'norm' kunnen zijn. Gezagwinje terug door te
zeggen waar het op staat en door, zoals een van de geinterviewden zei,

neerwaartsespiraalvan normoverschrijdingtot staante brengen(WRR
2003). Maar datis niet afdoende: formele controle enbestraffing zouden
de informele sociale controle en verinnerlijking van normen inoeten

.

mensen als mensen te behandelenen niet met het wetboekin de hand'.
Het gaat er niet om incidenten en conflictsituaties direct om te

ondersteunen.Het gaatdusniet zozeerom het afschrikkenvanpotentiele wetsovertreders; handhaving dient er ook aan bij te dragen dat
burgers belang hechten aan normen. Niet in het openbaar urineren en
licht op de fiets hebbenmoeten als zinvolle normen warden ervaren.
De WRR wijst erop dat normen niet een, twee, drie weer warden

(her)aanvaard. Om zwartrijden tegen te gaan volstaat het niet om de

duidentotwetshandhavendoptreden, zoalsveel politiemensen gewoon
zijn te doen, en wat hen ook wordt aangeleerd, maar signalen te geven
aanburgers dathun gedragniet doordebeugelkan, enpal te staanvoor
het gezag. Je dient te bekeuren als een overtreding te gortig is, en
wanneer er een inbreukwordt gemaakt op het veiligheids-en rechtsgevoelvanburgers.Veelgeinterviewdeagentenbeaniendateenbekeuring
of arrestatie meer kwaad kan doen dan goed. Toch blijft het een lastig
dilemma. Want soms voelen verdachten zich hierdoor gesterkt. Als
politiebeambten proberen asodaal gedrag te omzeilen, laten zij burgers
in dewaan dat zij in hun recht staan. Bovendien, indien een overtreding

wenselijk dat directe overdracht van normen en herstel van informele

in hetvoilelichtvandepubliekeschijnwerpersplaatsvindt, is erweinig

sociale controle wordt gestimuleerd. Om die redenen zouden de inspan-

keus voor de politiebeambte. In dat geval zou niet verbaliseren het
signaal geven dat asociaal gedrag vanzelfsprekend is.
Wederspanniggedragbrengt de politie meer dan eens in een lastig
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conducteur terug te brengen, omdat reizigers de norm 'betalen voor een

rit' niet meer onderschrijven. Schaamte vanwege betrapt warden op
zwartrijdenis bij velen verdwenen. Evenzozijn meer bewakers in winkels niet in staatwinkeldiefstallen terug te brengen naarhet niveau van

enkele decennia geleden.Als normen eenmaal zijnvervaagd, vraagt het
onevenredig grote inspanningen om deze te herstellen.

Om die redenis herstel van normconform gedragniet uitsluitend
door aanscherping van formele controle en sancties te realiseren. Die

aanscherping is een noodzakelijke voorwaarde, maar tegelijk is het
nmgen van de politic moetenwardenaangevuldenverbreed. Ookhier

ontvouwtdeWRReeninteressantperspectief.Maatschappelijkeinstitutieszijnwerkplaatsenvanwaardenennormen.Institutiesalsonderwijs
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vervullen een zogenaamdetertiaire taak:zeleveren eenbijdrageaande
publieke moraal door sociaal gedrag in de eigen institutie te onderhou-

denentebevorderen.Metanderewoorden,depubliekemoraalis afhankelijkvanenwordtgevoeddoormoreelgedragbinneninstituties(je aan
afspraken houden; iedereen gelijk behandelen; conflicten bijleggen,

o

isiese^a

ef gen

enzovoort). Hoe sterker het morele gedrag binnen instituties, des te
sterker de publieke moraal.

Er zou om die redeneerst orde op zakenmoetenwardengesteldin
eigen huis: zorgen dat instituties niet 'ontregeld' raken. Uitsluitend
afgaan op handhaving door de politic is in zekere zin water naar de zee

dragenals instituties regelnalevingverwaarlozenen deburgerij passief
aan de kant blijft staan. Het behoort dus tot de taken van formele
vertegenwoordigers van instituties (buurtwerkers, leerkrachten, horeca-

uitbaters) om personen die in hun eigen domein normen overschrijden
aante spreken.

Een andere mogelijkheid is om overlast en ergerlijk gedrag veel
meer buurtgericht aan te paldcen dan nu het geval is. In het gebiedsgebonden werk liggen veel meer aanknopingspunten om het verttrouwen

van burgers te winnen en via het 'gekend en gekendworden" greep te
krijgen op raddraaiersen andere asocialelieden.

