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VOORWOORD  
 
 
Dit boekje bevat twee voordrachten die ik – in verkorte vorm – op 29 september 2006 in 
Tilburg gehouden heb. De eerste tekst werd uitgesproken ter gelegenheid van mijn benoeming 
tot lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Nederlandse Politieacademie, de 
tweede bij het aanvaarden van de leerstoel Maatschappelijke Bestuurskunde aan de 
Universiteit van Tilburg. 
 
De theoretische achtergrond van beide voordrachten is dezelfde. Ze bouwen voort op het 
onderzoek dat ik al geruime tijd naar moderniteit en modernisering doe. Om die reden heb ik 
aan het begin van de lezingen een tweetal identieke passages opgenomen Voor een meer 
systematische behandeling van vraagstukken rond moderniteit verwijs ik de lezer naar een 
boek dat in het voorjaar van 2007 het licht zal zien. 
 
Hoewel beide teksten hun theoretisch kader gemeen hebben, zijn er andere onderwerpen in 
het geding. Ze lopen zelfs op twee tegengestelde thesen uit omdat ik in de lectorale rede 
betoog dat er in Nederland te weinig orde is terwijl de inaugurele rede stelt dat er juist een 
overmaat aan orde is. Ik wil hier niet vooruitlopen op de vraag of en zo ja hoe we die 
tegenstelling kunnen oplossen maar ik kom er in een kort nawoord op terug. 
 
Ik wil op deze plaats mijn dank uitspreken aan Uitgeverij SUN die beide voordrachten tot een 
fraaie en compacte publicatie heeft verwerkt. Mijn dank gaat ook uit naar de Nederlandse 
Politieacademie en de Universiteit van Tilburg die de productie van deze uitgave ondersteund 
hebben. 
 
 
Gabriël van den Brink 
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ORDE EN WANORDE. 
Over de betekenis van het politiewerk in de moderne maatschappij. 
 
 
 
Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Gemeenschappelijke 
Veiligheidskunde aan de Nederlandse Politieacademie. 
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Dames en heren 
 
 
enkele jaren geleden kon men nog geloven dat Nederland een stabiele, om niet te zeggen saaie 
samenleving was. Er bestond ruimte voor diverse geloofsopvattingen, de rechter deelde 
humane straffen uit, arbeidsconflicten werden aan de vergadertafel opgelost, voor drugs was 
een gedoogbeleid, de meeste buurten lagen er keurig bij en onze democratisch gekozen 
regering zag er vanuit Den Haag op toe dat de zaak niet in het honderd liep.  

Maar schijn bedriegt. Want achter deze façade van stabiliteit is de afgelopen dertig 
jaar een maatschappij ontstaan die in hoge mate door turbulentie en wanorde gekenmerkt 
wordt. Er werden vraagtekens bij onze omgang met de islam geplaatst, de strafmaat ging voor 
menig delict omhoog, het regent klachten van professionals over hun manager, we dwingen 
drugsverslaafden tot afkicken, er zijn buurten die verloederen en het vertrouwen van burgers 
in Den Haag is dramatisch laag. Met andere woorden: het beeld van Nederland als een open 
en ordelijke natie heeft plaatsgemaakt voor een land dat in verwarring is en waar de 
tegenstellingen zo hoog oplopen dat er inmiddels twee politieke moorden zijn gepleegd. Dat 
alles brengt nieuwe vragen voor de politie met zich mee. Wat houdt anno 2006 het handhaven 
van de openbare orde in ? Over welke orde hebben we het eigenlijk? Wat bedoelen we met 
handhaven ? En wat zou de gemeenschappelijke veiligheidskunde in dezen kunnen 
betekenen? 
 Om deze vragen te beantwoorden moet ik eerst iets over het proces van modernisering 
uitleggen. Ik zal stilstaan bij de levensstijl die zich de afgelopen decennia in Nederland heeft 
ontwikkeld en de gevolgen die dat voor het openbare leven heeft gehad (paragraaf 1). 
Vervolgens zeg ik iets over de gevoelens van onveiligheid die al geruime tijd de politieke 
agenda bepalen en nauwelijks afnemen (paragraaf 2). Daarna kom ik op het verschijnsel van 
de wanorde en de vraag welke factoren die wanorde versterken (paragraaf 3). Hoewel het 
tegengaan van wanorde respectievelijk het bewaken van de orde voor burgers belangrijk is, 
weten we niet goed wat hun daarbij voor ogen staat. Een korte uiteenzetting over het 
volkssprookje zal ons op weg helpen (paragraaf 4). Op grond daarvan kan ook iets over de 
kunst van het handhaven worden gezegd en over de manier waarop de politie in Nederland 
zou kunnen optreden (paragraaf 5). Ik sluit af met het noemen van een paar onderwerpen waar 
we vanuit het lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde de komende jaren onderzoek 
naar willen doen (paragraaf 6). 
 
 
1. Nogmaals: de assertieve levensstijl 
 
Begrippen als modernisering en moderniteit worden vaak op een onnauwkeurige manier 
gebruikt. Zelf ben ik na vele jaren onderzoek tot de conclusie gekomen dat we moderniteit het 
beste kunnen omschrijven als een houding of levenswijze die zich rekenschap geeft van de 
vier grote revoluties die zich in de geschiedenis van het Westen hebben voorgedaan.1 De 
eerste voltrok zich in de zeventiende eeuw en staat met de wetenschappelijke revolutie in 
verband. Zij hield in dat onderzoek en menselijk verstand belangrijker werden dan het geloof 
en werkt tot op heden in ons mens- en maatschappijbeeld door. Dat betekent niet dat we op 
een volstrekt rationele wijze in het leven staan. Maar dat het menselijk bestaan door vele niet-
rationele overwegingen wordt bepaald, neemt niet weg dat de invloed van rationele 
werkwijzen en wetenschappelijke inzichten in de moderne samenleving enorm sterk is. De 
tweede omwenteling voltrok zich tegen het einde van de achttiende eeuw en heeft betrekking 
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op de politiek. Ik doel op de revoluties in Frankrijk en Amerika die een definitief einde 
maakten aan het Ancien Régime en een ontwikkeling naar meer democratie op gang brachten. 
Die ontwikkeling heeft zich gedurende twee eeuwen tot een groot deel van de wereld 
uitgebreid met als gevolg dat democratische beginselen in de meeste landen nu aanvaard 
worden. In de derde plaats zette tegen het einde van de negentiende eeuw de industriële 
revolutie door. Hoewel het systeem van grootschalige productie in combinatie met technische 
vernieuwingen al in een eerder stadium ontwikkeld was, kreeg het pas rond het jaar 1900 een 
specifieke dynamiek. Het bracht een wereldwijde stroom van goederen, diensten en kapitaal 
op gang die alle regionale economieën openbrak en een spectaculaire groei van de welvaart 
tot gevolg had. Ten vierde deed zich in de tweede helft van de vorige eeuw een seksuele 
revolutie voor. Ook zij bracht ingrijpende veranderingen mee, zij het dat deze vooral 
betrekking hadden op huwelijk en gezinsleven. De introductie van anticonceptiva betekende 
dat vrouwen voor het eerst in de geschiedenis zeggenschap over hun eigen bestaan kregen. 
Tot dat moment werd hun leven door het moederschap beheerst en moesten zij zich aan het 
belang van de familie onderwerpen. Dankzij de pil kunnen vrouwen nu zelf uitmaken hoe zij 
hun leven willen inrichten. Dat heeft niet alleen de nodige gevolgen voor henzelf maar ook 
voor hun positie ten opzichte van mannen en kinderen.  

Tot zover een paar van de belangrijkste veranderingen die in het moderne bestaan 
doorwerken. Ze bepalen niet alleen op welke manier wij ons eigen leven (kunnen) inrichten, 
maar ook de wijze waarop wij tegen de samenleving aankijken. In feite staan veel van de 
waarden of idealen die we in het alledaagse leven aanhangen met deze vier omwentelingen in 
verband.2 Omwille van de tijd beperk ik me hier tot het opsommen van een viertal beginselen 
die ook in ons denken over veiligheid een voorname rol spelen. De intellectuele revolutie 
zorgde ervoor dat wij een ideaal als aanspreekbaarheid of redelijkheid van groot belang 
vinden. We voelen ons verantwoordelijk voor de gevolgen van ons handelen, we willen 
zorgvuldig met de waarheid omspringen, we gaan bij moeilijke beslissingen niet van een 
traditie, maar van ons persoonlijke geweten uit en we zijn te allen tijde tot overleg bereid. Het 
is evident dat we dit ideaal niet altijd waarmaken, maar als ideaal is het voor moderne mensen 
van groot belang. Als tweede noem ik het beginsel van gelijkwaardigheid. Dat staat vooral 
met de ontplooiing van het democratisch denken na de Amerikaanse en Franse revolutie in 
verband. Wij geloven dat alle mensen in wezen gelijkwaardig zijn, we geven hoog op van de 
menselijke waardigheid en willen elkaar met respect bejegenen. Ook voor deze idealen geldt 
dat ze in de praktijk niet altijd worden waargemaakt maar dat neemt niet weg dat ze als norm 
door vrijwel iedereen worden aanvaard. Het derde ideaal is zelfwerkzaamheid. Dat houdt 
onder meer verband met het dynamische karakter van de markteconomie. Je moet in het leven 
een eigen weg vinden en voor je eigen belangen opkomen. Je moet niet altijd rekening houden 
met anderen maar goed weten wat je wilt en op tijd tot een beslissing overgaan. Hoewel heel 
wat burgers twijfels over dit streven naar autonomie hebben en velen ertoe niet in staat lijken, 
zie ik de norm van zelfwerkzaamheid in de moderne samenleving niet verminderen. Ten 
vierde noem ik een beginsel als betrokkenheid. Ik doel op de bereidheid om rekening te 
houden met de gevoelens van anderen, aandacht te hebben voor intermenselijke betrekkingen 
en gevoeligheid voor de persoonlijke aspecten van een zaak.  

Uit het feit dat het moderne leven meerdere idealen of beginselen veronderstelt, volgt 
niet dat ze alle eenzelfde gewicht hebben. Dat blijkt wel uit de manier waarop onze levensstijl 
de afgelopen decennia veranderd is. Zoals bekend deed zich vanaf de jaren zestig in 
Nederland en andere westerse landen een opstand voor waarbij studenten, gelovigen, 
kunstenaars, jongeren, vrouwen, homoseksuelen en andere ‘minderheden’ in verzet kwamen. 
Zij richtten zich tegen hoogleraren, burgemeesters, kerkelijke leiders of andere gezagsdragers 
en eisten meer bewegingsvrijheid op. Die ontwikkeling breidde zich later tot een groot deel 
van de bevolking uit met als gevolg dat Nederland nu vele zeer mondige burgers telt. Het zijn 
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burgers die heel goed voor hun belangen kunnen opkomen en graag vertellen wat hun mening 
is. Ze leggen een groot gevoel van eigenwaarde aan de dag en stellen zich niet onderdanig op. 
Ze nemen – ook letterlijk – heel wat ruimte in beslag, storen zich snel aan het gedrag van 
anderen en raken geïrriteerd wanneer ze niet onmiddellijk worden bediend. Bovendien hebben 
ze vaak haast. Bijvoorbeeld omdat ze op weg zijn naar een belangrijke vergadering of omdat 
ze door gebrek aan tijd hun vele verplichtingen niet kunnen nakomen. Het is een houding die 
ik op andere plaatsen als een assertieve levensstijl omschreven heb.3 Het verschil tussen 
assertiviteit en agressiviteit is niet erg groot. Je kunt niet zeggen dat het een levenshouding 
zonder waarden of idealen is. Integendeel: bepaalde idealen krijgen met deze habitus juist 
veel gewicht. Dat geldt met name voor de twee laatste idealen die ik zo even opsomde. 
Assertieve burgers tonen een hoge mate van zelfwerkzaamheid, zozeer zelfs dat ze 
gemakkelijk in botsing komen met anderen. Ook vertonen ze vaak een hoge mate van 
betrokkenheid, zij het dat die vooral betrekking heeft op hun soortgenoten, vrienden en 
gezinsleden. Met andere woorden: zij kennen wel degelijk een moraal maar die is op het 
private domein geconcentreerd. En juist op dat punt vormt hun gedrag voor de openbare orde 
een probleem. 