Dit onderzoek beoogt meer zicht te krijgen op de aanleiding, motieven
en redenen voor verbaal geweld tussen politie en publiek op straat, en
de manier waarop politiemensen met verbaal geweld omgaan. Het gaat
om eenkwalitatiefonderzoekdatspecifiekerekennisbiedtoverdeaard
van bejegeningsproblemen. In het onderzoek is nagegaan met welke
problemen en dilemma's politieagenten tijdens het alledaagse werk op
straat te maken hebben en in hoeverre het Streetwise-beleid - met name

de grotere druk te bekeuren en de kans eerder tegen een klacht op te
lopen- deinteractiemet hetpubliekheeftgewijzigd.Detweehoofdvragen van het onderzoek luiden: ten eerste, welke problemen doen zich
voor in de bejegeningtussen politiemensen en burgers in het publieke
domein? Ten tweede, hoe kunnen politiemensen professioneler omgaan
met die problemen? Om de eerste hoofdvraag te beantwoorden zijn drie

databronnenbenut:processenverbaalbelediging,dossiersklachtregistratie en interviews met politiemensen.

Uit de studie van processen verbaal belediging (hoofdstuk 2) blijkt

datde aangehoudenburgersmoeitehebbenhetgezagvandepolitic te
erkennen. Ten eerste blijkt dat ze staandehouden ofcontroleren opvatten als ongevraagde bemoeienis en 'lastig vallen'. Dat dmist tegen het
gevoel van eigenwaarde in, ofwordt als een ongeoorloofde inbreuk op
het prive-leven gezien. Ten tweede geloven ze dat met schelden een
mening kenbaar wordt gemaakt. Zij menen te mogen schelden en hun

irritatie duidelijk te laten blijken. Ten derde: de verdachte personen
beschouwenzichals 'gelijke'vanpolitiemensenenkerenzichtegende
rollen vanboven-en onderschilddng.
Op basis van studie van de klachtbrieven (hoofdstuk 3) konden drie
vormen van onbehoorlijk gedrag warden gereconstrueerd: machtsver-

toon, onfatsoenlijk handelen en vernedering. Machtsvertoon en kinder-

achtiggedrag(heteigengelijkdoordrijven) gaanvaakgepaardmeteen
forcerende houding, waardoor menigmaal de proportionaliteit van het
politieoptreden in gevaarkomt. Forceren duidt op een dominante en
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afstandelijke houding, waardoor de betreffende politieman of -vrouw

niet benaderbaaren aanspreekbaaris. Daarnaastblijkt spiegelen (het
wederzijds overnemen van neerbuigend, vijandig of agressief gedrag)

vaak tot klachten te leiden. Voor veel politiemensen is het kennelijk
moeilijk irritatie voor zichtehouden en 'boven' eenzuigende ofsarrende
burger te staan.

Het overgrote deel van de bejegeningsklachten heeft betrekking op

kleine overtredingen. Het verbaliseren van kleine vergrijpen Ujkt in
zichzelfescalerend te werken omdat veel burgers die vergrijpen niet of
nauwelijks als een overtreding beleven; de discussie loopt vervolgens zo
uit de handdat de burger menigmaalgearresteerdwordt. Beredeneerd
vanuit de principes van proportioneel optreden en van minimalisering
van geweld zijn deze aanhoudingen in veel gevallen moeilijk te recht-

vaardigen.DaarnaastvindeninhetkadervanStreetwisevaak'gezochte'
of'uitgelokte' overtredingenplaats.Veel politiemensenroepenbeledigingen over zich afdoor op het provocerende gedragvan burgers in te
gaan ofal te gedreven de confrontatie te zoeken. Wat door Marokkaanse

jongens als een laconiek spel wordt gezien, zander veel besefvan de
gevolgen, nemen politiemensen uiterst serieus. De afstand tussen groepenjongeren en de politie wordtdaardoorgroter;jongerenstellen zich
harder op, gedragsverandering blijft uit.
Op grand van de geschetste patronen in het interviewmateriaal