Dat geldt temeer omdat de twee andere beginselen van het moderne leven bij hen veel 
minder sterk ontwikkeld zijn. Gelijkwaardigheid is voor de assertieve burger een moeilijk 
punt, al was het maar omdat hij zichzelf als het centrum van de wereld ziet. En 
aanspreekbaarheid of redelijkheid brengt hij slechts met moeite op. Hij doet wat hem goed 
dunkt en houdt er eigen opvattingen op na, dus waarom zou hij zich iets van zijn medeburgers 
aantrekken ? De nadelen van die houding zijn vooral in het openbare domein merkbaar. Daar 
hebben we immers met een groot aantal anonieme medeburgers van doen die – helaas – onze 
vrijheid inperken. Het leidt op zijn best tot een onverschillig langs elkaar heen leven. De 
anderen mogen zelf weten wat ze doen zolang ze mij maar niet hinderen. Maar het spreekt 
voor zich dat botsingen op den duur niet kunnen uitblijven. Dit geldt zeker voor een gebied 
als Nederland waar grote aantallen mensen dicht op elkaar wonen, waar een hoge mate van 
mobiliteit bestaat, waar je in het tijdsbestek van één dag de meest uiteenlopende figuren tegen 
komt en waar men niet gewend is om met tegenstellingen of conflicten om te gaan. In die 
situatie levert de assertieve habitus juist een grote kans op irritatie en agressie op. Men zou dat 
kunnen opvangen door veel toezicht en controle in het publieke domein. Maar dat is de 
afgelopen decennia juist sterk achteruitgegaan. Wat dat betreft is het verdwijnen van de 
tramconducteur in de jaren zeventig een veelzeggend feit. Beleidsmakers gingen ervan uit dat 
moderne burgers spontaan een kaartje zouden aanschaffen. We weten hoe het afgelopen is: 
een groot percentage zwartrijders, intimidatie van medepassagiers en algehele verloedering.  

Ik kan mij voorstellen dat u deze korte schets wat al te luchtig vindt. Wie behoefte 
heeft aan meer empirische gegevens vindt deze in het onderzoek dat ik zelf en anderen 
gepubliceerd hebben. Maar het is geen toeval dat ik de grote lijnen van deze ontwikkeling hier 
nog een keer ter sprake breng. Zij hebben namelijk alles met de openbare orde en het 
politiewerk van doen. Men zou kunnen zeggen dat de publieke moraal vanaf de jaren zestig 
en zeventig steeds meer terrein aan de private moraal van burgers heeft afgestaan. Burgers 
hebben nog wel degelijk normen en morele beginselen maar die zijn in hoge mate een private 
aangelegenheid. Ze laten zich in het openbare domein steeds minder op hun gedrag 
aanspreken, juist omdat hun morele overwegingen zo sterk geprivatiseerd werden. Dat is een 
ervaring die veel politiemedewerkers bekend zal voorkomen. Wie een burger staande houdt 
krijgt al snel een grote mond. Veel burgers voelen zich gekrenkt door een terechtwijzing. 
Sommigen menen in hun recht te staan als ze de agent voor rotte vis uitmaken aangezien er in 
Nederland vrijheid van meningsuiting is.4 Met andere woorden: het openbare domein is ten 
prooi gevallen aan twee ontwikkelingen die tegengesteld lijken maar elkaar versterken. De 
ene ontwikkeling houdt in dat er tussen 1960 en 2000 steeds meer assertieve burgers gekomen 
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zijn. Zij nemen de beginselen van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid heel serieus maar 
vooral waar het om hun private zaken gaat. De andere ontwikkeling houdt in dat toezicht en 
controle in deze periode sterk zijn afgenomen terwijl ook het gewicht van de publieke moraal 
is verminderd. Uit de combinatie van beide tendensen kan men afleiden dat zich in de loop 
der jaren drie situaties hebben voorgedaan. Er is een tijd geweest dat de burgers weliswaar 
meer autonomie kregen maar zonder dat de publieke moraal was aangetast. Ik denk zelf dat 
deze situatie tot in het midden van de jaren zeventig opgaat. Vervolgens kwam er een tijd dat 
de assertiviteit van burgers en toezicht van buiten af met elkaar in evenwicht waren, een 
situatie die volgens mij tot het midden van de jaren tachtig bleef bestaan. En daarna kwam er 
een tijd dat de rollen werden omgekeerd: burgers namen steeds vaker een assertieve houding 
aan terwijl factoren als de publieke moraal of externe controle steeds minder voorstelden. Dat 
is de situatie die zich met name in de jaren negentig voordeed en waarvan wij de gevolgen 
nog altijd meemaken. 

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik de uitkomsten onder ogen van een onderzoek dat 
de Stichting Ideële Reclame naar agressief gedrag liet doen. Ze was bezig met een campagne 
over de Korte Lontjes in ons land en wilde weten hoe de Nederlanders zelf tegen dit 
verschijnsel aankeken.5 De bevindingen vormden een onthutsende bevestiging van de situatie 
die juist besproken is. Om te beginnen bleek dat het overgrote deel van de Nederlanders (91 
procent) zich ergerde aan asociaal gedrag van anderen. Eenderde van hen (34 procent) zei 
bovendien dat ze deze ergernis ook direct liet merken. Gevraagd naar de plaats waar de 
meeste ergernis optreedt, bleek anonimiteit van groot belang. Want 61 procent van de 
ondervraagden ergert zich aan anderen in het verkeer, 15 procent ergert zich aan collega’s op 
het werk en in slechts 1 procent van de gevallen ging het om ergernis op school. Conclusie: 
het zijn met name situaties van grootschaligheid, anonimiteit en stress die snel irritatie 
oproepen. Vervolgens is een opvallend punt dat men zichzelf geen verwijten maakt. Het zijn 
altijd de anderen die voor problemen zorgen. Respondenten zien bijvoorbeeld in 59 procent 
van de gevallen dat anderen een asociaal gebaar maken terwijl slechts 39 procent erkent dat 
zelf ook te doen. Verder zegt 31 procent van de ondervraagden dat anderen agressief worden 
terwijl slechts 3 procent een agressieve reactie bij zichzelf meldt. Daarin werkt het voor de 
assertieve levensstijl zo kenmerkende gevoel van eigenwaarde door: een eigen fout krijgt niet 
zo veel betekenis maar o wee als een ander deze fout begaat.6 Bovendien bleek uit dit 
onderzoek dat de frequentie van asociaal gedrag volgens de respondenten stijgt. Zo erkent 42 
procent van hen dat ze vergeleken met tien jaar geleden zelf sneller geïrriteerd raken en maar 
liefst 84 procent beweert dat anderen sneller irritatie aan de dag leggen. Ten slotte treden er in 
Nederland wat dit aangaat duidelijk regionale verschillen op. In het oosten van ons land ziet 
35 procent van de respondenten de irritatie snel toenemen terwijl dat aandeel in het westen 
van ons land met 58 procent veel hoger ligt. Al deze gegevens passen goed bij het beeld dat 
we zojuist gezien hebben. Maar echt ernstig is het allemaal nog niet: we mogen irritatie en 
criminaliteit niet op één lijn stellen. Daarom wil ik nu een tweede probleem behandelen. Hoe 
staat het met de gevoelens van onveiligheid in Nederland ? Welke omstandigheden dragen tot 
die gevoelens bij ? 
 
 
2. Toenemende onveiligheid ? 
 
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de kans om 
slachtoffer te worden van een delict in Nederland de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderde. 
Het aantal delicten is sinds 1980 nagenoeg stabiel en schommelt rond de 350 per 1000 
inwoners op jaarbasis. Daarbij moet wel onderscheid naar het soort delict gemaakt worden. 
Zo ging het aantal inbraken per 1000 inwoners het afgelopen decennium omlaag terwijl het 
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aantal bedreigingen in dezelfde periode juist gestegen is. Maar dat verandert weinig aan het 
algemene beeld dat de frequentie van crimineel gedrag in Nederland geen opvallende 
veranderingen kent.7 Niettemin geven de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek een 
alarmerende ontwikkeling te zien. Volgens deze bron ging het aantal delicten in dezelfde 
periode fors omhoog. Geregistreerde geweldsdelicten stegen met een factor drie en dat geldt 
eveneens voor het aantal vernielingen.8 Om te begrijpen hoe dat kan moeten we stil staan bij 
de manier waarop deze cijfers totstandkomen. Van alle delicten die gepleegd worden komt 
slechts een deel in de criminele statistiek terecht. Daarvoor is niet alleen nodig dat de burger 
het delict bij de politie meldt maar ook dat deze tot een registratie overgaat en vervolgens de 
geregistreerde delicten doorgeeft aan het CBS. Bijgevolg zijn er verschillende factoren die de 
statistiek beïnvloeden. Daartoe behoren de meldingsbereidheid van burgers en de mate waarin 
de politie registreert. Het is juist op deze punten dat er de afgelopen 25 jaar enorm veel is 
veranderd en dat heeft alles met hogere verwachtingen van doen. Laat ik daarom aangeven op 
welke manier gevoelens van onveiligheid en het proces van modernisering met elkaar verband 
houden. 
 Om te beginnen nam de bereidheid onder burgers om een delict te melden toe. Dit 
geldt met name bij geweldsdelicten en vernielingen. Dat is in overeenstemming met de 
wetenschappelijke literatuur. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft laten zien dat 
slachtoffers met lichamelijk letsel en/of materiële schade vaker op de politie afstappen dan 
slachtoffers zonder letsel of schade. Ook zijn slachtoffers eerder geneigd om melding te 
maken van een delict wanneer er een wapen is gebruikt of wanneer meerdere daders bij het 
delict betrokken zijn.9 De aantasting of bedreiging van de eigen lichamelijke integriteit wordt 
hoger opgenomen dan andere vormen van criminaliteit. Dat blijkt onder andere uit de redenen 
waarom burgers tot het melden van delicten overgaan. Ze willen in het geval van een 
geweldsdelict vooral dat de daders hun verdiende straf krijgen. Dat geldt bij mishandeling en 
bedreiging voor de helft (46 respectievelijk 47 procent) en bij seksuele delicten voor 
driekwart (73 procent) van alle meldingen. Bij de verschillende vormen van diefstal spelen 
andere motieven mee: dan gaat de burger vooral naar de politie toe in de hoop dat hij het 
gestolene terugkrijgt.10 
 Vervolgens traden er veranderingen op in de manier waarop de politie na de melding 
van een delict te werk gaat. Vergeleken met 25 jaar geleden wordt de burger vaker 
aangemoedigd om formeel aangifte van het delict te doen en een document te ondertekenen 
waarin een en ander is vastgelegd. Terwijl begin jaren tachtig in de helft van de gevallen een 
document getekend werd, ligt dat aandeel vandaag de dag op 80 procent. Deze toename is 
opnieuw het grootst bij geweldpleging en vernielingen. Met name in de jaren negentig namen 
de aangifte en registratie van mishandelingen toe.11 Men zou kunnen zeggen: de politie ging 
haar werk beter doen maar het paradoxale gevolg daarvan is dat de criminaliteit de afgelopen 
decennia aanmerkelijk is gestegen. Wittebrood toont overtuigend aan dat deze toename 
slechts voor een heel bescheiden deel door een groei van het aantal delicten veroorzaakt 
wordt. ‘Analyse van deze gegevens laat zien dat bijna driekwart van de stijging in het aantal 
aangiften komt doordat de politie van steeds meer gemelde delicten proces-verbaal opmaakt. 
Verder bleek de stijging voor een kwart te komen door een toename van de 
meldingsbereidheid. Slechts 1 procent van de stijging is veroorzaakt door een toename in de 
kans dat inwoners van ons land slachtoffer worden van criminaliteit.’12 Met andere woorden: 
de burger gaat vaker tot het melden van een delict over en de politie zorgt er vaker voor dat 
deze melding in een aangifte wordt omgezet terwijl bovendien het doorgeven van de gegevens 
aan het CBS verbeterd werd. 
 Het is duidelijk dat dit geen toevallige ontwikkelingen zijn. Ze wijzen erop dat burgers 
én politiefunctionarissen vergeleken met het begin van de jaren tachtig een andere houding 
aannemen. Er bestaat over de hele linie meer aandacht voor problemen op het gebied van 
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veiligheid en dat leidt op termijn ook tot andere gedragingen. Dat is overigens een proces 
waar ook andere partijen toe bijdragen. Ik wijs slechts op de media die meer oog voor 
criminaliteit kregen. Zo vertoonde het aantal artikelen over criminaliteit in de landelijke 
dagbladen tussen 1980 en 1995 een verdubbeling. De berichten hadden vooral betrekking op 
vormen van mishandeling die zwaar letstel of de dood tot gevolg hadden.13 Deze meer 
intensieve berichtgeving heeft onvermijdelijk gevolgen voor de gemoedrust van burgers in 
Nederland. In het tijdvak dat de meeste Nederlanders hun informatie nog uit een regionale 
krant haalden, werden ze slechts af en toe met zaken als georganiseerde criminaliteit of een 
brute moord geconfronteerd. Maar nu de belevingswereld dankzij kranten, televisie en overige 
media een nationale omvang heeft, dringen er steeds meer schokkende gebeurtenissen tot ons 
door. We vernemen niet alleen over die ene moord per jaar in de eigen stad of regio maar over 
alle ernstige delicten die in Nederland gepleegd worden. Mede daarom geloven de meeste 
burgers dat het met de samenleving van kwaad tot erger gaat.14 Het is verre van mij om deze 
denkbeelden als illusies af te doen maar we moeten wel beseffen dat ze méér met een betere 
waarneming, hogere verwachtingen en andere subjectieve aspecten dan met een objectieve 
toename van de criminaliteit in Nederland verband houden. 
 Behalve de media spelen ook diverse onderdelen van de overheid op deze processen 
in. Qua beleidsvorming moeten we het midden van de jaren tachtig als een keerpunt opvatten. 
In 1983 werd de Commissie kleine criminaliteit – beter bekend als de Commissie Roethof – 
ingesteld die een jaar later in een interim-rapport verslag deed van haar bevindingen.15 Op 
basis daarvan werd in 1985 het beleidsplan Samenleving en criminaliteit gepresenteerd. Dat 
vormde het begin van een reeks nota’s en beleidsstukken waarin maatregelen werden 
voorgesteld om het strafrecht als een laatste redmiddel te zien. Men zou criminaliteit vooral 
door middel van andere methoden zoals het versterken van sociale bindingen en intensiever 
toezicht moeten aanpakken. In 1990 volgde met Recht in beweging een nieuwe beleidsnota 
waarbij de aandacht van Justitie naar zware vormen van criminaliteit verschoof, terwijl de 
preventie een verantwoordelijkheid voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en lokale 
overheden werd. Daarop verscheen in 1994 de nota Veiligheidsbeleid, die het begrip 
onveiligheid behalve op criminaliteit ook op zaken als branden, gevaarlijke stoffen en 
overstromingen betrok. Het voorkomen van onveiligheid zou een gezamenlijke taak van 
overheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties moeten zijn. De nota 
Criminaliteitsbeheersing uit 2001 zet weer zwaar op handhaving door middel van het 
strafrecht in. De gemeenten moeten een lokaal veiligheidsbeleid ontwikkelen en het 
politionele toezicht in de publieke ruimte moet worden versterkt Ten slotte verschijnt in 2002 
het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving dat betere controle in het 
(semi)publieke domein nastreeft. Politie en gemeente krijgen meer bevoegdheden en de 
voorkeur gaat naar een strakkere handhaving van de regels uit. Men kan dus niet beweren dat 
de overheid ongevoelig is voor signalen uit de maatschappij. We tellen maar liefst zes 
landelijk beleidsnota’s over een periode van twintig jaar en dan spreken we niet eens over de 
talloze initiatieven die op sectoraal of lokaal niveau ontplooid werden. 
 De ontwikkeling in haar geheel komt erop neer dat de betekenis van veiligheid de 
afgelopen decennia enorm veel groter werd terwijl de kans om slachtoffer te worden van een 
delict nauwelijks is gestegen. Het beleidsspectrum van de overheid wordt uitgebreid, de 
media berichten vaker over de zware vormen van criminaliteit, de politie registreert beter en 
stimuleert het doen van aangifte en de burgers gaan vaker tot het melden van een delict over. 
Dat alles resulteert in een toename van de geregistreerde criminaliteit en de idee dat het in 
Nederland steeds minder veilig is. Daarbij heb ik nog niet eens gewezen op een tendens die 
moeilijk kwantificeerbaar is maar ongetwijfeld tot het beeld van de verloedering zal bijdragen 
namelijk het feit dat we tegenwoordig hogere normen dan voorheen aanleggen. Veel 
gedragingen ervaren we vandaag de dag als een schending van de menselijke waardigheid 
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terwijl eerdere generaties daarover de schouders ophaalden. Ik noem twee voorbeelden die 
niet toevallig met onze persoonlijke integriteit verbonden zijn. Het overgrote deel van alle 
seksuele delicten (82 procent) heeft betrekking op vervelende of kwetsende gedragingen. 
Slechts in 2 procent van de gevallen gaat het om verkrachting of aanranding en in 7 procent 
om een poging daartoe. Het illustreert dat we er hoge normen op na houden. Bij 
kindermishandeling doet zich een analoog verschijnsel voor. Het aantal meldingen nam de 
afgelopen decennia aanzienlijk toe van 2000 in 1980 tot 35.000 in 2004. Ook deze 
ontwikkeling staat in verband met een combinatie van meer publieke aandacht, toegenomen 
gevoeligheid en professionals die beter opletten.16 In reactie daarop heeft het werkterrein van 
de politie in de loop der jaren een verbreding ondergaan. Als voorbeeld noem ik de 
toegenomen aandacht voor seksueel geweld tegen kinderen (eind jaren zeventig) en voor 
geweld in de huiselijke kring (jaren negentig). 
 We mogen de toename van het aantal delicten in de statistiek tussen 1980 en 2004 dus 
niet lichtzinnig opvatten maar we moeten in het oog houden waar ze voor staat. Ze verwijst 
niet zozeer naar een daadwerkelijke toename van de kans op een delict, maar naar onze 
toegenomen kwetsbaarheid of gevoeligheid voor een dergelijke delict. Dat verklaart ook de 
uitkomsten die bij talloze enquêtes aan het licht treden. Zoals de overtuiging onder 
Nederlanders dat het probleem van de criminaliteit steeds groter wordt. Of de behoefte aan 
strenge straffen voor degenen die een delict begaan hebben. Of de roep om een sterke man die 
met een krachtig optreden voor het herstel van orde en veiligheid moet zorgen. Of de wens 
van vele burgers dat de politie vaker surveilleert en bij onraad onmiddellijk ter plekke is.17 Al 
die wensen zijn begrijpelijk als men ze vanuit de burgers en hun toegenomen kwetsbaarheid 
beziet. Maar de grote vraag is uiteraard: kunnen politie en justitie daaraan voldoen? Kan de 
effectiviteit van opsporing en handhaving aanzienlijk worden opgevoerd? En in hoeverre 
zouden burgers daar zelf aan kunnen bijdragen? Wat dit betreft lijkt de nodige scepsis op haar 
plaats en wel om twee redenen. Ten eerste is de effectiviteit van justitie en politie sowieso 
gering. We weten het al vele jaren en de eerder aangehaalde studie van het SCP rekent het 
nog een keertje voor: van de bijna 5 miljoen delicten die gepleegd worden in Nederland wordt 
slechts eenderde bij de politie gemeld. Dat leidt uiteindelijk tot ruim 100.000 vervolgingen en 
67.000 rechtszaken. Van alle delicten loopt dus nog geen 2 procent op een rechtszaak uit. Er 
is een reusachtige wanverhouding tussen het aantal veroordelingen dat de rechter produceert 
en het aantal delicten waarmee de burgerij te maken heeft.18 In dat opzicht mag het nog een 
wonder heten dat de rechterlijke macht en meer in het algemeen de rechtstaat het vertrouwen 
van zovele burgers heeft.19 Maar we mogen ons geen illusies maken over de mogelijkheid om 
deze verhouding ingrijpend te veranderen. Zelfs als men de budgetten voor justitie en politie 
zou verdubbelen, zit een forse reductie van het dark number er niet in. 
 Minstens zo bedenkelijk is een tweede ontwikkeling. De effectiviteit van de politie is 
niet alleen relatief laag, maar zij ging de afgelopen decennia nog verder achteruit. Aan het 
begin van de jaren tachtig werd eenderde van alle delicten (34 procent) door de politie 
opgelost maar daarna nam dat aandeel af en rond 2000 was het nog maar één zevende (15 
procent). In latere jaren ging het aandeel opgeloste zaken weer omhoog zodat het in 2004 op 
21 procent uitkwam maar dat is toch altijd nog lager dan het aanvankelijke peil. Hoewel het 
ophelderingspercentage voor ernstige delicten gelukkig hoger ligt, zien we daar dezelfde 
ontwikkeling. In het jaar 1980 werd tweederde van alle geweldsdelicten door de politie 
opgelost (66 procent). Vervolgens zette zich een daling in en rond het jaar 2000 werd een 
dieptepunt van 43 procent bereikt, gevolgd door een verbetering waardoor het aandeel 
opgeloste geweldsdelicten in 2004 op 57 procent uitkomt.20 In grafiek 1 heb ik deze 
ontwikkeling in beeld gebracht waarbij we het oplossingspercentage voor 1992 op 100 gesteld 
hebben.21 Men ziet dat het aantal geregistreerde geweldsdelicten in de loop der jaren stijgt, 
terwijl het aandeel opgeloste geweldszaken in dezelfde periode daalt.22 
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Grafiek 1. 
Geïndexeerde ontwikkeling (1992 = 100 procent) van het aantal geregistreerde 
geweldsdelicten (curve G) en het oplossingspercentage (curve O) in de jaren 1980-2004. 
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Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het louter om statistische effecten gaat en dat de 
kwaliteit van het politiewerk in de loop der jaren ongeveer gelijk gebleven is. In dat geval zou 
een toename van het aantal geregistreerde zaken automatisch een kleiner aandeel opgeloste 
zaken tot gevolg hebben. Maar een dergelijke interpretatie gaat voorbij aan de vraag waar 
beide curven voor staan. De groei van het aantal geregistreerde zaken wijst erop dat onze 
aandacht en kwetsbaarheid voor geweldsdelicten de afgelopen decennia onmiskenbaar 
toenamen terwijl het percentage opgeloste zaken in dezelfde periode is gedaald. Bezien vanuit 
de burgerij vertelt grafiek 1 dan ook het volgende verhaal: de objectieve kans om slachtoffer 
te worden van een geweldsdelict mag dan onveranderd zijn, we gaan wel vaker met onze 
klachten naar de politie toe, terwijl de kans dat de dader wordt achterhaald en voor de rechter 
komt in dezelfde periode duidelijk verminderd is. Op die manier neemt de afstand tussen onze 
verwachtingen en datgene wat politie of justitie aan prestaties laten zien voortdurend toe. 
Begin jaren tachtig werd er niet zo vaak gemeld en aangifte gedaan maar van de zaken die we 
aanbrachten kwam een redelijk deel tot oplossing. Vandaag komt het aandeel opgeloste zaken 
lager uit terwijl we – blijkens ons gedrag – juist hogere verwachtingen van politie en justitie 
koesteren. Een kind begrijpt dat het gevoel van veiligheid door deze ontwikkelingen niet 
wordt bevorderd. 
 