(hoofdstuk4)leanhetvolgendewardengeconcludeerd.Teneersteblijkt
dat veel politiemensen er toe neigen - in geval van asociaal gedrag of
verbaalgeweld- zanderpardonmacht te doengelden, ook in 'triviale'

zaken.Zij straleneen'likop-stuk'-mentaliteituitwaamitonbegripvoor
het gedrag en de mentaliteit van burgers en speciaal jongeren, naar
voren komt. Inhun ogenvragen burgers er am met harde hand te warden

bejegend.Verderblijkt er eengrote samenhangte bestaantussenpolitiestijl en weerstand van burgers: politiemensen die probleemoplossen-

de en cooperatieve benaderingen prefereren, stuiten op minder
weerstand. Politiemensen die dwingend en forcerend optreden, stuiten
opmeerweerstand.Datbetekentdatnietproductiviteitalszodanig(veel
bonnen schrijven) tot weerstand en klachten van burgers leidt, maar
eerderdemanierwaaroppolitiemensenomgaanmetstaandehoudenen
het aanspreken van burgers. Politiemensen die op klachten warden
'getrakteerd' doen weinig pogingen burgers te overtuigen en laten hen

vaakgefrustreerd achter. Ookom dieredenishetvanbelangdatpolitieagenten betere vaardigheden ontwikkelen, met name uitleg geven en
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geruststellen. Overigenszijnpolitiemensenerggevoeligvoor klachten;
zij ervaren een klacht als een genant signaaldat hun competentie in
twijfel wordt getrokken.

Wat discretionaire macht betreft blijkt dat in veel gevallen het
gedragvan deburger bepaalt ofhij ofzij een bonkrijgt ofgearresteerd
wordt. Dekansoprepressiefoptreden isgroterwanneer eenburgergeen
respecttoont. 'Straffenvoorgedrag'blijkt moeilijkuit hetpolitieoptredenteverbannen.Zolcunnenveeldiendersdeverleidingnietweerstaan
om niet-cooperatiieve burgers extra te laten wachtea. De verleiding is
groot om pogingen tot degradatie met gelijke munt te beantwoorden
('terugpalcken').

Omdieredenis 'spiegelen'moeilijkuit depraktijkvanpolitiewerk
wegte denken.Spiegelengaatvaakgepaardmet hetetalerenvanstraatwijsheid: alert reageren opwatde ander zegt, hem aftroeven ofoverbluf-

fen. Politiemensen 'winnen' dan niet omdat ze gezaguitstralen maar
omdatzejongemannenin huneigenspelverslaan.Forcerenis in zekere

zin het tegendeel van spiegelen: er wordt op steriele en starre wijze
aangegevendat de politiebeambte 'boven' is en deburger 'beneden'.Er

wordtsneltoegewerkt naarafrondingje wilt ersnelvan afzijn.Datlijkt
eenvan de belangrijkste oorzakenvan irritatie en agressie, omdatbur-

gers de indruk la-ijgen dat zij miskend warden. Deforcerende houding
lijkt voor een relatief kleine groep politiemensen een structureel probleem tezijn,datmoeilijk tedoorbreken is.Despiegelende houdinglijkt
bij alle politiemensen (wel eens)voor te komen en kan makkelijker te
boven warden gekomen.

Nahetlezenvandehoofdstuklcen2, 3 en4 kanhetbeeldrijzendat
de interactie politie-publiek per definitie moeizaam verioopt. Politiemensen zouden onverkort macht willen laten gelden. Burgers stellen

zich teweer, gaan in de tegenaanval, negeren de opmerkingen van de
politieman of-vrouw, ofweigeren medewerking. Omdat dit onderzoek

sterk is toegespitst op niet-routinematige interacties (aanhoudingen en
Idachten) verdient dat beeld nuancering: in de meeste gevallen loopt de
interactie tussen politic en burgers zander problemen. Verbaal geweld

tegenpolitiemensenenonbehoorlijkgedragjegensburgerszijneerder
uitzonderingdanregel. Niettemin lijken veel burgers alleen onderbe-

paaldevoorwaarden mee tewerken, bijvoorbeeld als uitlegwordtgegeven over het staandehouden. Het politiewerk is dan ook veeleisender

geworden: meewerken moet warden 'gewonnen'. Dat maakt gezagsuit-
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veel kwetsbaarder.

De tweede hoofdvraag heeft betrekldng op beroepsvaardigheden.
Hoe kan het professionele optreden warden verbeterd, en welke sociaal-

/. Professiona/iteit
Beroepsvaardigheidstrainingenzoudenmeer inhet tekenkunnenstaan

morele encommunicatievevaardighedenzijndaarvoorvanbelang?Om
dievragente beantwoordenzijn enkeleperspectievenen interpretades
geintroduceerd die tot op heden in het Nederlandse taalgebied niet of
nauwelijksaandachthebbengekregen,waarondergezichtsbehoud(face

vankennisenbegripvan 'morelekrachtmetingen'.Datwil zeggen,het

saving) en emotiemanagement. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven dat

schofferingenvanburgersenopgedragingendieeengevoelvanonrecht
laten ontstaan. Devalkuilen van spiegelen enforceren verdienen aparte
aandacht.Trainingzouooksterkerkunnenwardengerichtopdedilem-

staandehoudenofbekeureneenmorelekrachtmetingteweegbrengtdie
beidepartijendwingtdeeigenstatustebeschermen.Voorpolitiemensen
staathet gezagop het spel,voor burgers hun eigenwaarde.Politieagentendienenzicherbewustvante zijndatdeburgerbedreigdkanwarden
door vele (subtiele) manieren waarop zij macht uitoefenen. Bepaalde
manieren van spreken zoals interrumperen of insinueren kunnen ook

onbedoeldals aanslagenop de identiteitvandeburgerwardenervaren.
In hoofdstuk 6 wordt - onder meer voortbouwend op het werk van

Frans Denkers - geconcludeerd dat de professionaliteit van de politic
bestaat uit een mengsel van nuchter en herkenbaar handelen. Dat wil

zeggen, afstandelijker reageren danburgers gewoonlijk doen entegelijk
lets vanjezelflaten zienom persoonlijkvertrouwen op te bouwen.Dat
vereist emotiemanagement:enerzijds het beteugelenvan primaire aan-

driften enemoties, anderzijds appelleren aangevoelens vanburgers (een
besefvan urgentie laten doorklinken: 'er moet iets gebeuren'; een over-

tuigend appel doen op ieders verantwoordelijkheid). Professionaliteit
bestaat dus uit het kunnen opsporen, begrijpen en uitdrukken van
emoties. Daarnaast is een bevestigende stijl van belang die de waarne-

ming van de burger op de zaak zelf richt, en minder in aanvallen op
waardigheid resulteert. Afwijzende boodschappen als een waarschuwing of een bekeuring zouden daarom samen moeten gaan met een
oprechte en geloofwaardigehouding.
Tenslotte is in hoofdstuk 7 betoogd dat Streetwise - naast baten -

lasten met zichmeebrengtzoals capaciteitsproblemenen legitimiteitsproblemen.

besefdatburgers op vele uiteenlopende manierenvolharden in status-

behoud, en daartoe vele machtsstrategieen benutten. Training zou politiemedewerkers sterker kunnen attenderen op vaakonbewuste rituele

ma's van emotiewerk (spanningen tussen de verlangde display rules van

hetwerkenerzijdsen deeigenbelevinganderzijds),op emotiemanagementencommunicatievevaardigheden.Tenslotte is meerinzichtnodig
in strategieen voor een goede afwikkeling van contacten met deburger,
en de rol van geloofwaardigheid en persoonlijk gezagdaarbij. Negatieve

ofbedreigende boodschappen, zoals het mededelen van eenbekeuring,
dienenvergezeldte gaanmet eenbevestigendecommunicerendestijl.
2. Kehoorlijk optreden
Bij de handhaving van de 'kleine norm' zouden politiemedewerkers er
meer op geattendeerd kunnen warden dat tussen gedogen enerzijds en

strafrechtelijk optreden anderzijds vele opties beschikbaar zijn. Waarschuwen en informele bestraffing als een standje geven, lainnen ook in

hetkadervanStreetwiseeenbelangrijkerol spelen, zolanggerefereerd
wordt aan gezaghebbend optreden. Datwil zeggen: inspelen op de symbolische waarde van wetshandhaving, namelijk de bevestiging van normen en ondersteuning van burgers om regels goed te blijven naleven.

Ookvanuitoogpuntvanproportioneel optreden enzakennietopdespits
te drijven zoudendezeopties in sterkerematekunnenwardengepraktiseerd.Watdatbetreftliggenvooralbij veel 'een-op-een-situaties',zonder publieke factor, kansenvoor eenverbeterd professioneler optreden.
In die situaties hebben politiemensen een ruim speelveld om de interactie met de burger tot een goed eind te brengen.
3. Verbredingvan het Streetwise-beleid

Handhavingvande'Ideinenorm'kannietalleendoordepoliticwarden
gerealiseerd.Er zou meer met andereberoepsgroepenkunnenwarden
samengewerkt. De acceptatie van Streetwise zou lainnen warden ver150
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groot door het handhavende politiewerk meer te laten aansluiten op de
behoefte aan handhaving op scholen en andere semi-openbare instituties zoals zwembaden. Tegelijk zou Streetwise sterker kunnen warden
afgestemd op werkvan andere beroepsgroepen die te maken hebben met
veel gedemoraliseerde medewerkers, zoals trambestuurders en conduc-

-Jteratuur

teurs.