  
3. Over de betekenis van wanorde 
 
Tegen deze achtergrond lijkt het mij noodzakelijk dat we een andere visie op orde en 
ordehandhaving ontwikkelen. Daartoe wil ik aansluiten bij een gedachte die in 1982 voor het 
eerst door J. Wilson en G. Kelling werd geformuleerd en sindsdien als de theorie van broken 
windows te boek staat. Aan de controverse rond deze theorie ga ik voorbij want het is me 
vooral om de centrale hypothese van deze theorie te doen.23 Zij komt er kort gezegd op neer 
dat je processen van verloedering en verwaarlozing in een zo vroeg mogelijk stadium moet 
afremmen omdat er gemakkelijk een neerwaartse spiraal optreedt. Als voorbeeld noemen 
Kelling en Wilson de ingegooide ruiten van een gebouw dat niet langer wordt bewoond. Als 
er niemand is die ervoor zorgt dat die ruit vervangen wordt zullen opgeschoten jongeren ook 
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de andere ruiten gaan ingooien met als gevolg dat het na een tijdje rond dat gebouw een 
puinhoop wordt. Dat biedt kans aan vormen van kleine criminaliteit, bewoners uit de buurt 
zullen zich ergeren en er zal, als het inderdaad van kwaad tot erger gaat, vroeg of laat een 
moment komen dat bewoners zich niet langer in hun eigen buurt thuis voelen. Sommigen 
verhuizen en anderen trekken zich in de eigen woning terug, maar het resultaat is steeds 
hetzelfde: de onderlinge verbondenheid neemt af en de sociale controle wordt aangetast. Op 
die manier kunnen kleine delicten uiteindelijk leiden tot zware vormen van criminaliteit die 
nauwelijks meer te controleren zijn. Daarom is het beter om meteen te zorgen voor een 
nieuwe ruit. Maar in wezen gaat het om een metafoor. De centrale gedachte is dat bewoners 
en politiek van meet af aan moeten optreden tegen alle vormen van wanorde omdat die de 
leefbaarheid van wijken aantasten.24 
 Het gaat in deze gedachtegang om veel méér dan het handhaven van de wet. De term 
wanorde verwijst naar allerlei gedragingen die misschien niet bij wet verboden zijn maar wél 
de sociale orde in gevaar brengen. Ze hebben zowel een fysieke als een sociale kant. 
Voorbeelden van fysieke wanorde zijn huizen die langdurig onbewoond blijven, hondenpoep 
op het trottoir, autowrakken die niet worden opgeruimd, het aanbrengen van graffiti, huisvuil 
of rommel die blijft zwerven e.d. Voorbeelden van sociale wanorde zijn buren die steeds 
harde muziek draaien, kinderen die voorbijgangers uitschelden, brommers die met grote 
snelheid door de buurt rijden, dronken lieden die ’s nachts kabaal maken enzovoort. Kortom, 
het gaat om zaken die meestal niet wettelijk verboden zijn, maar die wel als ‘onbeschaafd’ 
gelden en die het leefklimaat in woonwijken behoorlijk kunnen aantasten.25 Het is een 
misvatting te geloven dat alleen burgers uit de middenklasse zich hieraan ergeren. Onderzoek 
wijst uit dat het overgrote deel van de bevolking dergelijke zaken onbehoorlijk vindt. Er doen 
zich wat dat betreft geen echte verschillen tussen arme en rijke, tussen hoogopgeleide en 
laagopgeleide of tussen blanke en zwarte buurtbewoners voor. De behoefte aan fysieke en 
sociale orde wordt in brede kring gevoeld.26 Er zijn uiteraard grote verschillen tussen wijken 
met betrekking tot de vraag in hoeverre ze die behoefte aan orde kunnen waarmaken. Wijken 
die zich kenmerken door armoede, werkloosheid of een groot aantal migranten laten meestal 
een hogere mate van ordeloosheid zien, maar daaruit volgt niet dat ze dit toejuichen. 
Integendeel. Het zijn juist de bewoners met een laag inkomen of een lage opleiding die deze 
ordeloosheid als bedreigend zien en streng optreden door de politie toejuichen.27 
  Een belangrijk punt in de theorie van broken windows is dat het verstoren van de 
fysieke en sociale orde overal dezelfde gevolgen heeft. Ordeloosheid maakt dat bewoners van 
een buurt voortdurend met onvoorspelbare of vreemde gedragingen geconfronteerd worden. 
Ze vinden dat beangstigend en stellen zich de vraag of de gangbare standaarden nog wel 
gerespecteerd worden. Ze zijn minder snel bereid om elkaar te helpen en gaan minder 
gemakkelijk onderlinge banden aan. Het verstoren van de orde kan ook gevoelens van woede 
en demoralisatie oproepen. De bewoners worden boos omdat niemand iets voor hun 
omgeving doet.28 Ze verliezen het vertrouwen in de overheid en geloven niet dat gezamenlijk 
optreden het probleem zou kunnen oplossen.29 Velen vatten de bestaande wanorde als het 
tasbare bewijs voor een proces van sociale desintegratie op. Leegstaande huizen zijn een 
teken aan de wand: er is blijkbaar niemand die het nodig vindt om voor die huizen en de buurt 
te zorgen. Dat lokt vanzelf vandalisme uit. De rommel op straat bewijst dat de bewoners geen 
controle meer over hun buurt hebben. Zwerfvuil illustreert dat veel mensen onverschillig zijn. 
Een en ander is ook slecht voor het imago van de buurt. Ontevreden bewoners trekken weg, 
de achterblijvers redden het niet meer, de corporatie doet steeds minder aan het onderhoud 
van woningen en investeerders trekken zich uit de buurt terug. Zo komt vroeg of laat een 
neerwaartse spiraal op gang die wellicht met bescheiden verstoringen van de alledaagse orde 
begint maar uiteindelijk een complete demoralisatie van de bevolking tot gevolg heeft.30 
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 Behalve tot demoralisatie zou het verstoren van de orde ook tot meer criminaliteit 
leiden. Dat was althans de these die in de aanvankelijke versie van de broken windows-theorie 
verdedigd werd. Wanorde zou met name de sociale controle aantasten en op die manier direct 
of indirect voor een hoger niveau van criminaliteit zorgen. In elk geval leek vast te staan dat 
buurten die zich door een hoge mate van ordeloosheid kenmerken ook een grote angst voor 
criminaliteit te zien geven. Maar er werden al snel vraagtekens geplaatst bij de bewering van 
Kelling en Wilson uit 1982 dat serieuze misdaad en sociale wanorde met elkaar verband 
houden.31 Er zijn Amerikaanse steden waar de politie krachtig op het handhaven van de orde 
inzette en waar in de loop van de jaren negentig een spectaculaire daling van de criminaliteit 
optrad. Dat geldt bijvoorbeeld voor New York waar het stadsbestuur een manhaftige poging 
tot het herstellen van de orde deed en waar politieleiders uit de hele wereld kwamen kijken 
hoe het experiment verliep. De criminaliteit gaf inderdaad een spectaculaire vermindering te 
zien maar er is tot op heden discussie over de vraag in hoeverre men die daling aan het 
nieuwe beleid kan toeschrijven.32 Kelling zelf houdt vol dat wanorde en chaos criminogene 
factoren zijn en men door een reductie van de wanorde de kans op crimineel gedrag 
verkleint.33 Maar anderen hebben aangetoond dat er slechts een zwak verband bestaat tussen 
delicten als inbraak, roof en doodslag aan de ene kant en de mate van wanorde aan de 
andere.34 
 Vandaar dat R. Sampson en S. Raudenbusch een variant op de theorie van broken 
windows hebben opgesteld. Hun theorie luidt dat publieke wanorde en het optreden van 
delicten uit dezelfde processen voortkomen. Er is wel een verschil wat de ernst van het gedrag 
betreft: men zou het plegen van misdaden en het laten rond slingeren van huisvuil of andere 
relatief onschuldige gedragingen als de extremen van één spectrum moeten zien. Maar er is 
ook iets wat ze gemeen hebben want in beide gevallen doet zich een gebrek aan sociale 
controle voor. Zowel de minder zichtbare misdadigheid als de vaak goed zichtbare publieke 
wanorde zijn beide het product van een sociale orde die niet langer functioneert. Het spreekt 
voor zich dat er verschillende factoren zijn die tot een dergelijke verstoring kunnen bijdragen. 
Men denke aan een sterke mobiliteit die voorkomt dat buurtbewoners een onderlinge band 
krijgen. Of men denke aan buurten waar een qua etniciteit heterogene bevolking leeft, zodat 
er weinig binding tussen diverse groepen ontstaat. Het ontbreken van dergelijke bindingen en 
de onmogelijkheid om een behoorlijk sociaal weefsel te ontwikkelen werkt zowel criminaliteit 
als publieke ordeloosheid in de hand.35 Deze these doorstaat de toets van empirisch 
onderzoek. Er blijkt een consistente correlatie te bestaan tussen de effectiviteit van sociale 
netwerken enerzijds en de aanwezigheid van fysieke alsmede sociale ordeloosheid anderzijds. 
In de kern van de zaak komt deze theorie neer op een verband tussen drie elementen: sociale 
controle, criminaliteit en fysieke wanorde. De correlatie tussen wanorde en criminaliteit is 
zwak maar de correlatie tussen het ontbreken van sociale controle en wanorde is sterk terwijl 
die tussen een gebrek aan sociale controle en misdaad nog veel sterker is.36  

Tot nog toe heb ik gesproken over twee vormen van wanorde: een zichtbare die zich in 
gebroken ruiten, autowrakken, hondenpoep, geluidsoverlast, graffiti, verloedering en andere 
fysieke vormen van ordeloosheid manifesteert en een minder zichtbare maar zeker zo 
bedreigende vorm van ordeloosheid die geweldpleging, inbraak, mishandeling, doodslag, 
vandalisme of andere delicten tot gevolg heeft. Beide vormen komen uit een verstoring van de 
sociale orde voort. Maar er bestaat nog een derde vorm die vooral symbolisch van karakter is. 
Zij verwijst naar de specifieke wijze waarop voorwerpen, levende wezens, sociale 
handelingen, lichaamsstoffen enzovoort. in een cultuur worden geclassificeerd. Iedere cultuur 
vooronderstelt een publiek patroon van basiswaarden dat de individuele ervaring ordent en dat 
men niet zomaar kan herzien.37 Hoewel dit patroon ook metafysische en religieuze vragen 
impliceert, houdt het vooral verband met de manier waarop de sociale betrekkingen geregeld 
zijn. Daarom gaat in elke symbolische dimensie een sociale organisatie schuil.38 Een en ander 
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heeft onder meer gevolgen voor datgene wat als ‘vuil’ of ‘onreinheid’ figureert. Het onreine 
heeft niet alleen met hygiëne of medische inzichten van doen maar vooral met stoffen, 
voorwerpen of handelingen die op de verkeerde plek terechtkomen en daarmee de gangbare 
classificatie in de war schoppen. Het vuil is dus nooit een absolute categorie. Het is datgene 
wat de gangbare grenzen overschrijdt, datgene wat de symbolische orde ondermijnt, datgene 
wat verwijst naar wanorde. Vandaar dat Douglas het vuil als misplaatste materie (matter out 
of place) omschrijft. Het is onvermijdelijk dat we onreinheden verwijderen. Het wegnemen 
van vuil is geen negatieve maar een positieve handeling die is gericht op het scheppen of 
herstellen van een sociale ordening.39 En de vele rituelen die betrekking hebben op scheiden, 
afgrenzen, reinigen of  het tegengaan van overschrijdingen zijn vooral bedoeld om systeem 
aan te brengen in ervaringen die op zichzelf ongeordend zijn.40 
 Daarmee formuleert Douglas een algemene theorie over de rol die classificatie en 
symboliek in de samenleving spelen. Die komt er extreem gezegd op neer dat elke cultuur een 
mentale ordening vooronderstelt. Het verstoren van die orde houdt een aanslag op de 
samenleving als zodanig in. Bijgevolg zouden we een onderscheid tussen drie vormen van 
ordeloosheid kunnen aanbrengen. Ten eerste kan de fysieke ordening verstoord worden. Dat is 
de manier waarop buurtbewoners tegen autowrakken, geluidsoverlast, hondenpoep en andere 
vormen van onreinheid aankijken. Het gaat hier letterlijk om ‘vuil’ in de omschrijving die 
Mary Douglas daaraan geeft: zaken waarmee je als buurtbewoner op de verkeerde tijden of de 
verkeerde plaatsen wordt geconfronteerd en die je onvermijdelijk als een bedreiging van de 
maatschappelijke orde ziet. Ten tweede kan de juridische ordening verstoord worden. Dat is 
het geval bij mishandeling, inbraak, bedreiging, vandalisme, moord en andere vormen van 
onwettig handelen. Zij houden eveneens een bedreiging in omdat ze uit een gebrek aan sociale 
controle voortvloeien en bij de buurtbewoners een gevoel van collectieve machteloosheid 
oproepen. Ten derde kan de mentale of morele orde worden verstoord. Dat is de manier 
waarop we in Nederland tegen te hoge salarissen in het bedrijfsleven, tegen bepaalde 
opvattingen in de islam of tegen schending van de mensenrechten aankijken. Ook dat wordt 
ervaren als een aanslag op de Nederlandse maatschappij en roept bij velen grote verontrusting 
op. Ik hoop dat ik hier niet verkeerd begrepen word. Ik houd me niet bezig met de vraag of 
deze reacties juist of onjuist zijn maar probeer te begrijpen uit welke omstandigheden zij 
voortkomen. Die omstandigheden houden in dat de sociale orde van Nederland de afgelopen 
decennia in het ongerede is geraakt. Tegelijkertijd zijn de eisen die moderne burgers aan hun 
omgeving en aan elkaar stellen geleidelijk omhooggegaan.41 In dat licht krijgt ook het 
handhaven van de openbare orde – wat onmiskenbaar een van de hoofdtaken van de 
Nederlandse politie is – een andere betekenis. 
 