Ahaus, K. en R. Brom 2001, RapportKlachtencultuurPolitic AmsterdamAmsteTland, Apeldoom, TMI Nederland
Ashforth, Blake E., en RonaldH. Humphrey 1993, 'Emotional Labourin
Service Roles:the Influence ofIdentity', in: AcademyofManagement
Review, vol. 18. no. 1, 88-115

Baumeister, Roy 1997, Evil. Insidehumanviolence andcruelty. NewYork,
Freeinan and Company

Bayley, DavidH. 1986, 'The tactical choices ofpolice patrol officers', in:
JournalofCriminalJustice,^: 329-348
Bayley, DavidH. en EgonBittner 1985, 'Learningthe skills ofpolicing',
in: LawandContemporary Problems, 47: 35-59
Bayley, DavidH. enJames Garofalo, 1989, 'The Managementof
Violenceby Police Patrol Officers', in: Criminology, 27, 1:1-25
Bern,Jan 2002, Amsterdams, DenHaag, Sdu
Bovenkerk, Frank 2002, 'Over de oorzakenvan allochtone misdaad', in:

F. Bovenkerk e.a. (red.) Multiculturdliteit in de strqfrechtspleging. Den
Haag, Boomjuridisch
Brink, Gabrielvan den 2001, Geweldalsuitdaging.Debetekenisvan
agressiefgedragbij'jongeren, Utrecht, NIZW
Brink, Gabriel van den, en Kees Schuyt 2003, 'Van kwaad tot erger:
wordt het geweld nu ook gedemocratiseerd?', in: K. Schuyt en G.

van den Brink (red.), Publiekgeweld,Amsterdam, AUP, 7-18

Bron, R.P. 2003, 'Van dienders blijfje af;verbajal geweld tegen
politieambtenaren', in-. Justitieleverkennin^en, 29, 3, 65-74
Brown, P. en S.C. Levinson1987, Politeness, NewYork, Cambridge
University Press

Bos, R.1. 1980, 'Geweldgebmikdoorindividuelepolitieambtenaren', in:
Jiutitieleverkenningen, 6, 5: 84-97
Buruma, Ybo 2004, 'Onoprechte handhaving', in: B. van Stokkom en
L. Gunther Moor (red.), Onoprechtehandhaving?Prestatiecontracten,
beleidsvrijheid en politie-ethiek, Dordrecht, SMVP

152

153

Literatuur

Cachet,L.,A.vanSluisenE.vanderTorre 1994, 'Ervaringenmet
klachten tegen de politie. Naar nieuwe vormen van Idachten-

afliandeling en klachtenmanagement', in: Delikt enDelinliwent. 24,
8, 814-831

Campbell, Anne en Steven Muncer 1994, 'Men andthe meaning of
violence', in:JohnArcher (ed. ). MaleViolence, Londen, Routledge
Copp, Martha 1998, 'When Emotion Work is Doomed to Fail:

IdeologicalandStructuralConstraintsonEmotionManagement',
in: SymbolicInteraction, 21, 3, 299-328

Cupach, William R. en Sandra Metts 1994, Facework, Thousand Oaks,
Sage

Denkers, Frans 1983, 'Daarpakken zej'e op' Emoties tussenrechtstaat en
politic, Lelystad,Vermande

Denkers,Frans2001,Moreelkompasvandepolitie.DenHaag,Ministerie
van Binnenlandse Zaken Politia Nova

Egelkamp, Margarethe 2002, Inflation von Gewdlt? Strafrechtliche und

liriminologischeAnalysenvonQualifikattonsentscheidungenin den
NiederlandenundDeutschland,RijksUniversiteitGroningen
Engel, Robin Shepard 2003, 'Explaining suspects' resistance and
disrespect toward police', in:Journal ofCriminal Justice, 31, 475-492
Frandssen, L.enW. Bosveld 2002. Analyse Klachten Politic AmsterdamAmsteUand,Amsterdam, 0+Sbureauvoor Onderzoeken Statistiek

Gabriel, Yiannis 1998, 'An Introduction to the SocialPsychology of
Insults in Organizations', in: Human Relations, 51, 11:1329-1354

Greene, J. 1999, 'Zero Tolerance: a case study ofpolice policies and
practices in NewYork City', in:Journal ofCrime andDelinquency, 45,
171-187

Haan,Willemde, 2003'Motievenbij plegersvangeweldop straat',in:
K. Schuyt en G.van den Brink (red. ), Publiekgeweld, Amsterdam,
AUP, 35-52

Hanrath, MA. 1997, Klagenstaatvrij. DeaftiandelingvanUachtenby de
politic, Vrije Universiteit

Harcourt, Bernard E. 2001,Illusion ofOrder:TheFalsePromise ofBroken
Windows Policing, Harvard University Press

Harlos,KarenP.enCraigC.Finder1999,'EmotionandInjusticein the
Workplace', in: Stephen Fineman (ed. ), Emotionin Organizations
(deel 2), London,Sage

Heuvel, H.van den, enT.Lamboo 2001, 'Het integriteitsbeleid van de
politie", in: Openbaar bestuur, nr. 8: 6-9

154

Literatuur

Hochschild,Arlie R. 1983,TheManagedHeart,Berkeley, Universityof
ChicagoPress
Infante, Dominic A. 1988, Arguing Constructively, Prospect Heights IL,
Waveland Press

Infante, Dominic A. en Andrew S. Rancer 1996, 'Argumentativeness
andVerbalAggressiveness:A ReviewofRecentTheory and
Research', in: B.R. Burleson (ed.), CommunicationYearbook19,
Thousand Oaks CA, Sage, 319-351
Infante, Dominic A. e.a. 1996, 'Afifirming and Nonaf&rming Style, Dyad
Sex, and the Perception ofArgumentation and Verbal Aggression
in an Interpersonal Dispute', in: HumanCommunicationResearch, 22,
3, 315-334

Janssens,F. 2003, 'Strafbarebelediging. Scheldendoet soms zeer', in:
justitiele verkenningen, 29, 3, 37-48

Jones,Tricia S. 2002, unpublishedmanuscript, PrideandPrejudice:
ConsideringtheRoleofContemptin Community andConflict
Jones,Tricia S. 2001, 'Emotional communication in conflict: essence
and impact', in: W. Eadie en P. Nelson (eds. ), The language of conflict
andresolve. ThousandOaks CA, Sage, 84-104
Kelling, G. en C. Coles 1996, FixingBrokenWindows:RestoringOrderand
Reducing Crime in American Cities, New York, Free Press

Kleinig,John1996, Theethicsofpolicing, CambridgeUniversity Press
Klooster, Roelof 2002, Belediging van politieambtenaren. Open
Universiteit (scriptie)
Kop, Nicolien e.a. 1997,Politie enpubliek. Eenonderzoeknaar deinteractie
politie-publiektijdens de surveillancedienst, Deventer, GoudaQuint
Kop, Nicolien 1999, Blauw licht in het donker. Een onderzoek naar

burn-outvanenconflictbehandelingdoorpolitieagenten.ThelaThesis
Amsterdam

Koppelaar,L enJ.vander Steen1987,Conflicthanteringdoordepolitic.
Benkwalitatieveenkwantitatieveanalyse, DenHaag, Sdu
Korff, Dirk e.a. 2001, 'Diversiteit in criminaliteit; allochtone

arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek', in: Tijdschnft voor
criminologie, 43, 3: 230-259

Kruize, P. en D. Wijmer 1994, 'Geweldsincidenten tussen politiemensen en burgers in Den Haag', in:Justitiele verkenningen, 20, 1:
97-112

Laan,Andrevan der 2004,Weerspannigheidendelinquentie,proefschrift,
Nijmegen,WolfLegalPublishers

155

Llteratuur

Lamboo, Terry e.a. 2001, Tolitie neemt integriteitschendingen
serieus', in:Tijdschriftvoor dePolitle,64, 6 (juni): 4-11

Leest,Judith 2003, '"Neemjij je troep in demaling!" Klagen en
bemiddelen binnen deAmsterdamse politie', in:Tijdschrift voor
Herstelrecht. 3, 4: 23-33

Martin, Susan E. 1999, 'Police Force or Police Service? Gender and

Emotional Labour', in:TheAnnals oftheAmericanAcademy, 561,
januari 1999

Mastrofski, Stephen D. e.a. 1996, 'Compliance on Demand: The Public's

Responseto SpecificPoliceRequests',in:JournalofResearchinCrime
andDelinquency, 33, 3, 269-305