 
4. Van de held en het kwaad 
 
Maar met welke begrippen gaan we dit probleem te lijf? De afgelopen twintig jaar werd in 
Nederland het bedrijfsmatig denken dominant. Instellingen op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, arbeidsbemiddeling, veiligheid en openbaar bestuur hebben geleerd zichzelf 
als de leveranciers van een product te zien. Zij bewegen zich op een markt waar een bepaalde 
vraag bestaat en ze vatten patiënten, leerlingen, werklozen of buurtbewoners als klant op. Die 
klanten moeten uiteraard tevreden zijn en de dienstverlening moet doelmatig zijn. Met andere 
woorden, men denkt niet in termen van kwaliteit maar van effectiviteit. Men definieert 
zichzelf in de taal van het bedrijfsleven en tracht op die manier te werken. Deze nieuwe 
benadering is aan de Nederlandse politie niet ongemerkt voorbijgegaan. We spreken over 
veiligheid als een product, over bedrijfsvoering en over afrekenen. Er worden 
prestatieafspraken met het ministerie van BZK gemaakt en tal van gemeenten willen met 
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harde cijfers laten zien dat het qua veiligheid steeds beter gaat. Ik wil dit niet volledig van de 
hand wijzen. In beginsel is het goed dat er met professionals en professionele organisaties 
bepaalde afspraken te maken zijn. Per slot van rekening worden zij door de Nederlandse 
bevolking betaald en de burger mag weten hoe de belastingopbrengsten worden besteed. 
Bovendien zijn die prestatieafspraken niet op een overdreven wijze uitgewerkt en mogen de 
politiekorpsen zelf aangeven welke problemen zij het meest urgent achten. En ten slotte 
werden er geen afspraken over de omvang van de criminaliteit gemaakt omdat die door een 
complex aan factoren wordt bepaald. De politie legt alleen verantwoording af over zaken die 
zij kan beïnvloeden. Al met al valt het met die prestatieafspraken dus wel mee.42 Maar dat is 
de eigenlijke kwestie niet. De centrale vraag lijkt mij te zijn vanuit welk perspectief wij 
klachten van burgers over onveiligheid opvatten. Moeten we dat doen in de taal van het 
bedrijfsleven of in de taal die de bevolking spreekt ? Veel mensen menen dat alleen die eerste 
taal een rationele is en de bevolking slechts op een irrationele wijze reageert. Maar dat is een 
misvatting. Ik ben er al geruime tijd van overtuigd dat het denken van de burgers over deze 
vraagstukken een eigen rationaliteit bezit.43 En ik wil zelfs de stelling verdedigen dat we het 
vraagstuk van de veiligheid nooit zullen oplossen als we dat denken buiten schot laten. De 
vraag is derhalve: hoe ziet deze rationaliteit eruit ? 
 Om deze vragen te beantwoorden neem ik u even mee naar het domein van de 
volkssprookjes. Dat zijn de verhalen die in de achttiende en negentiende eeuw populair waren 
onder de goeddeels ongeletterde bevolking op het Europese platteland en later in bewerkte 
vorm door de gebroeders Grimm op schrift werden gesteld. In 1927 heeft de Russische 
volkskundige Vladimir Propp ontdekt dat deze sprookjes een geheel eigen structuur hebben. 
Hoewel ze naar inhoud, lengte en vormgeving zeer verschillend kunnen zijn, geven ze vaak 
eenzelfde patroon te zien. Zo komt er in deze verhalen maar een beperkt aantal personages 
voor. Er is altijd sprake van een slechterik en van een slachtoffer. Het verhaal handelt over 
een held die de slechterik bestrijdt en daarbij hulp van een ander personage krijgt. Propp 
ontdekte bovendien dat deze personages hun handelingen in een min of meer vaste volgorde 
afwerken. Kort geformuleerd komen de gebeurtenissen in het volkssprookje steevast op het 
volgende neer. Het verhaal begint meestal met het overtreden van een verbod. De kinderen 
moeten bijvoorbeeld thuis blijven omdat hun ouders op het land werken maar ze luisteren niet 
en ze knijpen er tussenuit. Dan betreedt de slechterik of booswicht het toneel. Hij kan 
verschillende gedaanten aannemen zoals van een draak, de duivel, een rover of een 
stiefmoeder, maar hun rol is steeds dezelfde, namelijk schade toebrengen aan een bewoner 
van het huis. Inhoudelijk kan het om allerlei vormen van schade gaan zoals een ontvoering, 
het toebrengen van letsel of het vernietigen van de oogst. Gemeenschappelijk aan deze 
vormen is dat er een tekort of een gemis ontstaat. Vervolgens maken we kennis met de held 
van het verhaal. Hij moet de schade ongedaan maken, maar dat kan alleen wanneer hij een 
zware opgave aanvaardt. Er zijn geen verhalen waarin die opdracht door de held wordt 
geweigerd. En dus verlaat hij huis en haard om te zoeken naar een magisch hulpmiddel dat 
voor het herstellen van de schade onontbeerlijk is. Tijdens die zoektocht dient zich een 
volgend personage aan, de zogenaamde helper. Deze weet waar het tovermiddel te vinden is, 
maar stelt als voorwaarde dat de held wordt onderworpen aan een test. Hij moet bijvoorbeeld 
een raadsel oplossen of een beproeving ondergaan. De held slaagt daarin en kan zijn 
speurtocht naar het wondermiddel voortzetten. Maar dan duikt andermaal de booswicht op en 
moet onze held een gevecht leveren. Deze confrontatie kan diverse vormen aannemen, 
variërend van een strijd op leven en dood tot een wedstrijd of het spelen van een spel. De held 
verslaat de slechterik en komt in het bezit van het gezochte voorwerp. Hij kan naar huis 
terugkeren waar de oorspronkelijke schade dankzij het hulpmiddel wordt hersteld. Daarmee is 
de cyclus in beginsel rond.44 Het komt regelmatig voor dat het verhaal tot complicaties 
overgaat. Bijvoorbeeld doordat de held tijdens zijn terugkeer op een achtervolger stuit, aan 
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wie hij ternauwernood ontsnapt. Of doordat hij bij thuiskomst niet door zijn broers en zusters 
wordt herkend. Of doordat hij een nieuwe test moet ondergaan, voordat het verhaal besloten 
wordt. Deze complicaties vormen geen beletsel voor de goede afloop van het verhaal. Want 
aan het einde van het sprookje trouwt de held met een prinses en moeten de kinderen naar 
bedje toe.45 
 Nu stelt u zich wellicht de vraag wat de relevantie van dit alles voor de Nederlandse 
politie is. Het gaat mij vooral om de manier waarop het denken over morele vraagstukken in 
de maatschappelijke verbeelding vorm krijgt. Het is geen toeval dat het verhaal begint met de 
overtreding van een verbod want daarmee wordt de verstoring van de sociale of morele orde 
voorgesteld. En het is evenmin toeval dat het einde van dat verhaal altijd over het herstel van 
de sociale orde gaat. Er is steeds sprake van een tegenstelling tussen goed en kwaad waarbij 
het goede door de held en het kwade door de slechterik wordt belichaamd. Hoewel het kwaad 
uiteindelijk door het goede overwonnen wordt, gaat dat niet zonder beproevingen en strijd. De 
held krijgt het zwaar te verduren en moet meerdere malen het gevecht met de slechterik 
aangaan. Die held moet bepaalde kwaliteiten aan de dag leggen zoals moed of listigheid, zij 
het dat er ook personages zijn die hem bij de zoektocht naar het wondermiddel met raad en 
daad ter zijde staan. Dat zijn allemaal aspecten die ook in de verbeelding van het politiewerk 
een rol spelen. Men zou het zelfs kunnen omkeren en de vraag stellen waarom het werk van 
de politie zozeer tot de verbeelding spreekt. Waarom is er met de politie iets bijzonders aan de 
hand? Waarom brengt dit werk in de ogen van gewone burgers zo veel spanning en sensatie 
mee? Waarom kon de detective of politieroman zo’n populair genre worden en waarom halen 
politieseries op televisie hoge kijkcijfers? U begrijpt waarschijnlijk al hoe ik deze vragen zal 
beantwoorden. Ik vermoed dat het volkssprookje, de detective, de politieserie op tv én het 
daadwerkelijke politievak ons zozeer aanspreken omdat we ons op die manier een beeld 
vormen van de strijd tussen goed en kwaad en van alle complicaties die daaruit 
voortvloeien.46  Dat is een hypothese die verder onderzoek verdient, maar het is wel duidelijk 
dat ze verstrekkende gevolgen heeft voor het denken over veiligheid. Want als deze hypothese 
klopt gaat het denken van de burgers over politie en onveiligheid niet over 
oplossingspercentages, prestatieafspraken of bedrijfsvoering maar over zulke klassieke zaken 
als moed of krachtig optreden, de wijze waarop een openbare orde wordt hersteld, de vraag of 
we de strijd met het kwaad aandurven en de vraag welke instanties of personen daarbij 
kunnen helpen. 
 Ik kom zo dadelijk op de vraag welke consequenties deze interpretatie voor het 
optreden van de politie heeft. Maar eerst wil ik nagaan in hoeverre die interpretatie voor de 
Nederlandse politie te gebruiken is. Ik doe dat aan de hand van een onderzoek dat de Stichting 
Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) in het jaar 2002 naar het gezag van de politie 
heeft verricht. Het ging met name om de vraag welke beelden er met betrekking tot het gezag 
van de politie worden gevormd. Het mooie van dit onderzoek is dat men eerst aan 
politiemedewerkers vroeg hoe zij het denken van burgers inschatten en vervolgens aan de 
burgers heeft gevraagd welke ideeën zij er daadwerkelijk op na houden. Op die manier 
kunnen eventuele discrepanties tussen het oordeel van burgers en dat van politiemedewerkers 
aan het licht komen.47 Die discrepantie bleek inderdaad aanzienlijk. Er is redelijk veel 
overeenstemming als het over de voornaamste taak van de politie gaat. Ongeveer 55 procent 
van alle burgers én politiemedewerkers denkt daarbij aan opsporing. Maar terwijl een grote 
meerderheid van burgers (77 procent) verklaart dat deze taak ‘koste wat kost’ moet worden 
uitgevoerd is bij de politie slechts een minderheid die mening toegedaan (43 procent). Dit 
wijst erop dat de bevolking meer waardering voor de repressieve kanten van het politiewerk 
heeft dan de politie zelf. Dat blijkt ook uit de manier waarop bestaande regels door de politie 
gehanteerd worden. Nog niet eenderde van de burgers (30 procent) vindt dat de politie de 
regels op een strakke en gevoelloze manier hanteert terwijl het merendeel van de 



 17 

politiefunctionarissen (65 procent) die opvatting aan de burgers had toegedicht. Opnieuw zit 
het denken van de burgers repressiever in elkaar dan politiemedewerkers aannemen. Het 
omgekeerde doet zich voor met betrekking tot de vraag of burgers ontevreden zijn over de 
aanwezigheid van politiemensen in de wijk. Van de politiemedewerkers had slechts een kleine 
minderheid (16 procent) verwacht dat burgers ontevreden zouden zijn maar in werkelijkheid 
vindt tweederde van de bevolking dat de politie vaker in de wijk moet zijn. En terwijl een 
kwart van de politiemensen had verwacht dat burgers ontevreden zijn over de aanpak van 
gewone criminaliteit, vindt tweederde van de bevolking dat de politie in dit opzicht te weinig 
activiteit ontplooit.48 Conclusie: er zijn in Nederland veel meer burgers die een hard, zichtbaar 
en consequent optreden van de politie op prijs stellen dan de politie zelf meent. 

Het is vervolgens niet vreemd dat beide groepen heel verschillend tegen de kerntaken 
van de politie aankijken. Terwijl de functionarissen het politiewerk meer als een vorm van 
hulpverlening zien, menen burgers dat het voornamelijk om de opsporing van criminele feiten 
dient te gaan. Ze vinden bovendien dat de politie in dat laatste onvoldoende slaagt. Overigens 
bestaat er wel overeenstemming tussen beide groepen inzake de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. Beide groepen zien het realiseren van veiligheid als een gezamenlijke opgave. 
Sociale zelfredzaamheid is een concept dat door de burgers wordt onderschreven. Burgers 
zouden elkaar vaker moeten aanspreken op onwenselijk gedrag en veiligheid wordt niet als 
een exclusieve taak van de politie opgevat. Verder blijkt dat beide groepen ontevreden zijn 
over de mate waarin de politie bereikbaar en beschikbaar is. Met name burgers menen dat de 
Nederlandse politie zich te weinig in de wijk laat zien en onvoldoende op te hoogte is van de 
problemen waarmee burgers worden geconfronteerd. Ten slotte valt op dat zowel burgers als 
politiefunctionarissen sterk gehecht blijken aan de traditionele vorm van gezagsuitoefening: 
zij vinden dat de politie burgers moet aanspreken op hun gedrag en burgers naar de 
aanwijzingen van politieagenten moeten luisteren.49 Met andere woorden, er is een zekere 
analogie tussen de verbeelding van het volkssprookje en de beelden die Nederlandse burgers 
van orde en gezag hebben. Het gaat in beide gevallen om tamelijk klassieke denkbeelden 
zoals de idee dat het bewaken van de sociale orde zeer belangrijk is, dat inbreuken op die orde 
bestraft worden, dat we behoefte hebben aan een krachtige bestrijding van het kwaad, dat de 
held op zichtbare wijze aanwezig moet zijn en dat de burgerij hem bij het volbrengen van zijn 
opdracht moet helpen. Tegelijkertijd kan men zich een moderne variant van dit sprookje 
voorstellen. Per slot van rekening hoeft de held niet altijd een overheidsdienaar te zijn. Men 
zou ook kunnen bevorderen dat de burger zelf een heldenrol vervult of zich althans voor het 
herstellen van de sociale orde wil inzetten. 
 