Mastrofski,StephenD.e.a.2002,'PoliceDisrespecttowardthe Public:
An Encounter-Based Analysis', in: Criminology, 40, 3, 519-551

Meershoek, Guus 2000, 'Blauw blauw: het tanend gezagvan de politic',
in:GuntherMoor,LodewijkenKeesvanderVijver(red.).Hetgezag
van depolitic, Dordrecht, SMVP

Middelhoven L. en F.Driessen 2001, Geweldtegenwerknemers in de
(semi-)openbare ruimte, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

MiddelhovenL.enF.Driessen2003,'Scheldenin het(semi-)publieke
domein. Eenonderzoek onder verschillende beroepsgroepen', in:
Justitieleverkenningen, 29, 3, 54-64

Penman,Robyn1990,TaceworkandPoliteness:Multiple Goalsin
Courtroom Discourse', in:Journal ofLanguageandSocialPsychology,
9, 1-2:15-38

Pogrebin, MarkR. enEricD.Poole 1988, 'Humor in the Briefing Room:
a study ofthe strategic uses ofhumor amongpolice', in:Journal of
Contemporary Ethnography, 17:183-210

Pogrebin, MarkR.enEricD.Poole 1991, 'Police andTragic Events:The
ManagementofEmotions',in:JournalofCriminalJustice,19,395-403
Rafaeli,AnatenRobert.I. Sutton, 1989,'TheExpressionofEmotionin
Organizational life', in: Research in Organizational Behavior, 11, 1-42

Rafaeli, Anat en Robert I. Sutton 1991, 'Emotional Contrast Strategies
asMeansofSocialInfluence:LessonsfromCriminalInterrogators
andBill Collectors', in:AcademyofManagementjournal,vol34,
no. 4, 749-775

Roche, Sebastian 2002, Tolerance Zero?Indvilites et insecurite. Paris, Odile
Jacob

ilteratuur

Saarni,Carolyn 1999,Thedevelopmentofemotionalcompetence.NewYork,
Guilford Press

SavorninLohman,Jacquelien2000,'Hetgezichtvandepolitie', in:
Lodewijk Gunther Moor en Keesvan der Vijver (red. ), Hetgezagvan
depolitic, Dordrecht, SMVP

Scheepers, P. en M. te Groteiihuis 2000, 'Tanend gezagvan autoriteiten
in een individualiserende samenleving', in: Lodewijk Gunther
Moor enKeesvan derVijver(red.), Hetgezagvan depolitic,
Dordrecht, SMVP.

Sherman, Lawrence W. 1993, 'Defiance, Deterrence and Irrelevance:

A Studyofthe Criminal Sanction',in:JournalofResearchin crime
andDelinquency. 30, 445-473

Sherman, Lawrence 2003, 'Reason for Emotion: Reinventing Justice
withTheories,InnovationsandResearch',in: Criminology,41, 1,
1-37
Smith, D. en R. Visher 1981, 'Street-level justice', in: Social Problems, 29,
1981, 167-177

Steen,J.C.van der 1982, Gedraginbekeuringssituaties,Ministerievan
Binnenlandse Zaken

Stenross, B. en S.Kleinman1989, 'TheHighsandLowsofEmotional
Labor:Detectives' Encounterswith Criminals andVictims', in:
Journal of Contemporary Ethnography, 17:435-452

Sterkenburg,P.van 2003, 'Vloeken;hedendaagseuitdrukkingsvormen
en veranderingen', in:Justitie!everkenningen, 29, 3:9-16

Stokkom, Basvan 2000, 'Het mannelijk ego. Over onzekerheid, hoge
eigendunk en agressie', in:Justitie!e verkenningen. 26, 1:48-60
Stoklwm, Bas van 1999, 'Expressiefmasculinisme; over de toekomst

van 'zinloos'geweld',in: G.J.N.Bruinsmae.a. (red.),Voomitzichten
in de criminologie. Den Haag, Sdu, 89-108

Stokkom, Basvan 2003, Tatsoen en burgerdeugden', in: L. Gunther
Moor, D.van Un e.a. (red.),Welzijnversterktveiligheid.Betrokken
burgersinleefbarewijken,Dordrecht, SMVP,pp. 49-55
Stol, W.Ph. 1994, Beelden van politiestraatwerk, Dordrecht, SMP