 
5. Het sociale weefsel versterken 
 
Welke gevolgen heeft dit alles voor de wijze waarop onze politie de openbare orde moet 
handhaven en wanorde moet tegengaan? Uit een oppervlakkige lezing van het voorgaande 
zou men kunnen afleiden dat een beleid van zero tolerance het beste is. Dat schept ten minste 
helderheid en vormt de beste garantie voor het naleven van de wet. Maar die conclusie wil ik 
van de hand wijzen. Het probleem met zero tolerance is namelijk dat men het begrip sociale 
orde dan op een zeer eenzijdige manier hanteert. Uiteraard maken wetten een belangrijk 
onderdeel van de sociale orde uit maar die orde zelf gaat ver boven het legale uit. In die zin is 
de gangbare uitdrukking van ‘law and order’ een bedrieglijke.50 Deze twee termen verwijzen 
namelijk naar heel verschillende registers van de realiteit. De wet is even digitaal als 
duidelijk. Zij geeft ondubbelzinnig aan welke handelingen verboden zijn en daarmee staat zij 
de overige handelingen toe. Het is dus niet zo moeilijk om vast te stellen of er sprake is van 
een delict. De vraag wat we onder orde moeten verstaan is veel minder duidelijk. Dat hangt in 
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hoge mate af van de gedragingen of denkbeelden die in een bepaalde omgeving als normaal 
gelden en door de meerderheid aanvaard worden.51 Bijgevolg zijn er tal van legale 
handelingen die binnen een specifieke situatie voor overlast en ergernis zorgen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de fysieke vormen van wanorde en verloedering die in de theorie van 
broken windows een centrale rol spelen: het maken van te veel lawaai, het aanbrengen van 
graffiti, hondenpoep niet opruimen enzovoort. Het geldt ook voor de gedragingen die de 
sociale vrede aantasten zoals veroorzaken van overlast, het uiten van bedreigingen, het 
hinderen van voorbijgangers, enzovoort. En ten slotte geldt het voor gedragingen die een 
schending van onze morele codes vormen, zoals discriminatie van mensen op grond van hun 
seksuele identiteit, het ontkennen van de holocaust of het minachten van de menselijke 
waardigheid. Het handhaven van de orde is dus heel wat ingewikkelder dan het handhaven 
van de wet. En toch is het bewaken en eventueel herstellen van die orde voor de burgerij van 
eminent belang. Laat ik daarom met een paar woorden aangeven waar het bij de kunst van het 
handhaven volgens mij om draait. 
 Om te kunnen handhaven moeten agenten om te beginnen een juiste strategie hebben. 
Wat dat betreft verwijs ik naar een leerzaam overzicht dat Bas van Stokkom enige jaren terug 
geschreven heeft. Bij handhaving kan men in theorie twee modellen tegenover elkaar stellen. 
Het eerste model berust op afschrikking, het tweede werkt met spontane instemming. De 
eerste methode kan men instrumenteel noemen: de handhaver zet een sanctie in die ervoor 
zorgt dat burgers de regels naleven. De tweede methode is sterk normatief: burgers houden 
zich aan de regels omdat ze er moreel mee instemmen of het overtreden ervan immoreel 
vinden.52 In de praktijk treft men deze methoden nooit in zuivere vorm aan. Er is niemand die 
beweert dat er geen enkele vorm van sanctie nodig is zoals er ook niemand is die volledig aan 
de morele instemming voorbij zal gaan. In feite komen er allerlei mengmodellen voor waarbij 
het ene dan wel het andere element benadrukt wordt.53 Niettemin kan er op basis van die 
mengverhouding een onderscheid tussen vier vormen van handhaving worden gemaakt. De 
eerste strategie zet zwaar op sanctionering in. De handhaver deelt bij elke overtreding straf en 
boetes uit in de hoop dat de meeste burgers de regels naleven. Het staat vast dat deze vorm 
van afschrikking in bepaalde situaties nodig is, maar de effectiviteit ervan is slechts beperkt. 
Ze leidt niet tot het verinnerlijken van de regels en roept bij velen weerstand op. De tweede 
strategie zet op overtuiging in en zij vormt in menig opzicht het tegendeel van de eerste 
strategie. De handhaver zal burgers met respect behandelen omdat zij de regels op morele 
gronden serieus nemen. Deze werkwijze blijkt voor bepaalde groepen van de bevolking te 
werken maar ze faalt in situaties waar de burgers zelf een instrumentele of amorele houding 
aannemen. Een derde strategie zet op coöperatie in. Ze komt uit een mix van morele en 
instrumentele elementen voort maar dan zodanig dat de nadruk op de morele facetten ligt. De 
handhaver doet een beroep op de loyaliteit van burgers en bespeelt hun sociale netwerk in de 
hoop dat ze tot het naleven van de regels te verleiden zijn. Er wordt meer druk uitgeoefend 
dan in de tweede strategie, bijvoorbeeld door in te spelen op de angst dat men zijn goede 
naam verliest, maar echte sancties komen er niet aan te pas. Een vierde strategie zet op 
zichtbare controle in. Zij komt eveneens uit een mix van instrumentele en morele elementen 
voort, maar dan zodanig dat de er een reële kans op sancties is. De handhaver gaat er in eerste 
instantie van uit dat burgers op morele gronden dan wel omwille van hun reputatie instemmen 
maar houdt een stok achter de deur voor het geval zij daar moeite mee hebben of aarzelen. 
Bas van Stokkom beschouwt deze laatste strategie als de meest overtuigende maar hij 
beargumenteert dat vooral in termen van doelmatigheid: handhaving door middel van 
zichtbare controle blijkt in veel gevallen goed te werken.54 Ik voeg eraan toe dat deze vorm 
van handhaving goed past bij de verschillende dimensies die aan het verschijnsel van de 
wanorde te onderscheiden zijn: het behelst een mix van discipline en morele overwegingen 
terwijl men in noodgevallen fysiek geweld kan inzetten.  
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Idealiter zullen het handhaven van de orde en de instemming van het publiek elkaar 
versterken. Bij een hoge mate van instemming is zelfs een beleid van zero tolerance mogelijk. 
Maar in de meeste situaties zal hoogstens een partiële instemming bereikt worden. Bovendien 
treden er qua leefbaarheid en veiligheid aanzienlijke verschillen tussen wijken op.55 Ik beperk 
me tot het opsommen van enkele factoren die vaak in de literatuur worden genoemd. Zo kan 
de ruimtelijke spreiding en de kwaliteit van woningen een negatieve invloed op het leven in 
een wijk hebben.56 Van belang is verder de verdeling van huur- en koopwoningen. In 
probleemwijken ligt het aandeel huurwoningen ver boven het gemiddelde terwijl buurten met 
relatief veel koopwoningen er gunstig uit springen.57  Maar er zijn ook factoren die verband 
houden met de samenstelling van de bevolking. Een groot percentage alleenstaanden of 
jongeren pakt vaak ongunstig uit.58 Hetzelfde geldt voor buurten waar een aanzienlijk deel 
van de bewoners van allochtone afkomst is.59 En ook de snelheid waarmee de bewoners 
verhuizen doet ertoe. Hoe groter de neiging om te verhuizen in een wijk, des te groter de kans 
dat die wijk kwalitatief bezien een slechte score haalt.60 Ten slotte zijn er factoren die verband 
houden met de sociale status van de wijk. In achterstandswijken en probleemwijken vinden 
we relatief veel huishoudens met een lage opleiding. Ook zijn de mensen hier vaker werkloos 
of van een uitkering afhankelijk.61 Naar de wijze waarop al deze factoren op elkaar inwerken 
wordt het nodige onderzoek gedaan. Zelf zijn wij vanuit het lectoraat doende om na te gaan 
welke risicofactoren in probleemwijken het meeste gewicht hebben en op welke wijze men 
die kan beïnvloeden. Hoewel de uitkomsten van die onderzoeken niet volledig overeenkomen, 
keert één conclusie steeds terug. Waar het bij de leefbaarheid van buurten uiteindelijk om gaat 
is de vraag of het sociale weefsel er in voldoende mate functioneert.62 Waar het weefsel is 
aangetast door de risicofactoren die zojuist genoemd werden, is ook de veiligheid in het 
geding.63 Omgekeerd geldt dat een verbetering van de veiligheidssituatie wellicht een herstel 
van het sociale weefsel tot gevolg heeft. 

Hier kan een verband met de theorie van broken windows en het werk van Mary 
Douglas worden gelegd. Hoe meer het sociale weefsel in de wijk is aangetast en hoe sterker 
de sociale orde er is ondermijnd, des te groter zijn de problemen waar de bewoners door 
geplaagd worden en hoe robuuster de politie van haar kant zou moeten optreden. Dat blijkt 
ook uit de empirische gegevens die inmiddels voor alle buurten en wijken in Nederland 
verzameld zijn. Het zijn bij uitstek de achterstands- of probleemwijken waar de bewoners 
door relatief veel fysieke en sociale overlast worden geplaagd. Daarbij gaat het onder andere 
om de aanwezigheid van lawaai, stank en vuil. Het gaat ook om overlast als gevolg van het 
verkeer, om vandalisme en onveiligheid.64 Het is begrijpelijk dat de bewoners van deze 
wijken vaker dan gemiddeld ontevreden zijn. Ze zijn ook vaker pessimistisch over de 
komende ontwikkeling. Ze spreken niet alleen over de achteruitgang van hun wijk, maar 
verwachten bovendien dat deze ontwikkeling zal aanhouden. Eigenlijk wordt de hele 
atmosfeer in deze wijken door pessimisme gekenmerkt.65 Men zou verwachten dat ook de 
kans om slachtoffer te worden van een delict in deze wijken aanzienlijk is, maar dat valt nogal 
mee. Het is niet zozeer de objectieve kans op een delict als wel de subjectieve inschatting 
ervan die per wijk sterk varieert. Bewoners die zeggen dat de buurt aan achteruitgang 
onderhevig is, zien meer tekenen van criminaliteit en reageren angstiger. Ze voelen zich 
onveiliger en vermijden plaatsen of situaties die gevaarlijk kunnen zijn.66 Zo blijkt dat voor 
Nederland dezelfde samenhang opgaat als welke Sampson en Raudenbusch in Amerika 
vaststelden. Daar waar het sociale weefsel en de sociale controle door allerlei factoren zijn 
aangetast, lijden de bewoners vaker onder vormen van overlast of wanorde. Bovendien gaan 
ze relatief vaak gebukt onder gevoelens van onveiligheid, zelfs wanneer de objectieve kans 
om slachtoffer te worden van een delict niet echt veel groter is. Een en ander onderstreept dat 
het bij gemeenschappelijke veiligheidskunde vooral om de vitaliteit van het sociale weefsel 
moet gaan. En in dat licht moeten we de handhavende taak van de politie ook beoordelen. 
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Dat brengt ons bij de vraag of men het weefsel kan versterken door maatregelen te 
nemen op het gebied van veiligheid. De vraag welke maatregelen prioriteit krijgen hangt sterk 
van de sociale situatie af.67 Op dit punt sluit ik me aan bij het onderscheid dat  Pieter 
Winsemius tussen achterstandswijken, middenstandswijken en voorstandswijken heeft 
gemaakt. In achterstandswijken is van belang dat de politie voldoende menskracht inzet en dat 
ze dominant aanwezig is als het om de handhaving van wetten en regels gaat. Gedogen is hier  
funest omdat jongeren er al snel een loopje met de wet nemen. Een repressieve aanpak biedt 
de meeste kans op succes, zeker als dat met het inschakelen van jeugd- en opbouwwerk wordt 
gecombineerd. Wat betreft jongeren is het samengaan van een groepsaanpak met een 
individuele benadering te verkiezen. In middenstandsbuurten gaat de voorkeur echter naar een 
andere opstelling van de politie uit. Hier beweegt de agent zich op zichtbare wijze door de 
buurt. Hij zit niet zozeer achter boeven aan, maar laat zien dat hij gemakkelijk bereikbaar is. 
Eigen initiatief en verantwoordelijk gedrag van burgers worden gestimuleerd. De politie biedt 
vooral ondersteuning en gaat ervan uit dat de meeste burgers voor hun eigen veiligheid 
zorgen. Ten slotte de buurten die Winsemius als ‘voorstandsbuurten’ omschrijft. Daar zijn 
veel bewoners met buurtpreventie in de weer en dient bij de politie het uitwisselen van 
informatie voorop te staan. Dat kan gebeuren door het opzetten van digitale netwerken 
waarmee zaken als hangjongeren, prostitutie, zwerfvuil en andere vormen van overlast door 
burgers worden gemeld. Er is vaak een hoge opkomst als de buurtagent een vergadering 
belegt en veel burgers hebben enig geld voor hun veiligheid over, bijvoorbeeld door het 
inschakelen van particuliere beveiliging.68 Zo blijkt dat er een zeker spectrum is waarin het 
politieoptreden varieert van een nadruk op de repressieve taak en strakke handhaving tot een 
nadruk op preventie en vrijwilligheid. 

Hoewel de keuze voor een specifieke vorm van handhaving dus door de sociale 
situatie wordt bepaald, deed zich de laatste jaren een opmerkelijke verschuiving voor. Met 
name in de grote steden werd de problematiek dermate urgent dat men een nieuwe benadering 
ontwikkelde. De aard daarvan laat zich het beste illustreren aan de hand van het onderzoek dat 
Erik Snel en Godfried Engbersen naar sociale herovering hebben gedaan. Zij richtten zich op 
twee wijken in Amsterdam en Rotterdam waar tal van sociale problemen bij elkaar komen. 
Deze gebieden hebben met een permanente instroom van kansarme migranten van doen. 
Verder liggen de werkloosheidscijfers en bijstandscijfers ver boven het gemiddelde en is er 
sprake van een hoger criminaliteitsniveau. Toch zijn het vooral de alledaagse problemen met 
leefbaarheid en veiligheid die veel onvrede veroorzaken en een bedreiging voor de sociale 
samenhang vormen.69 Bij het aanpakken van deze problemen hanteert de overheid sinds enige 
tijd een strategie van sociale herovering. Daarbij gaat het om een samenstel van fysieke en 
sociale maatregelen voor het bereiken van drie doeleinden. Ten eerste meer leefbaarheid en 
veiligheid in de publieke ruimte. Ten tweede een meer evenwichtige opbouw van de 
bevolking. Ten derde het opstellen en naleven van gemeenschappelijke gedragsregels om het 
alledaagse verkeer tussen bewoners te verbeteren. Professionals uit de sfeer van welzijnswerk 
en hulpverlening spelen in deze strategie een minder prominente rol terwijl de aandacht meer 
uitgaat naar professionals op het gebied van justitie en veiligheid, naar woningcorporaties en 
private partijen zoals projectontwikkelaars en naar interventieteams die in wijk of buurt hun 
werk doen. Onderdeel van een dergelijke werkwijze is dat men eerder overgaat tot repressief 
of normerend optreden en ingrepen in de privé-sfeer niet langer schuwt.70 Daarbij is 
nadrukkelijk een rol voor de politie weggelegd. Men geeft prioriteit aan het herstel van de 
openbare orde en het garanderen van een bepaald minimum aan veiligheid.71 Daarnaast 
probeert men de sociale cohesie te versterken en het aantal verhuizingen te verminderen.72 En 
ten slotte tracht men meer orde of structuur aan te brengen in het leven van schoolkinderen.73 
Zo lijkt zich een nieuwe regime te ontwikkelen dat een vrij stevig antwoord op de 
ordeloosheid van het grootstedelijke leven biedt.74 Het illustreert dat de slinger van de 
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ontwikkeling die in de jaren zestig was begonnen en die behalve voordelen ook een aantal 
onmiskenbare nadelen met zich mee bracht inmiddels weer de andere kant op gaat. In de 
huidige tijd is het niet zozeer om het doorbreken van de oude orde en het bevorderen van een 
nieuwe dynamiek te doen maar om het vinden van een nieuw evenwicht tussen dynamiek en 
ordening. 
 
 
6. Werken aan verbetering 
 
Tot zover, dames en heren, deze korte verkenning van het veld waarop het lectoraat 
Gemeenschappelijke Veiligheidskunde de komende jaren actief zal zijn. Het komt in grote 
lijnen overeen met het werkplan dat wij eind 2005 publiceerden en sluit aan op de twee 
onderzoeken die we sindsdien geëntameerd hebben.75 Het eerste onderzoek heeft betrekking 
op de betekenis van het politieoptreden voor probleemwijken. Het tweede op de mate waarin 
onze politie met de Nederlandse samenleving verbonden is. Ik ga u niet vermoeien met 
allerlei details maar het kan geen kwaad te wijzen op enkele voorlopige bevindingen die uit 
deze onderzoeken voortvloeien. Ik som vijf aandachtspunten op die mij urgent lijken. 
 Het eerste punt is dat de politie vooral een organisatie van doeners moet zijn. Dat 
klinkt misschien als een overbodige opmerking want als er één sector is waar het niet om 
woorden maar om daden gaat dan zou het wel de politie moeten zijn. En toch hebben wij 
gemerkt dat de algemene trend om steeds meer tijd te besteden aan overleg, vergaderen, 
afstemming, administratie en andere papieren (of digitale) bezigheden ook de politie in haar 
greep gekregen heeft. Hoe het precies kan weet niemand, maar het is nog steeds een feit dat 
de gemiddelde agent slechts enkele uren per dag op straat aan het werk is. Dat is om tal van 
redenen funest voor het veiligheidsgevoel van burgers. Als het waar is wat ik hierboven heb 
gezegd, namelijk dat het publiek vraagt om een held die over de openbare orde waakt en de 
strijd met het kwaad aangaat, dan hebben we niets aan een agent die te veel uren op kantoor 
doorbrengt. Dan hebben we trouwens ook niets aan de politieman die er als een zwakkeling 
uitziet, die een slechte conditie heeft of niet raak schiet als het nodig is. En we hebben al 
helemaal niets aan een stem die ons vanuit een telefooncentrale meldt dat het bureau helaas 
gesloten is. Kortom, als de symbolische kanten van het handhaven inderdaad belangrijk zijn, 
dan moet de politie in optreden en gedrag ook de sterke arm belichamen. Uiteindelijk gaat het 
niet om woorden maar om gedragingen en dat is een van de redenen waarom een collega als 
Otto Adang voor ons zo belangrijk is.76 Het betekent eveneens dat we niet te veel heil mogen 
verwachten van of tijd moeten besteden aan het opzetten en afwerken van allerlei procedures. 
Het komt uiteindelijk op het handelen van concrete individuen aan. Men spreekt 
tegenwoordig graag over best practices maar het is – zoals anderen ook al hebben opgemerkt 
– minstens zo belangrijk om naar best persons om te zien. Juist zij die veel ervaring hebben 
en grote daadkracht aan de dag leggen, moeten worden ingezet op plaatsen waar het moeilijk 
is. Dat is in Rotterdam de rol van de stadsmarinier en dat zou in vele andere plaatsen de 
politiemedewerker moeten zijn: een man of vrouw die optreedt als het nodig is, zich niet 
begraaft in een papierwinkel, die je als burger veelvuldig tegenkomt in wijk of buurt en van 
wie je weet dat hij of zij gemaakte afspraken zal nakomen.77 Deze vorm van zichtbaar, 
krachtig en betrouwbaar optreden kan veel gevoelens van onveiligheid onder burgers 
wegnemen. 
 Een tweede aandachtspunt betreft de lokale inbedding. Er zijn al geruime tijd 
tendensen om de aansturing van het politiewerk door departementen te versterken.78 Het 
huidige kabinet beweert weliswaar dat het de lokale inbedding zeer belangrijk vindt, maar 
toch zien velen het streven naar centralisatie toenemen.79 De politiewereld zelf verwacht geen 
enkel heil van een dergelijke ontwikkeling en wijst op landen waar een nationaal 



 22 

georganiseerde politie relatief weinig vertrouwen onder burgers heeft. Kijk maar naar de 
rellen die zich eind 2005 voordeden in de Parijse voorsteden! Maar uit dit alles volgt niet dat 
de lokale inbedding van de Nederlandse politie in de praktijk altijd op orde is. Men worstelt 
met de vraag hoe ver de eigen ruimte voor de politie gaat. Is zij volledig onderworpen aan het 
plaatselijk gezag of beschikt zij over professionele zelfstandigheid?80 Verder dienen zich in 
toenemende mate problemen met afstemming en coördinatie aan. Het aantal actoren dat zich 
bezighoudt met veiligheid en toezicht breidt zich voortdurend uit. Buiten de politie zijn 
stadswachten, opsporingsambtenaren, toezichthouders en particuliere bewakers actief. 
Daardoor is het soms niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor welke taken draagt.81 
En ten slotte wordt er intensief samengewerkt met de gemeente die voor het integrale 
veiligheidsbeleid moet zorgen. Daarbij klinkt meer dan eens de klacht dat gemeenten hun rol 
als regisseur onvoldoende waarmaken.82 Uit dit alles blijkt dat de politie niet in haar eentje 
opereert. Zij is aan alle kanten opgenomen in netwerken en moet met vele partners 
onderhandelen.83 Men kan zich evenwel de vraag stellen of de veiligheid van burgers daarmee 
geholpen is. Zorgen al die netwerken er niet voor dat een overmaat aan tijd achter de 
computer of aan de vergadertafel wordt doorgebracht? Uit onderzoek van Jan Terpstra en 
Roderik Kouwenhove weten we dat de deelnemers aan dergelijke netwerken bij voorkeur op 
een informele manier te werk gaan. Ze zetten hun persoonlijke contacten in en laten zich niet 
al te veel gelegen liggen aan convenanten of formele afspraken.84 Maar het geeft wel aan dat 
men voor deze vorm van inbedding een prijs betaalt. 
 Dat brengt mij bij het derde aandachtspunt, namelijk de mate waarin burgers een eigen 
bijdrage aan de veiligheidszorg (kunnen) leveren. Dat vinden we vanuit het lectoraat een zeer 
belangrijk onderwerp en we verwachten dat het binnen tien jaar hoog op de agenda komt.85 
De eerste vormen van samenwerking kwamen in de jaren tachtig van de grond. In die tijd nam 
de aandacht voor (kleine) criminaliteit snel toe maar zonder dat dit – in de ogen van de 
burgers althans – een adequate reactie bij justitie en politie tot gevolg had. Daarop gingen 
bewoners in verschillende steden van de Randstad over tot het oprichten van een primitieve 
burgerwacht. Aanvankelijk wees de overheid die initiatieven af, maar inmiddels zijn dit soort 
activiteiten heel gewoon. In een aantal wijken maken ze zelfs een geïntegreerd onderdeel van 
de plaatselijke politiezorg uit.86 Om enig inzicht te krijgen in de activiteiten die op dit gebied 
ontplooid worden, heb ik Paul Kroes gevraagd een inventarisatie te maken van de projecten 
die men als een vorm van burgerparticipatie kan opvatten. Dat leverde een verzameling van 
circa 70 projecten op waarbij politie en burgers gezamenlijk de veiligheid bevorderen. Om 
welke activiteiten gaat het dan? Wat het meeste voorkomt (39 procent) is dat burgers als 
toezichthouder actief worden en verdachte zaken aan de politie doorgeven. Tot deze categorie 
behoren de befaamd geworden Marokkaanse buurtvaders die ’s avonds door hun wijk lopen 
en zo nodig jongeren op hun gedrag aanspreken. Maar daartoe behoren evengoed de vormen 
van buurtpreventie waarbij wijkbewoners een oogje in het zeil houden, jongeren die op straat 
of in een winkelcentrum als toezichthouder gaan werken, burgers die met nachtelijke 
surveillances van de politie meelopen, bewoners van een wooncomplex die de politie opbellen 
zodra er iets verdachts gebeurt of mensen die door de politie verzocht worden om mee te doen 
als er in hun wijk met een zoekactie wordt begonnen. 87 Een tweede categorie is dat burgers 
aan een overleg deelnemen of op andere wijze laten weten hoe ze tegen de veiligheidssituatie 
aankijken. Deze bezigheid komt in ruim een kwart van de projecten voor (26 procent). Het 
gaat om vergaderingen over het gemeentelijk beleid inzake veiligheid, deelname aan een 
klantenpanel of een klankbordgroep, het inventariseren van problemen op het gebied van 
leefbaarheid, het bespreken van beleidsplannen enzovoort. Hierbij gaat het dus vooral om het 
verzamelen van informatie en het uitwisselen van denkbeelden.  