Sutton, Robert 1, 1991, 'Maintaining Norms about Expressed Emotions:

TheCaseofBill Collectors',in:AdministrativeScienceQuarterly,36,
245-268

Sykes,R.E.enJ.P.dark1975,'ATheoryofDeferenceExchangein
Police-CivilianEncounters',in:AmericanJournalqfSorioiogy,81,
584-600

156

157

Literatuur

Taylor, R.B. 2001, Breaking awayfrombroken windows. Boulder CO,
Westview

Tedeschi, James T. en Richard B. Felson 1994, Violence, Aggression, and
CoerciveActions,Washington,AmericanPsychologicalAssociation
Terrill, William, enJohn McCluskey 2002, 'Citizen complaints and
problem officers. Examining officer behavior', in:Journal of
CriminalJustice, 30, 143-155

Tiedens, Larissa Z., P.C. Ellsworth, B. Mesquita 2000, 'Sentimental
stereotypes: emotional expectations for high-and low-status
group members', in: Personality andSocialPsychology Bulletin, vol. 26,
nr. 5, 2000, pp. 560-575

Tiedens,LarissaZ. 2001, 'AngerandAdvancementVersus Sadnessand

Subjugation: TheEffectofNegative Emotion Expressions on Social
Status Conferral', in:Journal ofPersonality andSocialPsychology, 80,
1, 86-94

Timmer. Jaap 1999, Politiewerk in gevaarsituaties. Omgaan met agressie en
geweldvanburgersinhetIjasispdlitiewerk, Amsterdam, Vrije
Universiteit

£i

Velt, C.J.E.in 't e.a. 2003, Politie engeweld.Eenverkenningvanpolitii
readies op geweldsincidenten in vier Nederlandse resiokorpsen, Ze:
Kerckebosch

Vijver, C.D.vander1993,Deburgerendezinvanstrafrecht,Lelysta.
Vermande

Vijver, C.D.van der, en L.Gunther Moor 2001, "Het gezagvan de
politic', in-. Justitieleverkenningen, 27, 1: 72-83

Vries,M.S.de, en C.D.vanderVijver2002,Beeldenvangezagby de
bevolking en bij depolitie, Dordrecht, SMVP

Vuijsje,Herman2003,'Scheldeadeedgeenpijn; deopkomstvai
openbaar leedvermaak', in:justitiele verkenningen, 29, 3, 20-2E
Warren, Mark 1996, 'Deliberative democracy and authority', in:
American Political ScienceReview 90 (I): 46-60

Warren,Mark 1999, 'Democratictheoryandtrust', in: M.Warre:
DemocracyandTrust, CambridgeUniversityPress
WetenschappelijkeRaadvoor het Regeringsbeleid2003,Waarde
normen en de last van gedrag, Amsterdam, Amsterdam Univer
Press

Torre, E. J.van der 1999,Politiewerk. Politiestijlen, community policing,
professionalisme.Samson,AlphenaandenRijn

Wilson,CarleneenHelenBraithwaite1993,'PolicePatroling,

Tracy, Karenen SarahJ.Tracy, 1998a, 'Rudenessat 911.
ReconceptualizingFaceandFaceAttack', in:HumanCommunication

Wilson(eds.), PsychologyandPolicing,LEA
Zijderveld, Anton 1985, Dedynamiekvanmacht engezag. Den Haa;

Research, 25, 2, 225-251

Resistance, and Conflict Resolution', in: Neil Brewer and Ca

Tracy, SarahJ.en KarenTracy. -1998b,'EmotionLaborat 911:A Case

StudyandTheoreticalCritique', in:JournalofApplied
Communication Research. 26. 390-411

Tyler, TomR.1990,WhyPeopleObeytheLaw,YaleUniversityPress
Tyler, Tom R. 2004, 'Enhancing Police Legitimacy', in:TheAnnals ofthe
American Academy ofPolitical andSocialScience, 593 May: 84-99

Tyler, Tom R., enYuen Huo 2002, Trust in theLaw:Encouraging Public
Cooperationwiththe. FoliceandCourts, NewYork, Russell Sage
Foundation

Uildriks, Niels 1996, Geweldin deinteractiepolitte-publiek. Eenonderzoek
naaropvattingenenervaringenbinnendepolitic, Deventer, Gouda
Quint

Van Maanen, J.1978, -The asshole', in: P.K.Manning enJ.Van Maanen
(eds. ). Policing, pp. 231-238

\