Een volgende categorie, die bij ruim eenvijfde (22 procent) van de projecten aan de 
orde is, omvat de verschillende manieren waarop politiemensen bij hun werk door burgers 
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worden ondersteund. Bijvoorbeeld doordat burgers bij het registreren van zaken helpen, 
doordat ze als verkeerbrigadier werken, doordat ze op technisch of administratief gebied 
behulpzaam zijn of doordat ze als gastvrouw op het bureau voor de opvang en begeleiding 
van bezoekers zorgen. Ten slotte worden er in ruim eentiende van de projecten (13 procent) 
activiteiten in de buurt geëntameerd die het gevoel van veiligheid versterken. Voorbeelden 
daarvan zijn het werken in een buurtcentrum waar bewoners met vragen kunnen langskomen, 
het bemiddelen bij ruzie of conflict, het houden van schoonmaakacties in de wijk of een 
aantal uren per week bij een instantie voor slachtofferhulp actief worden. Zo wordt er op 
allerlei manieren veel door burgers gedaan om de veiligheid in hun eigen omgeving te 
bevorderen.88 Toch roept dit overzicht twee vragen op. Ten eerste blijkt dat burgers vrijwel 
nergens overgaan tot een fysiek optreden. En de keren dat het wel gebeurde brandde er 
onmiddellijk een discussie los over de vraag of dit niet een vorm van eigenrichting is. Mede 
daarom heeft de SMVP een studie naar dit vraagstuk laten doen.89 Ten tweede blijkt dat 
daadwerkelijk samenwerken met burgers ook voor politiemensen nogal lastig is.90 We hebben 
dat ook bij ons onderzoek naar de integratie van de politie in Gouda kunnen merken. Op 
papier ziet die samenwerking er prachtig uit maar in de praktijk blijkt dat het contact tussen 
politie en burgerij veel te wensen overlaat. 

Het vierde aandachtspunt betreft de wijze waarop politiemedewerkers zich 
verantwoorden, en de wenselijkheid van programmasturing in dat verband. Tot op heden is 
het zo dat de verschillende partijen die bij de zorg voor veiligheid betrokken zijn allemaal 
eigen prioriteiten aanhouden. Niet alleen de politie maar ook de gemeente, het OM en het 
ministerie van BZK hebben eigen opvattingen over de vraag wat de meest urgente taken zijn 
en zetten hun capaciteit dienovereenkomstig in. Dat betekent in de praktijk dat er 
onvoldoende regie en samenhang ontstaat. Dit euvel zou men door het overstappen op 
programmasturing kunnen verhelpen. Daarbij stelt men vast wat de prioriteiten van de 
verschillende partijen zijn en op welke punten deze overeenkomen. Vervolgens maken zij 
afspraken over de manier waarop ze die gezamenlijke prioriteiten uitvoeren en wie de regie 
over deze uitvoering in handen neemt. Een en ander zorgt voor een minder vrijblijvende 
samenwerking dan momenteel veelal bestaat.91 Een voordeel voor de politie is bovendien dat 
zij haar werkzaamheden op deze manier beter kan verantwoorden. Zij laat zich wel afrekenen 
maar dan op de afspraken die ze zelf heeft gemaakt en niet op streefcijfers die een externe 
instantie heeft vastgesteld. Het zou goed zijn als gemeenten wettelijk verplicht waren om een 
dergelijk veiligheidsprogramma te ontwikkelen. Er moet lokaal een politiek debat worden 
gevoerd waarbij de politie duidelijk kan aangeven waar ze voor staat. Ze legt daar 
verantwoording over af, niet alleen aan het bevoegd gezag maar ook aan de lokale burgerij.92 
Overigens is het niet per se nodig dat deze verantwoording een numerieke vorm aanneemt.93 
Men kan zich voorstellen dat de politie ook via de media haar zienswijze op de 
veiligheidssituatie ter plaatse geeft.94 In elk geval is het streven naar een dergelijke 
programmasturing een zaak die het lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidkunde in hoge 
mate interesseert. Het ligt dan ook in ons voornemen komend jaar een conferentie te houden 
over deze problematiek. 
 Dat brengt me bij het laatste aandachtspunt. Hoewel het handhaven van de openbare 
orde in de eerste plaats een kwestie is van optreden, zullen verhalen, overtuigingen, normen, 
waarden en idealen hierbij altijd een rol spelen. Ik heb de afgelopen twee jaar met 
uiteenlopende personen bij de politie kennisgemaakt maar niemand ontmoet die een beleid 
van zero tolerance voorstaat. Iedereen beseft dat het axioma regels-zijn-regels veel te simpel 
is om op een verstandige manier te kunnen handhaven. Het handhaven van normen 
vooronderstelt dat de politiemedewerker weet wat in een gegeven situatie voor normaal 
doorgaat. In de ene situatie is het aanhouden van een burger noodzakelijk, terwijl dat in een 
andere situatie averechts zal uitpakken. Maar van belang is wel dat de politiemedewerker zijn 
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optreden moet kunnen uitleggen. Anders gezegd: hij moet een goed verhaal hebben en dan 
niet alleen tegenover zijn collega of zijn meerdere maar ook tegenover het publiek.95 Als hij 
burgers op hun gedrag aanspreekt, moet hij kunnen aangeven in hoeverre dat gedrag in strijd 
met de sociale orde is. Hij moet een elementair verhaal hebben over de normen en waarden 
die we in Nederland hoog houden en in zoverre moet hij ook een idee hebben van datgene wat 
beschaving is. Anders gezegd: ik meen dat de publieke en normatieve aspecten van het 
politionele optreden meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen, al was het maar omdat 
daardoor ook het gezag van de politie in het openbare domein versterkt wordt. Vandaar dat ik 
aan de bekende trits van schoon, heel en veilig als vierde de term beschaafd zou willen 
toevoegen. Er is een tijd geweest dat het gebruik van de term beschaving alom ironische 
reacties losmaakte maar die lijkt inmiddels wel voorbij. De politie kan bij het bevorderen van 
meer beschaafd gedrag een voorname rol spelen op voorwaarde dat zij het hoe en waarom van 
een dergelijke term goed tussen de oren heeft. 
 
 
 
DANKWOORD 
 
 
Geachte leden van het College van Bestuur 
 
De Politieacademie wil zich nadrukkelijk tot een topinstituut op het gebied van veiligheid 
ontwikkelen. Daar is door de maatschappelijk turbulentie van de afgelopen jaren ook alle 
reden toe. Veiligheid is niet voor niets een van de voornaamste onderwerpen en er gaat veel 
geld naartoe. Maar dat schept wel verplichtingen. De complexiteit van het thema veiligheid 
wordt vaak onderschat. Het betreft zowel massieve aanslagen als minieme resten DNA. Het 
raakt aan zichtbare voorzieningen zoals dijken, waterwegen en vliegvelden maar ook aan 
moeilijk grijpbare zaken als inspiratie en toewijding. Hoewel de aandacht voor praktische 
aspecten goed te begrijpen is, moet men ook op een fundamenteel niveau over complexe 
vragen blijven nadenken. De aanstaande uitbreiding van uw College zal de ontwikkeling van 
de Politieacademie tot een echt topsinstituut ontegenzeggelijk versterken. 
  
 
Waarde collega’s lectoren 
 
Het begrip kennismaatschappij is een van de woorden die gemakkelijk misbruikt worden. 
Men bedoelt er van alles mee zoals het feit dat de meeste informatie gratis is, dat veel mensen 
een hogere opleiding gevolgd hebben of dat je met één druk op de knop iemands persoonlijke 
gegevens hebt. Maar wie vraagt zich af of die kennis voldoende kwaliteit bezit ? Omdat de 
Politieacademie zich natuurlijk richt op de beroepspraktijk, was ik op dat punt aanvankelijk 
wat huiverig. Maar dat is snel verdwenen door de manier waarop wij als lectoren ons werk 
kunnen doen. Het gaat niet alleen om bruikbaarheid, het moet ook om deugdelijke kennis 
gaan. Met andere woorden: het is de waarheid die ten grondslag ligt aan het denken over 
veiligheid en niet omgekeerd. Het doet me deugd dat wij de juiste volgorde aanhouden en ben 
ervan overtuigd dat we dat ook in de toekomst zullen doen. 
 
 
Geachte directeuren Broer en Mellink, Beste Wim en Lex 
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Het was vorige week precies twee jaar geleden dat ik bij de school voor Politieleiderschap in 
Warnsveld een lezing hield over het beschavingsoffensief. Ik besefte toen niet dat die middag 
mijn leven beslissend zou veranderen. Maar één van jullie (en misschien wel allebei) nam 
toen het besluit waardoor wij nu in deze zaal verenigd zijn. Jullie hebben je zeer ingespannen 
om mij duidelijk te maken dat een overstap van het NIZW naar de Politieacademie voor alle 
partijen winst zou zijn. Ik wil graag erkennen dat je daar volstrekt gelijk in had en ik dank 
jullie uitdrukkelijk voor de vasthoudendheid die je toen hebt opgebracht.  
 
 
Geachte programmamanager, Beste Peter 
 
Het is een goed idee geweest om elk lectoraat te voorzien van een aparte manager. Daardoor 
kan de lector zich concentreren op de inhoud van het vakgebied terwijl de manager over de 
organisatie gaat. Wij werken nu bijna twee jaar samen en ik geloof dat we beiden over deze 
formule zeer tevreden zijn. Maar daar komt nog iets anders bij. Dankzij jouw jarenlange 
ervaring als politieman kon ik in korte tijd kennismaken met een wereld waar ik nauwelijks 
verstand van had. Bovendien heb ik je de afgelopen twee jaar leren kennen als een zeer 
integer mens. Dat zijn allemaal redenen voor grote dankbaarheid en het verheugt me dan ook 
dat we onze samenwerking kunnen voortzetten. 
 
 
Beste kennissen, vrienden en familieleden 
 
Ik ga jullie even toespreken als groep, want ik houd niet van herhalingen en de meesten van 
jullie komen bij de inaugurele rede ook nog aan de beurt. Maar één ding wil ik graag kwijt. 
Velen van jullie ken ik al geruime tijd en sommigen zelfs meer dan dertig jaar. Wie mij 
destijds had voorspeld dat ik nog eens lector aan de Politieacademie zou zijn, had ik scherp 
van repliek gediend. Mijn brood verdienen bij het repressieve staatsapparaat? Uitgesloten! 
Dat het nu toch zover gekomen is, heeft niet alleen te maken met het feit dat ik zelf ouder en 
wat wijzer ben dan toen. Het komt ook omdat dit staatsapparaat bijzondere kwaliteiten heeft. 
Ik heb de Nederlandse politie leren kennen als een intelligent, maatschappelijk betrokken en 
democratisch onderdeel van de Nederlandse overheid en ik wil er graag aan bijdragen om – 
als dat tenminste mogelijk is – het intelligente, betrokken en democratische karakter ervan te 
versterken, 
 
ik heb gezegd. 
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Noten bij de lectorale rede 
 
                                                 
1  Voor een meer uitvoerige behandeling van de in deze paragraaf geschetste gedachtegang 
verwijs ik naar het boek dat begin 2007 onder de titel Moderniteit als opgave bij Uitgeverij SUN het 
licht zal zien. 
 
2  Zie ook Van den Brink 2004, p. 98-104. 
 
3  Van den Brink 2001, p. 71-87 en Van den Brink 2002, p. 22-30. 
 
4  Van Stokkom 2005, p. 47-48 en 147. 
 
5  De hier gepresenteerde gegevens zijn ontleend aan het onderzoek dat SIRE in de zomer van 
2005 onder de Nederlandse bevolking liet doen. Het onderzoek werd door TNS NIPO uitgevoerd. 
 
6  In beginsel kan deze asymmetrie ook op een andere manier verklaard worden, namelijk uit het 
bestaan van een kleine groep verkeersdeelnemers die zich veel vaker dan anderen op een agressieve 
manier gedraagt. In dat geval worden relatief veel personen met agressie geconfronteerd terwijl ze zelf 
redelijk beschaafd blijven (met dank aan Pieter Winsemius die hierop gewezen heeft). 
  
7  Wittebrood 2006, p. 34-35. 
 
8  Wittebrood 2006, p. 235. 
 
9  Wittebrood 2006, p. 96, 99. 
 
10  Wittebrood 2006, p. 104. 
 
11  Wittebrood 2006, p. 97-98. 
 
12  Wittebrood 2006, p. 113; zie ook p. 182-183. 
 
13  Van den Brink 2001, p. 388-390. 
 
14  Blijkens het laatste Sociaal en Cultureel Rapport gaat dit ook voor de toekomst op. Zo 
verwacht 73 procent van de Nederlanders dat de problemen rond veiligheid en criminaliteit over 
vijftien jaar (veel) groter zullen zijn dan nu terwijl slechts 5 procent verwacht dat ze kleiner zullen zijn 
(SCP 2004, p. 480). 
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